JÓLASMÁKÖKU

RNAR er ágætt
fyrst. Síðan
að baka sem
er ekki vitlaust
að vinda sér
þær þannig
bara í að borða
að þær verði
flestar búnar
koma og enginn
áður en jólin
hefur pláss
fyrir þær með
matnum og
öllum jólakonfektinu.

Patti lager sala

landsins mesta

úrval af sófasettum

Íslensk
framleiðsla

Yfir 200 tegundir

Sölufulltrúar

VERÐHRUN

Jóna María

19

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is

512 5473 Hugi

Garðarsson
hugi@365

SÁLARBLAÐIÐ

69.900-

kr.

,

Verðdæmi :
Roma
Verð kr. 139.900,Aspen
Verð Kr.
Aspen-Lux Verð 174.900,Kr. 269.900,-

Hermaður ársins í
Heilsuakademíunni
• heilsa • jólin koma • á ferðinni

Duggu vogi 2

Opnunartí mi

Bonn Verð Kr.
153.900,-

/ s: 557 9510

: Mánudaga

- Föstudaga

frá 11 til 16

sigraði. Auður

Björg Jónsdóttir

var valin Hermaður

ársins og hafði

Ætlaði sér
alltaf

Auður Björg
Jónsdóttir
sigraði í keppninn
unni. Auður
hefur æft
i um Hermann

20 sekúndna

forskot á andstæðing
a sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/S

að sigra

Samskip hlutu á dögunum
Starfsmenntaverðlaunin í flokki
fyrirtækja fyrir
framúrskarandi
árangur í menntunarmálum.
TÍMAMÓT 16

Eddan týnd
Þröstur Leó fær
ekki Edduverðlaunin sín.
FÓLK 20

Lán eða lýðræði?
„Það sem vekur tortryggni er
hins vegar að afar stutt er síðan
sömu aðilar stóðu vörð um þá
stefnu sem nú er komin í þrot.
Hún var líka eini kosturinn þá að
mati sömu aðila“, skrifar Sverrir
Jakobsson.

8

JÓNS MÍNS

Mikil eftirsjá
Grínistar miður sín út af afsögn Guðna
FÓLK 26

TEFÁN
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Dýrmæt viðurkenning

20 ÁRA STARF
SAFMÆLI
SÁLARINNAR
HANS

Sálin hans Jóns míns tvítug

herþjálfun
ársins sem
„Mér fannst
um tveggja
var nýlega
ára skeið og
haldin í Heilsuaka
var leyst út gaman að vinna. Ég
segist þar
með gjöfum,
demívann og fannst
hafa fundið
námskeið og
inneign á
líkamsrækt
ég því þurfa
fatnað frá
verja titilinn
við sitt hæfi.
demíunni.
Heilsuakaað
í ár. Ég var
bætir við að
Svo
ákveðnari
samkeppnin
miklu
farandbikarinn,“fékk ég auðvitað
að
hörð. „Við
hafi verið
ekkert eftir,“ sigra núna og gaf
vorum
Björg Jónsdóttir segir Auður
eru allt þrusustel þrettán. Þetta
við að hún segir Auður og bætir
, sem varð
skörpust í
hefði aldrei
hlutflokki
Auður, sem pur.“
nema eygja
tekið þátt
inni Hermaður kvenna í keppner lögmaður
mennt, hefur
hugsaði é von um sigur Þan
ársins
að
fr
f
i
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PÁLMI GESTSSON

Upp, upp mín
tvítuga þjóðarsál
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AUÐUR BJÖRG JÓNSDÓTTIR
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Óttast völd Seðlabankans
Dósent við Háskóla Íslands telur að Seðlabankanum séu færð of mikil völd í efnahagsáætlun stjórnvalda
sem kynnt var í gær. Framkvæmdastjóri SA fagnar niðurstöðunni en er ósáttur við háa stýrivexti. Hagfræðingur segir stjórnvöld hafa valið „kollsteypuleið“ og frekari gengisfellingu þýða þjóðargjaldþrot.
EFNAHAGSMÁL „Það er mikið áhyggjuefni, þessi

loðnu fyrirheit um að Seðlabankinn sé reiðubúinn til að nota gjaldeyrisforðann til að koma í
veg fyrir of miklar sveiflur á gengi krónunnar.
Mér finnst mjög varasamt að gefa Seðlabankanum mikið svigrúm, sérstaklega í því ljósi að
bankastjórnin er rúin trausti innanlands sem
utan og er ekki þekkt af því að taka faglegar
ákvarðanir að undanförnu,“ segir Gylfi
Magnússon, dósent við Háskóla Íslands.
Gylfi hefur miklar efasemdir um stefnu
stjórnvalda í peninga- og gengismálum eins og
hún birtist í viljayfirlýsingu stjórnvalda vegna
fjárhagslegrar fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þar segir að miklu aðhaldi verði
beitt í aðgangi bankanna að lánum frá Seðlabankanum. Þetta segir Gylfi að þýði einfaldlega
að geta bankakerfisins gæti reynst lítil til að
halda efnahagslífinu gangandi.
Efnahagsáætlun stjórnvalda vegna efnahags-

kreppunnar var kynnt í gær og lögð fram sem
þingsályktunartillaga á Alþingi. Fram kemur að
lánsfjárþörf ríkisins er áætluð fimm milljarðar
dollara; rúmlega tveir fáist frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem tekur málið fyrir á morgun.
Þeir þrír milljarðar sem upp á vantar hafa
stjórnvöld tryggt frá Norðurlöndunum, Póllandi
og Rússlandi.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins, fagnar því að málið sé í
höfn. Hann gerir aðeins athugasemd við að
stýrivextir skulu vera átján prósent og auk þess
sé opnað fyrir frekari hækkun þeirra. „Þetta er
óþarfi en ég reikna ekki með frekari hækkunum enda tel ég þær ekki nauðsynlegar.“
Vilhjálmur segir hægt að beita öðrum aðferðum
svo gengi krónunnar hækki. Auk aðgerða
samkvæmt samkomulaginu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þurfi erlendir kröfuhafar bankanna að eignast í þeim hluti. „Það þarf að semja

frið við erlenda lánardrottna og gera þá að
eigendum að bönkunum. Þeir hafa bæði afl og
getu til að þjóna íslenskum viðskiptavinum,
hvort heldur er fyrirtækjum, hinu opinbera eða
heimilunum, og ef þetta tvennt gengur eftir tel
ég að það sé kominn grundvöllur fyrir að gengi
krónunnar muni hækka.“
„Mér finnst ríkisstjórnin gefa til kynna í
þessu bréfi að hún sé tilbúin til að fara kollsteypuleið, eins og ég kalla það,“ segir Lilja
Mósesdóttir hagfræðingur. „Það á að afnema
gjaldeyrishöft strax í janúar og til þess að
varna miklu gengisfalli á að hækka vexti sem
allir vita að mun ekki gagnast. Um 80 prósent
fyrirtækja eru nú þegar tæknilega gjaldþrota
eftir þessa gengisfellingu sem nú þegar hefur
orðið. Frekari gengisfelling þýðir bara þjóðargjaldþrot.“
Fram kemur á vef IMF að mál Íslands verði
tekið fyrir á morgun.
- shá / bþs, þeb sjá síðu 4
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Hansa í greiðslustöðvun:

Eignarhald West
Ham í uppnámi

Njarðvík
niðurlægt
Hið ógnarsterka lið
KR flengdi Njarðvíkinga vestur í bæ í
gær.

VIÐSKIPTI Ósk um greiðslustöðvun

ÍÞRÓTTIR 22

VEÐRIÐ Í DAG
6

4
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9
4

HLÝINDI Í dag verða vestan 5-13
m/s, hvessir SV-til síðdegis. Úrkoma
víðast hvar fyrir hádegi. Slydda eða
snjókoma N-til í fyrstu en rigning
V-til fram eftir degi. Hiti 0-10 stig,
hlýjast SV-til og svalast NA-til.
VEÐUR 4

70,7%

FULLT ÚT ÚR DYRUM Framganga fjölmiðla undanfarin mörg ár í aðdraganda og eftir bankahrunið var harðlega gagnrýnd á

fjölmennum borgarafundi á Nasa í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld. Margir yfirmenn fjölmiðla sátu í pallborði á fundinum og
svöruðu spurningum úr sal við misjafnar undirtektir. Fundur verður haldinn í Háskólabíói á mánudaginn kemur og er ráðherrum,
þingmönnum og seðlabankastjóra boðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Miðstjórnarfundur Framsóknarflokksins um helgina var stormasamur:

Guðni reiddist gagnrýni ungliða
STJÓRNMÁL Guðni Ágústsson var

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,4%

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...

... alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.

harðlega gagnrýndur á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins um
helgina. Formaður og varaformaður Sambands ungra framsóknarmanna gagnrýndu forystu
flokksins og sögðu að tími væri
kominn til þess að skipta um forystu,
samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins.
Guðni tók til máls eftir að formaður og varaformaður SUF
höfðu talað og brást mjög illa við

gagnrýninni. Hann reiddist en
baðst síðan afsökunar á viðbrögðum sínum síðar á fundinum. Samkvæmt heimildum blaðsins var
það skoðun margra fundarmanna
að viðbrögð hans við gagnrýninni
hafi þó ráðið úrslitum um það að
hann hafi hætt sem formaður
flokksins í gær. Margrét Hauksdóttir, kona Guðna, hafi gengið af
fundinum eftir þetta atvik.
Fleiri en ungliðar gagnrýndu
Guðna á miðstjórnarfundinum.

Samkvæmt heimildum blaðsins
var hann minntur á það að sem
ungur framsóknarmaður hafi
hann sjálfur gagnrýnt forystu
flokksins mikið, en þá hafi ekki
verið tekið á móti gagnrýni hans
af sams konar reiði og hann sýndi
nú sjálfur.
Guðni sagði af sér þingmennsku
í gær sem og formennsku í Framsóknarflokknum. Hann sat á þingi
í 21 ár, þar af átta sem ráðherra.
- þeb / sjá síður 10 og 11

Hansa, eignarhaldsfélags enska
knattspyrnufélagsins West Ham,
var lögð fram í gær. Björgólfur
Guðmundsson er aðaleigandi
Hansa.
Að sögn Ásgeirs Friðgeirssonar,
varaformanns stjórnar West Ham
og talsmanns Björgólfs, var óskað
eftir greiðslustöðvun til að
tryggja hagsmuni eigenda og allra
lánardrottna. Sum lán félagsins
hafi þá þegar verið fallin á
gjalddaga.
Ásgeir segir yfirgnæfandi líkur
á að í félaginu séu til eignir fyrir
öllum kröfum og líklega verði
hægt að fá framlengingu á
greiðslustöðvunina. Hann vill ekki
upplýsa um fjárhæðir.
Gera má ráð fyrir að greiðslustöðvunin flýti fyrir sölu á
knattspyrnufélaginu.
„West ham er ein af eignum
félagsins og það hefur komið
fram að eigandinn er að skoða alla
möguleika hvað sölu varðar,“
segir Ásgeir.
- kh

Ný mynd frá Þráni Bertelssyni:

Danni og Þór
snúa aftur
KVIKMYNDIR „Fyrir mína parta

hefur alltaf verið sólarljóst að
áður en ég geng út af sviðinu ætla
ég að láta þá Danna og Þór birtast
aftur. Ég yfirgef ekki tvo vegalausa lukkuriddara á miðri ævi án
þess að stýra þeim í enn meiri
vandræði,“ segir Þráinn Bertelsson, rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður.
Fyrir helgi hittust á fundi, að
undirlagi Vesturports, meðal
annarra Þráinn, Gísli Örn
Garðarsson og leikararnir Karl
Ágúst Úlfsson og Eggert Þorleifsson. Þar var rætt um hugsanlega
gerð nýrrar Lífs-myndar þar sem
þeir Danni og Þór lenda í nýjum
ævintýrum.
- jbg / sjá síðu 26

SPURNING DAGSINS

Jóhannes, ertu þá ekki kominn
með harðan keppinaut?
„Ja, Guðni hefur nú alltaf verið á
markaði.“
Guðni Ágústsson sagði af sér þingmennsku í gær. Jóhannes Kristjánsson er
vinsæll skemmtikraftur og hefur sérhæft
sig í að herma eftir Guðna Ágústssyni.

GRÍMUKLÆDDIR LÖGREGLUMENN

Franska lögreglan fyrir utan húsið þar
sem Baskaforinginn var í haldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lögregluaðgerð í Frakklandi:

Baskaleiðtogi
handtekinn
SPÁNN, AP Franskir og spænskir
lögreglumenn handtóku í gær í
sunnanverðu Frakklandi mann
sem talinn er hafa stjórnað
hryðjuverkastarfsemi ETA,
aðskilnaðarsamtaka Baska á Spáni.
Mikel de Garikoitz Aspiazu
Rubina, jafnan nefndur Txeroki, er
35 ára, og grunaður um að hafa
tekið sjálfur þátt í nokkrum
morðárásum.
„Með handtöku hans hefur ETA
orðið fyrir verulegu áfalli, bæði
hvað varðar skipulagningu og
getu,“ sagði Jose Luis Rodriguez
Zapatero, forsætisráðherra
Spánar. „Í dag er ETA veikari.“ - gb

Fjórir milljarðar evra of mikið:

Enn eru líkur á
láni frá Rússum
EFNAHAGSMÁL Rússar segja ekki
loku fyrir það skotið að veita
Íslandi lán. Dmitry Pankin,
aðstoðarfjármálaráðherra
Rússlands, sagði á blaðamannafundi í gærmorgun að upphæðin
yrði þó ekki jafn há og áður hafði
verið rætt um en það voru um það
bil fjórir milljarðar evra.
Rússar hafa að undanförnu
styrkt gjaldeyrisforða sinn
duglega til að styðja við efnahag
þjóðar sinnar og gjaldmiðil.
Rússar segja að litið verði
vandlega til þess hvernig Íslandi
tekst að semja við önnur lönd um
lánveitingar.
- kdk
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Barack Obama hyggst herða leitina að Osama bin Laden leiðtoga Al Kaída:

Húsleit lögreglu í Skipholti:

Ætlar sér að stöðva pyntingar

Fíkniefni og
verðmætt þýfi

BANDARÍKIN, AP Barack Obama,
nýkjörinn forseti Bandaríkjanna,
ætlar að efla leitina að Osama bin
Laden, leiðtoga Al Kaída, strax
eftir að hann tekur við af George
W. Bush í janúar.
„Ég tel að lykilatriði í því að
útrýma Al Kaída sé að handtaka
eða drepa Osama bin Laden,“ sagði
Obama í viðtali við fréttaskýringaþáttinn 60 mínútur á sunnudag.
Obama segir það verða sitt
fyrsta verk í embætti að setjast
niður með helstu ráðgjöfum sínum
í öryggis- og hernaðarmálum, þar
sem farið verði yfir hvernig best
verði að kalla bandaríska herinn

ÆTLA AÐ VINNA SAMAN Barack Obama

hitti í gær John McCain, fyrrverandi
keppinaut sinn, til að ræða samstarf
þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

heim frá Írak, en efla í staðinn
hernaðaraðgerðir í Afganistan
með aðaláherslu á baráttu gegn

hryðjuverkasamtökunum
Al
Kaída.
Obama ætlar einnig að loka
fangabúðum Bandaríkjahers á
Kúbu og tryggja að Bandaríkjamenn stundi ekki pyntingar. Það sé
nauðsynlegt til að „endurheimta
siðferðilega reisn Bandaríkjanna“.
Obama sagði af sér þingmennsku
á sunnudag. Hann er þessa dagana
í óða önn að velja sér samstarfsfólk í ríkisstjórn sína.
Í gær hittust keppinautarnir
fyrrverandi um forsetaembættið,
þeir Barack Obama og John
McCain, til að ræða hvernig þeir
geta samstillt krafta sína í þágu
Bandaríkjanna.
- gb

höfuðborgarsvæðinu tók umtalsvert af sterkum fíkniefnum og
dýrmætu þýfi í húsi á höfuðborgarsvæðinu á föstudag.
Lögreglan gerði húsleit í
Skipholti að undangengnum
dómsúrskurði og fann þá efnin og
þýfið.
Um var að ræða um tuttugu
grömm í neysluskömmtum af
hvítu fíkniefni og mjög mikið þýfi.
Þar á meðal voru tölvur og fleiri
dýr tæki. Fjórir karlmenn voru
handteknir. Þeim var sleppt að
loknum yfirheyrslum.
Lögreglan minnir á fíkniefnasímann 800 5005.
- jss

Leiðtogar útlaga frá Tíbet:

Dagforeldrar ósáttir
við heimgreiðslur

Málamiðlanir
eða sjálfstæði
INDLAND, AP Leiðtogar útlaga frá

Tíbet hittust í Dharmsala á
Indlandi í gær til að ræða hvort
fara eigi fram
af meiri hörku
gegn kínverskum stjórnvöldum.
Það var Dalaí
Lama sem
boðaði til þings
útlagastjórnarinnar á Indlandi
vegna þess hve DALAI LAMA
viðræður við
Kínastjórn hafa skilað litlum
árangri, og eiga fundarhöld að
standa í viku.
Valið stendur á milli tveggja
kosta: annaðhvort að halda áfram
að berjast fyrir sjálfstjórn, eins
og Dalai Lama hefur lagt áherslu
á síðustu tvo áratugi, eða hvort
krefjast eigi sjálfstæðis, sem
myndi þýða fráhvarf frá málamiðlunarstefnunni gagnvart
Kína.
- gb

Dagforeldrar í Reykjavík segja heimgreiðslur til foreldra grafa undan stöðu
sinni og skapa grundvöll fyrir svarta atvinnustarfsemi. Allt að þrjú hundruð
börn vantar til að fylla öll pláss hjá dagforeldrum í Reykjavík.
Dagforeldrar í
Reykjavík telja heimgreiðslur,
sem hafa staðið foreldrum til boða
frá því nú í haust, grafa undan
stöðu sinni. Fjármununum sem í
þær fara væri betur varið í að niðurgreiða starfsemi þeirra. Þá
segja þeir heimgreiðslurnar, sem
heita
þjónustutrygging
hjá
Reykjavíkurborg, ýta undir svarta
starfsemi.
Á bilinu tvö til
þrjú
hundruð
börn vantar til
að fylla rými
dagforeldra
í
Reykjavík.
Í
Breiðholti fullnýta
eingöngu
fimmtán af 53
ÞORBJÖRG HELGA
dagforeldrum
VIGFÚSDÓTTIR
sinn barnakvóta.
Svipuð staða er í
fleiri hverfum.
Miðað við fjárhagsáætlun fyrir
árið 2009 er 185
milljónum ætlað
í
heimgreiðslurnar.
Bjóðast
þær foreldrum
sem ekki koma
ODDNÝ
börnum að í dagSTURLUDÓTTIR
vistun, kjósa að
vera heima eða láta aðra gæta
barna sinna. Greiðslurnar nema
35 þúsund krónum á mánuði fyrir
hvert barn frá því að fæðingarorlofi sleppir til 24 mánaða aldurs.
Nú blasir allt annar veruleiki
við en þegar tekin var ákvörðun
um að koma heimgreiðslum á.
Oddný Sturludóttir, fulltrúi Samfylkingarinnar í leikskólaráði,

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á

VINNUMARKAÐUR

Listaháskóli á Laugavegi:

Óbreytt áform
en vantar fé
DAGMÓÐIRIN MEÐ BÖRNUNUM Ólöf Lilja Sigurðardóttir, dagmóðir í stjórn Barnavist-

unar, segir meirihluta dagmæðra hafa laus pláss.

telur að taka eigi þær til endurskoðunar. „Við höfum áhyggjur af
því að ráðstafa eigi svo miklum
fjármunum í greiðslur sem þjóna
ekki lengur upphaflegum tilgangi
sínum. Þeir fjármunir nýtast betur
í aukinn stuðning við leikskóla
borgarinnar, dagforeldra sem og
foreldra.“
Á baráttufundi dagforeldra
fyrir skömmu var komið af stað
undirskriftarsöfnun
þeirra
á
meðal. Krefjast þeir að niðurgreiðslur til þeirra verði hækkaðar. Ólöf Lilja Sigurðardóttir, dagmóðir í stjórn Barnavistunar,
félagi dagforeldra, segir ljóst að

FRÉTTABLAÐIÐ / ARNÞÓR

fækka muni í stéttinni á næstunni.
„Okkur þykir eðlileg krafa að þeir
fjármunir, sem hefðu farið í niðurgreiðslur til okkar, verði ekki
teknir úr okkar kerfi og settir í
leikskólana eða heimgreiðslurnar.“
Engin ákvörðun hefur verið tekin
um endurskoðun á heimgreiðslunum, að sögn Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur, formanns leikskólaráðs.
Viðamikil rannsókn verði gerð
meðfram innleiðingu þeirra. Að ári
verði komnar upplýsingar úr þeirri
rannsókn. Þær verði notaðar til að
meta kosti og galla kerfisins.
holmfridur@frettabladid.is

SKÓLAR Samson Properties sem

vinnur að fjármögnun nýbyggingar fyrir Listaháskóla Íslands við
Laugaveg segir tímasetningar
varðandi framkvæmdina óbreyttar. Í svari Samson til skipulagsstjóra Reykjavíkur kemur þó fram
að fjármögnun er enn ótryggð:
„Fyrir liggur leigusamningur
við Listaháskóla Íslands til 30 ára
sem kemur til með að auðvelda
lánsfjármögnun verkefnisins.
Landslagið í þessum geira er
reyndar gjörbreytt og þarf að
leyfa rykinu að setjast áður en
farið er að tala við fjármálastofnanir,“ segir talsmaður Samson og
kveður mikilvægt að fá samþykkt
deiliskipulag til að meta kostnað
og fá tilboð í fjármögnun.
- gar

Uppstoppari býst við að sakna bjarnanna sem eitt sinn skelfdu Íslendinga:

Leiðir ísbjarnapars að skilja
Undur vísindanna:
Þúsundþjalasmiðurinn Leonardo
Spennandi námskeið fyrir alla fjölskylduna
Laugardaginn 22. nóvember kl: 10 - 12
í Gallerí 100° í Orkuveituhúsinu.
Aðgangur er frír - takmarkaður sætafjöldi
Skráning: sími 525 4444 endurmenntun.is

V Í S I N D AV E F U R I N N

NÁTTÚRA „Maður þakkaði fyrir að
við værum komnir svo langt í
ferlinu þegar efnahagskreppan
skall á vegna þess hve erfitt varð
að útvega ýmislegt til uppstoppunar eftir hana,“ segir Haraldur
Ólafsson, uppstoppari á Akureyri. Undanfarna mánuði hefur
hann unnið að því að glæða
ísbjarnarhamina tvo, sem eitt
sinn tilheyrðu björnunum sem
komu á land í Skagafirði, lífi.
Gjaldeyriskrísan varð til þess
að ferlið tafðist þar sem erfiðlega
gekk að útvega efnið bótox frá
Bandaríkjunum sem Íslendingar
hafa flestir heyrt talað um í
tengslum við fegrunaraðgerðir
vestanhafs.
Haraldur segir að allar líkur
séu á því að hann muni koma til
með að sakna dýranna. Mikið hafi
verið að gera á verkstæði hans

frá því vinnan með birnina hófst,
leikskólabörn hafi litið inn, auk
viðskiptavina konu hans sem
rekur hárgreiðslustofu hinum
megin við vegg verkstæðisins.
Björninn mun fara á Náttúrustofu Norðurlands vestra á Sauðárkróki en hann var felldur á
Þverárfjalli í byrjun júní. Birnan
sem felld var við Hraun nokkru
síðar mun fara á Hafíssetrið á
Blönduósi.
Haraldur
segist
ánægður með hve vel hefur tekist
að fanga kraft og styrk þessara
dýra í ferlinu. Honum þyki þó
undarlegt að hugsa til þess að
fyrir nokkrum mánuðum hafi
þeir verið helstu ógnvættir og
þrætuepli þjóðarinnar. Ljóst hefði
verið að miklu alvarlegri vá
stefndi að Íslandsströndum á
þessum tíma.
- kdk

KRAFTUR OG STYRKUR FANGAÐUR Har-

aldur Ólafsson uppstoppari gleðst yfir
því að tekist hafi að fanga styrk dýranna.
Honum þykir þó undarlegt að hugsa
til þess að fyrir stuttu hafi dýrin verið
helsta ógn og þrætuepli þjóðarinnar.
Alvarlegri vá hafi þá stefnt að Íslandsströndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/LÁRA

Stöndum saman
vörð um Ísland
N1 stendur vaktina hringinn kringum landið í stórum sem smáum bæjarfélögum, allt frá höfuðborginni til Grímseyjar. Þessi góðu tengsl við fólkið og
fyrirtækin í landinu minna okkur nú, sem endranær, á nauðsyn þess að standa
vörð um innlenda framleiðslu og þjónustu; í raun allt sem íslenskt er.

Við hjá N1 skorumst ekki undan, enda höfum við alltaf haft einbeittan
ásetning um að setja íslenskt í öndvegi eins og okkur er framast kostur,
til dæmis með frumkvöðlastarfi í sölu á innlendu eldsneyti – metani.
Við hvetjum Íslendinga til að standa saman. Vertu með!

F í t o n / S Í A

F í t o n / S Í A

Meira íslenskt í leiðinni
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

134,79

135,43

Sterlingspund

201,32

202,30

Evra

171,02

171,98

Dönsk króna

22,96

23,094

Norsk króna

19,473

19,587

Sænsk króna

17,103

17,203

Japanskt jen

1,3938

1,4020

SDR

199,06

200,24

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
229,8377
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Fjármálakerfið:

Finnskur
sérfræðingur
til ráðgjafar
EFNAHAGSMÁL Erlendi bankaeftirlitsmaðurinn sem ríkisstjórnin
hefur ráðið til að fara yfir
regluverk þjóðarinnar um
fjármálastarfsemi og framkvæmd bankaeftirlitsins hér á
landi er finnskur sérfræðingur,
maður að nafni Kaarlo Vilho
Jännäri, fyrrverandi forstjóri
finnska fjármálaeftirlitsins.
Jännäri á að fara yfir regluverkið og starfshætti við
bankaeftirlit og leggja til
nauðsynlegar breytingar. Hann á
einkum að beina sjónum að
reglum um lausafjárstýringu,
lán til tengdra aðila, áhættur,
krosseignatengsl og hagsmunalegt sjálfstæði eigenda og
stjórnenda eins og kemur fram í
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar
frá því í gær.
- ghs

Minni umferð um göngin:

Færri fara um
Hvalfjarðargöng
SAMGÖNGUR Rúmlega 10 prósent
færri bílar fóru um Hvalfjarðargöngin í október í ár en á sama
tíma í fyrra. Forsvarsmenn
Spalar, rekstraraðila ganganna,
tengja þessa fækkun slæmu
efnahagsástandi. Í ár fóru 143
þúsund bílar um göngin í október
en í fyrra 160 þúsund.
- kóp

ÁRÉTTING
Vegna fréttar í blaðinu í gær vill Agnes
Johansen, framleiðandi hjá framleiðslufyrirtækinu Sögn, taka fram að
unnið er að því að klára fjármögnun
á kvikmynd Gríms Hákonarsonar,
Sumarlandið. Henni hefur því ekki
verið frestað.
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Hlutafélagaskrá enn með úrsagnir Jóns Ásgeirs úr stjórnum félaga til skoðunar:

Árni M. Mathiesen:

Situr enn í níu stjórnum fyrirtækja

Íhugaði afsögn

VIÐSKIPTI Stjórnarseta Jóns Ásgeirs
Jóhannessonar, stjórnarformanns
fjölmiðlafyrirtækisins 365, er enn
til skoðunar hjá Hlutafélagaskrá.
Þar fékkst staðfest að Jón Ásgeir
hefði sagt sig úr stjórnum fjögurra
íslenskra félaga í síðustu viku, en
sitji enn í stjórnum níu fyrirtækja.
„Málið er enn í skoðun [...] þessi
mál eru í vinnslu,“ segir Svala
Hilmarsdóttir, deildarlögfræðingur og staðgengill forstöðumanns
Hlutafélagaskrár. „Jóni Ásgeiri
hefur verið gert viðvart um afstöðu
Fyrirtækjaskrár í þessu máli.“ Hún
vildi ekki skýra nánar hvað í því
fælist, en sagði að Hlutafélagaskrá
yrði að fylgja stjórnsýslulögum.

ÚRSAGNIR Jón Ásgeir Jóhannesson
sagði sig úr stjórnum fjögurra fyrirtækja
í síðustu viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jón Ásgeir sat, eftir því sem næst
verður komist, í stjórnum um 30
íslenskra fyrirtækja, þegar dómur
féll í Baugsmálinu. Í byrjun síðustu

STJÓRNMÁL Árni M. Mathiesen
fjármálaráðherra íhugaði að
segja af sér embætti en komst að
þeirri niðurstöðu að halda áfram
störfum. Hann greindi frá þessu í
Íslandi í dag í gærkvöldi.
„Það er dálítið óhjákvæmilegt
þegar svona stórir hlutir gerast
að maður fari yfir sinn hlut í
þessu og þá sérstaklega þau
ráðuneyti sem ég hef stýrt á
þessu tímabili,“ sagði Árni.
Eftir að hafa íhugað málið
komst hann að þeirri niðurstöðu
að góð staða ríkisfjármála myndi
hjálpa hvað mest í gegnum
efnahagskrísuna. Árni hefur
verið fjármálaráðherra síðan
2005.

viku sat hann enn í 13 stjórnum.
Í gær fengust svo þær upplýsingar hjá Hlutafélagaskrá að Jón
Ásgeir hafi sagt sig úr fjórum
stjórnum til viðbótar í síðustu viku
og boðað úrsögn úr tveimur til viðbótar á næstunni.
Samkvæmt hlutafélagalögum er
þeim sem hafa hlotið dóm fyrir brot
í rekstri fyrirtækja óheimilt að
sitja í stjórnum íslenskra félaga í
þrjú ár eftir að dómur fellur. Jón
Ásgeir var dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi í Baugsmálinu hinn 5. júní síðastliðinn.
Jón Ásgeir er stjórnarformaður
365 miðla sem gefur út Fréttablaðið.
- bj

- bþs

Fjárþörf ríkisins er milljarði
dollara minni en áætlað var
Fjármagnsþörf ríkisins er fimm milljarðar dollara en ekki sex. Búist er við að gengið falli umtalsvert þegar
krónan kemst aftur á flot. Framganga embættis- og stjórnmálamanna verður rannsökuð sérstaklega.
EFNAHAGSMÁL Áætlun stjórnvalda til að mæta

efnahagsörðugleikum þjóðarinnar gerir ráð
fyrir lánapakka upp á fimm milljarða dollara,
en ekki sex eins og áætlað var. Veruleg
gengislækkun er talin hugsanleg eftir að
gjaldeyrismarkaður verður starfhæfur að
nýju. Stýrivaxtahækkun er ekki útilokuð.
Efnahagsáætlun stjórnvalda vegna efnahagskreppunnar var kynnt í gær og lögð fram
sem þingsályktunartillaga á Alþingi. Áætlunin
verður rædd þar á næstu dögum.
Geir H. Haarde forsætisráðherra og
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra
kynntu áætlunina. Þau gera ráð fyrir að ef
efnahagsáætlunin gengur fyrir sig eins og lagt
er upp með þá muni ástandið hér á landi lagast
hratt frá því sem nú er. Borðlagt sé að
verðbólga hækki tímabundið en hún muni
ganga hratt niður. „Við munum horfa fram á
allt annað ástand þegar kemur fram á árið
2010,“ sagði Geir.
Fram kom að nú sé lánsfjárþörf ríkisins
áætluð fimm milljarðar dollara; rúmlega tveir
fáist frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem tekur
málið fyrir á morgun. Þeir þrír milljarðar sem
upp á vantar hafa stjórnvöld tryggt frá
Norðurlöndunum, Póllandi og Rússlandi. Engin
skýr svör fengust við spurningum blaðamanna
um hverju það sætti að lánsfjárþörfin væri
mun minni en áætlanir gerðu ráð fyrir. Geir
sagði lækkunina til komna vegna þess að
nýjasta yfirferðin sýndi að sex milljarðar væri
of mikið. „Þetta er það sem metið er að þurfi
til að hafa nægan viðbúnað á gjaldeyrismarkaðnum. Þetta er bara afleidd stærð út frá því
sem menn ætla að þar eigi sér stað.“
Hugsanlegt er talið að mikið fjármagnsflæði
úr landi leiði til verulegrar viðbótarlækkunar
á gengi krónunnar. Í áætluninni segir að slíkt
gæti valdið stórskaða á efnahag þjóðarinnar
allrar og miklum samdrætti í efnahagslífinu.
Því verði að styrkja krónuna með öllum
ráðum. Fram kom að ómögulegt sé að reikna
út hversu mikið gengið gæti veikst. „Allt slíkt
eru ágiskanir. Það getur enginn sagt nákvæmlega um það hvernig markaðurinn mun haga

RÁÐHERRABÚSTAÐURINN Geir H. Haarde og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir kynntu efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar
í gær. Mikil óvissa virðist vera um áhrif hennar á þróun efnahagslífsins næstu mánuðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sér eftir að hann er kominn í gang,“ sagði Geir.
Stýrivextir voru hækkaðir í 18 prósent 28.
október. Samkvæmt áætlun stjórnvalda er
Seðlabankinn reiðubúinn að hækka vexti enn
frekar. Geir og Ingibjörg voru spurð út í tölur
sem koma fram í viljayfirlýsingunni um að
lánsfjárþörfin væri 24 milljarðar dollara en
ekki sex. Kom fram að um skuldbindingu
einkaaðila væri að ræða og yrði afskrifaður
vegna greiðsluþrots bankanna.
Sérstakur saksóknari mun rannsaka
hugsanlega saknæma háttsemi í bönkum, hjá
stofnunum og stjórnmálamönnum. Finnist
eitthvað misjafnt verður því vísað til sérstaks
saksóknara.

MOLAR ÚR
EFNAHAGSÁÆTLUN
1. Brúttókostnaður ríkisins vegna innstæðutrygginga og endurfjámögnunar viðskiptabankanna og Seðlabankans gæti numið 80% af
landsframleiðslu.
2. Búist er við að vergar skuldir þjóðarbúsins
aukist úr 29% af landsframleiðslu í 109% í
árslok 2009.
3. Áætlað að verðbólga verði 4,5% fyrir árslok
2009.
4. Frekari hjöðnun verðbólgu árið 2010.

svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður

Byggð á
samnefndri
kvikmynd
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STYTTIR UPP
Á MORGUN
Í dag verður dálítil
væta um allt land
en það styttir upp
á morgun, þó ekki
hægt að útiloka
skúrir éða él á stöku
stað, einkum norðanlands. Á ﬁmmtudag kólnar töluvert
með snjókomu
norðan- og austanlands en bjartviðri
3
syðra. Talsvert frost
verður á föstudag en
úrkomulaust.
Á MORGUN
8-20 m/s,
stífastur SV-til.
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FIMMTUDAGUR
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London
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París
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Frankfurt
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Friedrichshafen
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Berlín

6°

Alicante
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Mallorca
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Basel
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Billund

Gautaborg

3
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Kaupmannahöfn
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Eindhoven

11°

Las Palmas

22°

New York

5°

Orlando

18°

San Francisco

20°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Kreppan nemur land í Japan
Kreppan hefur knúið
dyra í Japan en hagvöxtur þar
hefur verið neikvæður tvo ársfjórðunga í röð. Þetta er fyrsta
kreppan sem menn greina þar í
landi í sjö ár.
Hagvöxtur dróst saman um 0,1
prósent í Japan á síðasta ársfjórðungi og 3,7 prósent á öðrum fjórðungi, samkvæmt endurskoðuðum
tölum, að sögn Bloomberg-fréttaveitunnar.
Erlendir fjölmiðlar segja niðurstöðurnar koma á óvart enda hafi
menn talið sig sjá jákvæðar niðurstöður í bráðabirgðatölum.
Bloomberg hefur eftir japönskum hagfræðingum að útlit sé fyrir
að enn muni harðna á dalnum

VIÐSKIPTI

Velur þú innlenda framleiðslu
fram yfir innflutta vöru?
Já

82,8%
17,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu sátt/ur við samkomulag
vegna Icesave-deilunnar?
Segðu þína skoðun á vísir.is

RÚSSLAND

SVISS

Réttarhöldin opin

Viðgerð hraðalsins

Réttarhöld vegna morðsins á
rússnesku blaðakonunni Önnu
Politkovskaja verða opin almenningi. Dómstóll í Moskvu ákvað þetta
í gær eftir að bæði starfsfélagar
hennar og verjendur sakborninga
sögðust því fylgjandi að hafa opin
réttarhöld.

Viðgerð öreindahraðalsins stóra í
rannsóknastöðinni CERN í Sviss gæti
staðið fram á sumar og mun líklega
kosta að minnsta kosti 25 milljónir
svissneskra franka, sem nú samsvarar
um 2,8 milljörðum króna. Hraðallinn bilaði 19. september, aðeins tíu
dögum eftir að hann var gangsettur.
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Kommóður
á tilboði

þegar kólnar í hagkerfum helstu
viðskiptalanda Japans.
Kreppan beit í Þýskalandi í
byrjun síðustu viku og á evrusvæðinu undir vikulokin. Þá segja
hagfræðingar líkur á að kreppan
berji dyra í Bandaríkjunum fljótlega sem skili sér í enn meiri skelli
en áður var talið.
Japanski seðlabankinn reyndi
að blása lífi í einkaneyslu með
núllstillingu stýrivaxta árið 2001
en hækkaði þá um 0,25 punkta í
tvígang frá vordögum 2006. Í lok
síðasta mánaðar voru þeir svo
lækkaðir niður í 0,3 prósent og
eru þeir lægstu sem þekkjast á
meðal iðnvæddra þjóða.
- jab

Ný tegund átaka í Ísrael:

Glæpaforingi í
Tel Avív myrtur
ÍSRAEL, AP Einn helsti mafíuforingi

BANKARÁÐ JAPANSBANKA Ekki liggur
fyrir hvað seðlabanki Japans hyggst gera
nú þegar kreppan hefur knúið dyra þar í
landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Ísraels var drepinn í miðborg Tel
Avív í gær þegar gríðarmikil
bílsprengja sprakk. Óttast er að
allsherjarstríð brjótist nú út í
undirheimum ísraelskrar glæpastarfsemi.
Yaakov Alperon heitir maðurinn,
jafnan nefndur „Don Alperon“.
Ísraelar eru vanir átökum við
Palestínumenn, en hafa lengst af
verið lausir við ofbeldisverk
hreinræktaðra glæpasamtaka. Á
síðustu árum hefur það þó verið að
breytast. Tugir glæpamanna hafa
týnt lífinu í þessum átökum, sem
einnig hafa kostað að minnsta kosti
þrjá saklausa borgara lífið.
- gb

Skjáreinn krefst
skaðabóta frá RÚV
Skjárinn hyggst höfða mál á hendur RÚV vegna meintra ólöglegra aðgerða á
auglýsingamarkaði. Framkvæmdastjóri Skjásins segir ásetning RÚV vera að
brjóta reglur. Útvarpsstjóri RÚV segir skorta grundvöll fyrir slíkri málshöfðun.
„Það sem kom
okkur mest á óvart þegar við
fórum í gegnum álit Samkeppnisstofnunar var hversu gríðarlega
einbeittan ásetning RÚV hefur
sýnt í að brjóta á þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið.
Þessi skaðabótakrafa kemur í kjölfar þess,“ segir Sigríður Margrét
Oddsdóttir,
framkvæmdastjóri
Skjáseins. LOGOS lögmannsþjónusta sendi RÚV tilkynningu í gær
um væntanlega skaðabótakröfu
Skjásins
ehf.,
móðurfélags
Skjáseins, á hendur RÚV. Lýst er
yfir fullri ábyrgð á hendur RÚV
vegna fjárhagslegs tjóns Skjásins
af völdum meintra ólögmætra
aðgerða stofnunarinnar. Einnig er
þess krafist að RÚV láti án tafar af
meintri ólögmætri háttsemi sinni.
Í áliti Samkeppniseftirlitsins
sem birt var á föstudag kemur
fram að háttsemi RÚV á auglýsingamarkaði hafi leitt til alvarlegrar takmörkunar á samkeppni.
Að sögn Sigríðar Margrétar telja
lögmenn Skjásins að yfirgnæfandi
líkur séu á bótagrundvelli vegna
álits Samkeppnisstofnunar. Í álitinu kemur meðal annars fram að
RÚV hafi í ríkum mæli vikið verulega frá birtri gjaldskrá sinni um
auglýsingar, sem gangi gegn markmiðum um gagnsæi. RÚV hafi
boðið fríbirtingar á auglýsingum,
tímabundin eða einstaklingsbundin tilboð, vöruskipti og samtvinnun auglýsinga og kostunar. „Við
erum með töluvert af sönnunargögnum sjálf en það sem kemur
fram í álitinu er töluvert meira,“
segir Sigríður. Hún segir lögmenn
fyrirtækisins vera önnum kafna
við að reikna út umfang skaðabótakröfunnar. Ekki verði hægt að
leggja mat á um hvers konar upp-

SAMKEPPNISMÁL

RÍKISÚTVARPIÐ Skjárinn segir augljóst að ýmis tilboð sem RÚV bjóði upp á á auglýsingamarkaði séu sett fram með þann skýra ásetning að útiloka keppinauta frá
markaði.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SIGRÍÐUR MARGRÉT ODDSDÓTTIR

PÁLL
MAGNÚSSON

hæðir verði að ræða í kröfunni
fyrr en þeirri vinnu ljúki.
Að mati Páls Magnússonar,
útvarpsstjóra RÚV, hefði verið
eðlilegra að leggja fram skaðabótakröfu í stað þess að tilkynna
um slíka kröfu fyrirfram. „Fyrst
og fremst lít ég á þetta sem lið í
þeirri massívu áróðursherferð
sem þeir hafa verið í, og er sjálfsagt og eðlilegt að þeir geri ef þeir

vilja. Hins vegar veit ég ekki á
hvaða grundvelli Skjárinn ætti að
gera þessa kröfu. Af áliti Samkeppniseftirlitsins verður ekki
ráðið að við höfum gerst sekir um
brot á samkeppnislögum, því þá
hefði eftirlitið gripið til einhverra
aðgerða gegn okkur og beitt okkur
viðurlögum. Það verður að koma í
ljós þegar krafan kemur fram á
hverju hún er reist,“ segir Páll.
Ari Edwald, forstjóri 365, segir
fyrirtækið hafa velt fyrir sér að
höfða mál á hendur RÚV af sömu
ástæðu og Skjárinn. „Ef Skjárinn
er kominn lengra í ferlinu þá dugir
það til að fá úr þessu skorið sem
prinsippmáli, því við myndum
hafa uppi mörg af sömu rökum og
þeir. Við styðjum auðvitað málshöfðunaraðgerðir þeirra heils
hugar,“ segir Ari.
kjartan@frettabladid.is

kr. 21.800

kr. 10.900

kr. 14.900

kr. 15.900

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040

www.hirzlan.is

Neytendur: Tryggingastofnun greiðir tannskoðun barna til áramóta

Forvarnarskoðun í boði ríkisins
DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

„Ég átti erindi um daginn á tannlæknastofuna Turninn og rak þar augun í
gjaldskrá sem þar er höfð uppi við (sem er
fréttnæmt í sjálfu sér!), skrifar Sigríður.
„Þar kemur fram að forvarnarskoðun 3ja
og 12 ára barna er frí samkvæmt samningi
sem flestir tannlæknar hafa gert
við Tryggingastofnun ríkisins.
Enn fremur að samningurinn
gildi bara til næstu áramóta.
Um sé að ræða skoðun,
röntgen og flúor. Hins
vegar þurfi að greiða
fyrir tannviðgerðir ef
þörf er á slíku.
Svo virðist sem margir
foreldrar hafi ekki haft
hugmynd um þetta. Ég á
vinkonu sem á 12 ára barn og
hún hafði ekki heyrt um þetta,

ekki heldur vinkona hennar sem á barn
sem verður fjögurra ára í lok nóvember.
Hún rétt náði að panta tíma hjá tannlækni
í tæka tíð eftir að hún frétti af þessu.
Sjálfsagt eru margir foreldrar sem hafa
ekki getað nýtt sér þetta af því þeir hafa
ekki vitað af þessu. Það er
mikilvægt að koma svona
upplýsingum á framfæri
nú þegar margir hafa
lítið á milli handanna.“
Listi yfir þá
tannlækna sem eru
með aðild að samningnum er að finna á
heimasíðu Tryggingastofnunar, www.tr.is.
Eins og stendur gildir
samningurinn einungis til
áramóta.
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NEISTAR AF NEISTA: Hönnun á Íslandi

Grein 5 af 8

Að finna hljóminn í íslenskri hönnun
Aukin samvinna hönnuða og
fyrirtækjarekenda

1. Hvaða kvikmynd fékk flest
verðlaun á Edduverðlaunahátíðinni?
2. Hvaða íslenski sjónvarpsþáttur gæti hugsanlega orðið
tölvuleikur á næstunni?
3. Hver hlaut verðlaun Jónasar
Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

Áfram barist í Kongó:

Flóttamönnum
ekki hleypt inn
KONGÓ, AP Áfram er barist í Kongó
þrátt fyrir að Laurent Nkunda
uppreisnarleiðtogi hafi lofað
Sameinuðu þjóðunum að virða
vopnahlé.
Um 250 þúsund manns hafa
hrakist að heiman síðan átökin
hófust í ágúst síðastliðnum.
Í austurhluta landsins eru
heilu þorpin nánast orðin
mannlaus.
- gb

UTANRÍKISMÁL
Opinber heimsókn
Jørgen Niclasen, utanríkisráðherra
Færeyja, er hér í opinberri heimsókn
með konu sinni í boði Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra.
Í dag funda þau um framkvæmd og
þróun fríverslunarsamnings Íslands
og Færeyja, auk þess að ræða gjaldeyrislán Færeyja til Íslands.

Leiða þarf hönnuði og fyrirtæki
mismunandi landsvæða saman og
efla samstarf þeirra við atvinnuþróunarfélög, nýsköpunarsjóði og
fjárfesta. Aukið samstarf og samræða stuðlar að gagnkvæmum
skilningi, markvissum lausnum á
vandamálum og skýrleika í gerð
framtíðaráforma. Kynna þarf
betur hlutverk og mikilvægi hönnunar í nýsköpun. Hönnun er ekki
einungis útlitshönnun er kemur
síðar til leiks heldur getur hún
virkað sem nauðsynlegur hvati í
vöru og þjónustuþróun. Hún er
skapandi þáttur í gerð viðskiptahugmynda er getur haft marföldunaráhrif. Því er brýnt að hugvit,
þekking og kunnátta hönnuða séu
virkjuð í upphafi rannsókna og
vinnsluferla þegar grundvallarákvarðanir eru teknar varðandi
hvert verkefni og mögulega framtíð þess. Þekkt ensk rannsókn
(The Impact of Industrial Design
Effectiveness on Corporate Financial Performance) á vægi hönnunar í atvinnurekstri hefur sýnt
að þau fyrirtæki sem nota hönnun
markvisst frá frumstigum hafa
skilað betri afkomu og hagnaði.
Auk þess eru hönnuðir mikilvægir tengiliðir er snerta marga fleti
svo sem þróunar-, framleiðslu-,
markaðs- og söluþætti. Mikilvægt
er að vita hvernig landið liggur og
greina vel hvar greiðfærar leiðir
liggja áður en lagt er á stað.

Efling framleiðslumenningar
Skapa þarf öflug tengsl erlendis

á sviði fræðiþekkingar ekki síður
en á sviðum framleiðslu- og verkþekkingar og stuðla að samstarfi
við hönnunarfyrirtæki sem búa
að langri reynslu og sérþekkingu.
Framleiðslumenning hér á landi
er enn smá í sniðum og þarfnast
uppbyggingar.
Greina þarf mismunandi þarfir vöruhönnunar af þekkingu, t.d.
þarfnast ullarframleiðandi ólíkrar nálgunar en hugbúnaðar- og
tækjaframleiðandi. Leiðin er löng
frá hugmynd til framkvæmdar
og skortur er á haldgóðri þekkingu einstakra þátta ferlisins hér
á landi.
Þar sem fjölbreytileikinn innan
hönnunarferla er mikill þarf að
hlúa að öflugu tengslaneti við
erlenda aðila til þess að mögulegt
sé að fullvinna ýmsar iðnaðarvörur hér á landi með góðum árangri.
Stuðla ætti að stofnun verkfræðiskrifstofa er leysa flókin hönnunarvandamál og endurhugsa
aðkomu fjárstuðnings að sprotafyrirtækjum hönnuða til að greiða
fyrir og efla vöxt þeirra. Með
auknum stuðningi og skilningi
verður með tímanum hægt að fullvinna iðnaðarvörur hér á landi
og greiða farvegi fyrir fjölbreytt
hönnunarfyrirtæki.

Í HNOTSKURN
Íslensk hönnun býr yfir skapandi
afli sem getur styrkt íslenskt samfélag og stuðlað að fjölbreyttu
atvinnulífi. Öll nýsköpunarverkefni þarfnast hugvits og þekkingar
hönnuða. Mikilvægt er að hönnuðir komi fljótt að verkefnum
hvort sem það er hjá fyrirtækjum,
hinu opinbera eða á öðrum vettvangi. Ríkjandi tilhneiging hefur
verið að fá hönnuði of seint inn í
ferli í stað þess að virkja reynslu
þeirra á frumstigum þróunar vöru
og verkefna. Þegar eru í gangi
mörg áhugaverð verkefni þar sem
hönnuðir vinna að verkefnum
sem tengjast íslenskri arfleið eins
og söfnum, landbúnaðar- og
matarmenningu, ferðaþjónustu
og iðnframleiðslu. Mikilvægt er
að styðja vel við þessi verkefni og
leiða saman hönnuði, fjárfesta,
viðskipta- og markaðsaðila til
þess að skapa ný og margbreytileg tækifæri á Íslandi.
Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, og Sigurður
Þorsteinsson iðnhönnuður höfðu
umsjón með samræðu og vinnslu
útgangspunkta á vinnuborði um
hönnun.

ÍSLENSK HÖNNUN

heimsbyggðarinnar mikill.
Fanga þarf athygli erlendis út frá
sérstöðu okkar og fylgja markvisst eftir heildrænni markaðsetningu íslenskrar hönnunar. Jafnframt þarf hugsa vel um tengslin
á milli framsækinnar hönnunar
og markaða innanlands sem og
erlendis.
Styrkja þarf markaðsetningu á
íslenskri hönnun erlendis með
stofnun umboðsfyrirtækja sem
sinna fjölbreyttum verkefnum.
Hönnunarmiðstöð og Útflutningsráð eru þegar að taka fyrstu
skrefin í þá átt en betur má ef
duga skal.

Markviss markaðssetning

Íslensk hönnun framtíðarinnar

Skilgreina þarf séreinkenni
íslenskrar hönnunar sem eru
sprottin út frá menningu okkar og
landsháttum þ.e. að finna íslenska
hljóminn. Enn er lítið til af sértækri íslenskri hönnun en möguleikarnir eru margir og áhugi

Stofna þarf vinnuhóp sem setur
fram á greinargóðan hátt veikleika jafnt sem styrkleika innan
hönnunar á Íslandi. Verkefni hans
væru m.a. að greina sérstöðu einstakra landsvæða og Íslands sem
heildar, stuðla að öflugum tengsl-

um innanlands jafnt sem alþjóðatengslum, efla samvinnu hönnuða
og fyrirtækja, skapa framtíðarsýn
íslenskrar hönnunar og staðsetja
hana innan markaða erlendis.
Markmið vinnuhópsins verður að
koma því einstaka sem Ísland býr
yfir inn á alheimskortið.

Björk Guðmundsdóttir boðaði til vinnufunda 12. og 19. október síðastliðinn í samvinnu við Háskólann í Reykjavík, Klak, nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins, og
vefinn nattura.info. Um hundrað sérfræðingar á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar réðu ráðum sínum og gerðu drög að átta tillögum um úrbætur í jafnmörgum málaflokkum. Fréttablaðið birtir tillögurnar næstu daga. Nánari upplýsingar má finna á nattura.info.
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GUÐNI ÁGÚSTSSON HÆTTIR Í STJÓRNMÁLUM

„Ég er sammála því sem Guðni
segir að endurreisn flokksins
verði ekki án einhverra breytinga
á forystunni. Það er drengilegt og
stórmannlegt af honum að ganga
svona fram í því,“ segir Páll Magnússon, bæjarritari í Kópavogi. „Hann
metur greinilega stöðuna svo að
það þjóni hagsmunum Framsóknarflokksins best og það lýsir honum
vel, að setja hagsmuni flokksins ofar
sínum eigin.“
Páll gerir ekki ráð fyrir að afsögn
Guðna flýti fyrir ákvörðun hans sjálfs
um formannsframboð. „Ég hugsa
það bara með sjálfum mér og mínu
fólki hvort ég láti slag standa. - þeb

Guðni Ágústsson fær ágæt eftirlaun eftir tvo áratugi á Alþingi og ráðherradóm:

Fær nærri 600 þúsund í eftirlaun
STJÓRNMÁL Guðni Ágústsson, fráfarandi
formaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi
alþingismaður og ráðherra, á kost á ágætum
eftirlaunum.
Samkvæmt umdeildum eftirlaunalögum sem
Alþingi samþykkti árið 2003 hefur Guðni, sem
verður sextugur í apríl á næsta ári, nú þegar
náð að ávinna sér rétt til að hefja töku eftirlauna. Hann fær hins vegar greidd hefðbundin
laun út nóvember og síðan biðlaun í sex mánuði
eftir það. Eftirlaunin taka svo við 1. júní.
Reglurnar eru þannig að alþingismaður
ávinnur sér fyrir hvert heilt ár rétt til 3
prósenta af þingfararkaupi í eftirlaun. Guðni

Veikir andstöðu

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

„Þetta kom mér í opna skjöldu, ég mun sakna Guðna
Ágústssonar,“ segir Steingrímur J. Sigfússon, formaður
Vinstri grænna. „Auðvitað virðir maður hans ákvörðun
og óskar honum og hans fjölskyldu alls hins besta, en
það er stórt skarð orðið fyrir skildi í Framsóknarflokknum og ég átta mig ekki á því hvert sá flokkur stefnir.“
Steingrímur segir brotthvarf Guðna vissulega veikja
stjórnarandstöðuna. Það sé blóðtaka fyrir flokk að missa
formann sinn fyrirvaralaust fyrir borð, þó að honum hafi
verið sótt að undanförnu.

Erfitt að fylla skarð
„Þessi afsögn Guðna kemur mér algerlega í opna
skjöldu,“ segir Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins. „Það er eftirsjá að honum á
þingi, hann er litríkur persónuleiki, og við áttum ágætt
samstarf.“ Guðjón segist þó skilja ákvörðun Guðna, í
ljósi harðra umræðna á miðstjórnarfundi um helgina.
Ákvörðun Guðna hefur áhrif á stjórnarandstöðuna,
segir Guðjón. Það verði erfitt fyrir flokkinn að fylla skarð GUÐJÓN ARNAR
KRISTJÁNSSON
hans.
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mun hafa þegið þingfararkaup í samtals 22 ár
þegar biðlaunatíma hans lýkur næsta sumar.
Því fær hann 66 prósent af 562 þúsund króna
þingfararlaunum í eftirlaun eða 371 þúsund
krónur á mánuði. Ofan á þetta getur Guðni
fengið 6 prósent af ráðherralaunum umfram
þingfararkaup fyrir hvert þeirra átta ára sem
hann sat í landbúnaðarráðuneytinu. Þannig fær
hann að auki um 222 þúsund krónur á mánuði.
Samtals munu eftirlaun Guðna fyrir liðlega
tveggja áratuga setu á Alþingi og á ráðherrastóli í átta ár nema 593 þúsundum króna á
mánuði.
- gar

GUÐNI ÁGÚSTSSON Settist á Alþingi vorið 1987 og fer
þaðan með fyrirheit um rétt um 600 þúsund króna
eftirlaun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ætlunarverkið um
endurreisn mistókst
Guðna Ágústssyni mistókst það ætlunarverk sitt að endurreisa Framsóknarflokkinn. Eftir harða gagnrýni á miðstjórnarfundi á laugardag afréð hann að
segja af sér formennsku og þingmennsku um leið. Ákvörðunin kom á óvart.
STJÓRNMÁL Guðni Ágústsson ákvað

á sunnudag að segja af sér formennsku í Framsóknarflokknum
og þingmennsku um leið. Hann
greindi þingmönnum flokksins frá
ákvörðuninni á þingflokksfundi
klukkan tvö í gær og sást að því
búnu standa í þingsalnum og horfa
í kringum sig.
Þótt Guðni væri umdeildur í
eigin flokki og hefði mátt þola
harða gagnrýni á miðstjórnarfundi á laugardag kom ákvörðunin
samflokksmönnum hans á óvart.
Við upphaf fundarins á laugardag var ekki annað að heyra en að
Guðni ætlaði að teygja sig í átt til
hörðustu andstæðinga sinna í
flokknum – fylgismanna Evrópusambandsaaðildar Íslands. Í ræðu
sinni í fundarbyrjun þakkaði
Guðni þingmönnum gott og einstakt samstarf um leið og hann
vísaði á bug sögum um að hann
stæði einn og væri í minnihluta í
þingflokknum. Upplýsti hann svo
að hann útilokaði ekki lengur fyrirfram aðild að Evrópusambandinu. „Í því ástandi sem nú er uppi í
landinu megum við ekki njörva
okkur föst í afstöðu sem var góð
og gild áður en allt hrundi,“ sagði
Guðni. Þá sagðist hann bjartsýnn
á framtíð Framsóknarflokksins
sem nálgaðist kjörfylgi sitt í skoðanakönnunum. Kvaðst hann trúa
því að með samstöðu, bræðralagi
og vináttu myndi þingmannafjöldinn tvöfaldast í næstu kosningum,
fram undan væri að endurreisa
trúverðugleika flokksins og samstaða og heiðarleiki væru grundvöllur sigra í pólitík.
Ekki var annað að merkja en að
Guðni ætlaði sér, að morgni laugardagsins, að halda áfram því endurreisnarstarfi sem hann taldi
nauðsynlegt og hann gerði raunar
að meginverkefni sínu þegar hann
tók við formennsku af Jóni Sigurðssyni eftir kosningarnar í maí í
fyrra.
Og afsögn virtist ekki í spilunum eftir fundinn. „Ég ætla ekkert
að meta mína stöðu núna,“ sagði
hann við Fréttablaðið að fundi
loknum. Hafði hann þá setið undir
harðri gagnrýni meira eða minna
allan miðstjórnarfundinn og verið
ítrekað hvattur til afsagnar.
Heimildarmenn Fréttablaðsins
segja að á fundinum hafi Guðni
fundið að undan sér hefði fjarað
og að staða sín væri allt önnur og
veikari en hann taldi. Varð honum
jafnframt ljóst að ætlunarverkið
um endurreisn hefði mistekist. Í
því ljósi tók hann sína ákvörðun í
samráði við fjölskyldu sína.
Í bréfi sem Guðni skrifaði til
þingmanna Framsóknarflokksins
og afhenti þeim í gær sagðist hann
hafa gert sér grein fyrir að uppbygging flokksins væri langtímaverkefni sem hann hafi verið
reiðubúinn að leiða með öflugum

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Drengilegt og
stórmannlegt

FARIÐ YFIR
STÖÐUNA Guðni

Ágústsson ræðir hér
málin fyrir átakafund
í miðstjórn Framsóknarflokksins um
helgina.

21 ÁR Á ÞINGI
Guðni fæddist á Brúnastöðum 9. apríl 1949. Hann lauk búfræðiprófi frá
Hvanneyri 1968 og var mjólkureftirlitsmaður hjá Mjólkurbúi Flóamanna
1976-1987. Guðni gekk ungur í Framsóknarflokkinn og varð formaður Félags
ungra framsóknarmanna í Árnessýslu 1972 og formaður Sambands ungra
framsóknarmanna 1980. Guðni var kjörinn á þing 1987 en var varaþingmaður kjörtímabilið á undan. Hann var landbúnaðarráðherra 1999-2007. Guðni
varð varaformaður Framsóknarflokksins 2001 og formaður 2007.

og samhentum hópi sem setti flokk
sinn og pólitísk gildi hans í öndvegi. „Því miður hefur vonin um
nauðsynlegan starfsfrið og einingu breyst í andhverfu sína. Mér
er það ljóst að sú sátt innan Framsóknarflokksins sem nausðynleg
er fyrir endurreisn hans mun ekki
skapast án breytinga í forystu
flokksins. Sú sátt þolir enga bið,“
skrifaði Guðni.
Þegar Guðni Ágústsson varð

formaður Framsóknarflokksins
24. maí á síðasta ári voru uppi
vangaveltur um hve lengi hann
myndi sitja á formannsstóli. Í
ræðu á miðstjórnarfundi fáum
vikum síðar sagði hann: „Það eruð
þið, flokksmenn, sem hafið um
það að segja hversu lengi ég verð í
stýrishúsinu.“ Flokksmenn virðast hafa sagt sitt því Guðni yfirgaf
stýrishúsið í gær.
bjorn@frettabladid.is

Staðan sorgleg
„Þessar fréttir af afsögn Guðna koma mér mjög á óvart,“
segir Geir H. Haarde forsætisráðherra. „Ég þekki Guðna
sem gamlan samstarfsmann og góðan félaga og mig
tekur sárt að hann skuli sjá sig knúinn til þess að hætta.“
Geir segir sorglegt að sjá hver staðan er í Framsóknarflokknum.

Átök og bræðravíg

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR

GEIR H. HAARDE

„Þetta kom eins og þruma úr heiðskíru lofti,“ segir
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra. „Mér þykir
mjög leiðinlegt að hans þingsetu skuli ljúka með þessum hætti og að hann skuli finna sig knúinn til að standa
upp eftir fundarhöld helgarinnar.“ Hún segir afsögn
Guðna segja sitt um þá tíma sem við lifum. „Átökin eru
mikil, og bræðravígin. Það er kannski kominn tími til að
við veltum því fyrir okkur hvort við eigum að tala saman
með einhverjum öðrum hætti.“
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GUÐNI ÁGÚSTSSON HÆTTIR Í STJÓRNMÁLUM
Farsæll forystumaður kvaddur
„Við framsóknarmenn
horfum á eftir
farsælum forystumanni og
ég virði þessa
ákvörðun sem
hann tók,“
segir Birkir
Jón Jónsson,
BIRKIR JÓN
þingmaður
JÓNSSON
Framsóknarflokksins. „Það sem stendur
upp úr og maður finnur fyrir alls
staðar er að það er mikil eftirsjá
að honum, bæði meðal samstarfsaðila í þinginu og örugglega hjá
framsóknarfólki öllu vítt og breitt
um landið.“
Birkir Jón segir það orðinn langþráðan draum framsóknarfólks að
forysta flokksins sé samstiga og
gangi í takt. „Ég hef trú á því að
fólk geri enn ríkari kröfur til þess
nú í framhaldinu.“
- þeb

Yfirgefur blóðvöll
„Á dauða
mínum átti ég
von en ekki
því að Guðni
Ágústsson
myndi í senn
segja af
sér þingmennsku og
formennsku,“
ÖSSUR
SKARPHÉÐINSSON segir Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra. „Ég er
sannarlega þakklátur fyrir að hafa
kynnst honum hér og átt með
honum gott samstarf.“ Össur segir
að svo virðist sem Guðni hafi lent
algerlega undir í sínum flokki í
umræðum um Evrópumálin og
hafi því kosið að yfirgefa þann
„blóðvöll sem þingflokkur Framsóknarflokksins er“.

Kallar ekki á fleiri
afsagnir
„Ég er slegin
yfir þessum
tíðindum,“
segir Siv
Friðleifsdóttir,
formaður
þingflokks
Framsóknarflokksins.
„Það er mjög
SIV
mikill missir
FRIÐLEIFSDÓTTIR
að Guðna.
Hann var mikill drengskaparmaður, vinsæll í kosningum og drengur
góður. Ég sé mjög mikið eftir
honum. Hann var einn heiðarlegasti stjórnmálamaðurinn sem ég
hef kynnst.“ Spurð hvort afsögn
Guðna kalli á afsögn annarra í
forystu flokksins sagðist hún ekki
telja það. Spurð hvort hún muni
sækjast eftir formannsstólnum
segir Siv: „Ég hafði ekki gert ráð
fyrir því, það hafði ekki verið á
dagskrá hjá mér. Ég á erfitt með
að svara því á þessari stundu.“

Mikið áfall
„Það er
skammt
stórra högga
á milli,“ segir
Helga Sigrún
Harðardóttir,
þingmaður
Framsóknarflokksins.
„Guðni hefur
HELGA SIGRÚN
leitt flokkinn
HARÐARDÓTTIR
af lífi og
sál, og þess
vegna er þetta mikið áfall fyrir
okkur sem fengum þessar fréttir
í dag.“ Hún segir að Guðni hafi
kynnt þingmönnum Framsóknarflokksins um ákvörðun sína á
fundi skömmu áður en þingforseti las upp bréf Guðna þar sem
tilkynnt var opinberlega um afsögn
hans.

Valgerður Sverrisdóttir, formaður Framsóknarflokksins:

Óvíst um framboð
kjöri. „Mitt hlutverk
STJÓRNMÁL „Þetta kom mér
núna er fyrst og fremst
á óvart en ég virði þessa
að undirbúa flokksþingið
ákvörðun hans. Og það er
og þá málefnavinnu sem
rétt að minna á að Guðni
þarf að fara fram.“
tók við flokknum við mjög
Guðni og Valgerður
erfiðar aðstæður þegar
settust samtímis á þing
Jón
Sigurðsson
hætti
árið 1987 og sátu saman í
skyndilega,“ segir Valríkisstjórnum frá 1999 til
gerður Sverrisdóttir sem í
2007. Hún segir Guðna
gær varð formaður FramVALGERÐUR
hafa sett mikinn svip á
sóknarflokksins við afsögn SVERRISDÓTTIR
stjórnmálin alla sína tíð
Guðna Ágústssonar.
og haft miklar hugsjónir. „Hans
Valgerður kveðst axla þá ábyrgð
meginhugsjón var að vinna vel
að gegna formannsembættinu
fyrir land og þjóð og stuðla að
fram að flokksþinginu í janúar en
jafnvægi í byggð landsins. Ferill
óvíst sé hvort hún sækist þá eftir

Nýr þingmaður Framsóknar:

TVENN TÍMAMÓT
Valgerður Sverrisdóttir gegnir fyrst
kvenna formennsku í Framsóknarflokknum. Hún er fimmtándi
formaður flokksins í 92 ára sögu
hans. Við afsögn Guðna Ágústssonar verður Eygló Harðardóttir
þingmaður. Þar með eru fjórar
konur og þrír karlar í þingflokki
Framsóknarflokksins. Eftir því
sem næst verður komist er þetta í
fyrsta sinn sem konur eru í meirihluta í blönduðum þingflokki.

hans sem landbúnaðarráðherra
var glæsilegur og að mínu mati
breytti hann ímynd landbúnaðarins og styrkti greinina.“
- bþs

Eygló í sæti
Guðna á þingi
STJÓRNMÁL

Eygló Harðardóttir tekur
sæti Guðna
Ágústssonar á
Alþingi.
Eygló hefur
meðal annars
unnið hjá
AtvinnuþróunEYGLÓ
arfélagi
Suðurlands og HARÐARDÓTTIR
gegnt ýmsum
trúnaðarstörfum fyrir Framsóknarflokkinn.

ÁFRAM
ÍSLAND
– fyrir hag heimilanna

Fundarherferð ASÍ um landið í samstarfi við aðildarfélögin
Í dag:

Reykjanesbær, Fjölbrautarskólinn – kl. 18.00

Staðir:

Akranes, Grundaskóli – 19. nóvember kl. 20.00
Ísafjörður, Edinborgarhúsið – 20. nóvember kl. 20.00
Akureyri , Sjallinn – 24. nóvember kl. 17.15
Egilsstaðir, Hótel Hérað – 25. nóvember kl. 20.00
Selfoss, Hótel Selfoss – 26. nóvember kl. 18.00
Reykjavík – Útifundur á Ingólfstorgi – 27. nóvember kl. 17.00

Dagskrá: Áfram Ísland – fyrir hag heimilanna. Hvert skal halda?
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ
Pallborð: Formenn landssambanda og stærstu félaga ASÍ sitja fyrir svörum
Tónlistaratriði, skipulagt í samvinnu við FÍH
Forystumaður stéttarfélags í heimabyggð kynnir drög að
ályktun fundarins
Í lokin verður boðið upp á kaffispjall
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 70
Velta: 291 milljón

OMX ÍSLAND 15
663
-0,25%
MESTA HÆKKUN
FÆREYJABANKI

MESTA LÆKKUN
1,10%

ATLANTIC PETROL. 19,00%
ATORKA GROUP
7,69%
CENTURY ALUMIN. 7,06%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR:
HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,70 +0,00% ... Atorka
0,60 -7,69% ... Bakkavör 3,25 -1,52% ... Eimskipafélagið 1,34 +0,00%
... Exista 4,62 +0,00% ... Icelandair Group 13,20 +0,00% ... Kaupþing 0,00 +0,00% ... Marel Food Systems 88,00 +0,00% ... SPRON
1,90 +0,00% ... Straumur-Burðarás 7,08 +0,00% ... Össur 109,50
-0,46%

Umsjón:

nánar á visir.is

Ámælisvert að selja hlutabréfin
Sala Baldurs Guðlaugssonar, ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu, á hlutabréfum Landsbanka Íslands var rædd á Alþingi í gær.
Helgi Hjörvar, þingmaður
Samfylkingarinnar,
fullyrti á Alþingi í gær,
að það væri ámælisvert
að Baldur Guðlaugsson,
ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneyti, hefði selt
hlutabréf í Landsbankanum,
Baldur seldi fyrir hrun, HELGI HJÖRVAR
en eftir að hann tók þátt í
fundi með Alistair Darling, fjármálaráðherra Breta, ásamt Björgvini G. Sigurðssyni viðskiptaráðherra. Þar var fjallað um
alvarlega stöðu Landsbankans og áhyggjur
Breta af Icesave-reikningum.

Helgi spurði fjármálaráðherra um margt sem
þetta varðar, meðal annars hvort ráðherrann
hefði vitað um hlutabréfaeignina. Árni M.
Mathiesen sagðist ekki
hafa vitað um hlutabréfaeign Baldurs. Þá taldi
hann að þegar Baldur
ÁRNI M. MATHIESEN
seldi hlutabréfin sín,
hefði hann ekki búið yfir ríkari upplýsingum en aðrir á markaði. Svo hefði Baldur
skýrt málin „og ég tel enga ástæðu til að
bera brigður á það“, sagði Árni.
- ikh

Kreppan komin
vestur um haf
Kreppa er í Bandaríkjunum.og
má reikna með samdrætti fram á
næsta vor. Þetta eru niðurstöður
könnunar á vegum Landssamtaka
hagfræðinga (e. The National Association of Business Economists)
í Bandaríkjunum sem birtar voru
í gær.
Í niðurstöðunum eru taldar líkur
á að hagvöxtur dragist saman um
2,6 prósent á fjórðungnum og um
1,3 prósent í byrjun næsta árs.
Þetta kemur til viðbótar samdrætti
í efnahagslífinu síðustu tvo ársfjórðunga.
Þetta er þvert á væntingar enda
mánuður síðan spáð var 0,1 prósents hagvexti vestanhafs á fjórðungnum.
- jab

Ole Vagner kaupir aftur

Bretar stöndugri með pund

„Við létum nægja að
Fasteignaþróunarfélagið
tilkynna þetta KauphöllLandic Property hefur
inni í Danmörku þar sem
selt um þriðjung af
þetta hefur engin áhrif á
eignasafni sínu í Svíþjóð
eigendur hér,“ segir Páll
til Ole Vagner, fyrrverBenediktsson, talsmaður
andi forstjóra og eiganda
Landic Property. Hann
Keops.
segir að við söluna létti
Danska viðskiptablaðnokkuð á rekstri félagsið Börsen greindi frá
ins þar sem dragi úr
þessu fyrir helgi, en þar OLE VAGNER
afborgunum af lánum,
kemur fram að með
en viðskiptin séu í mikkaupunum hafi Vagner
illi við samvinnu við Ole Vagner.
viljað forða hugsanlegu milljarða
„Hann var stór eigandi í þessu og
tapi. Fasteignirnar eru sagðar
afráðið að betra væri að hann
tæpra fimm milljarða danskra
tæki þetta yfir í bili,“ segir Páll,
króna virði, eða tæplega 110
en í sölusamningnum er ávæði
milljarða króna miðað við skráð
um að Landic Property fái hluta
gengi í gær.
af hagnaði selji Vagner eignirn„Ekki eru nema tvö ár síðan
ar, auk þess sem félagið á endurKeips keypti Kungsleden-eignakauparétt á hlutnum fram í lok
möppuna [sænsku] fyrir 5,4
janúar. „Þannig að við sjáum til
milljarða,“ segir Börsen. En Stoðhvernig málin þróast.“
ir, síðar Landic Property, keyptu
Keops snemmsumars í fyrra.
- óká

Það er fjarstæða að telja að Bretar geti komist
undan yfirstandandi vanda í efnahagsmálum með
evruna í vasanum.
Þetta segir Daniel Hannan, fyrrverandi ráðgjafi
Michaels Howard, leiðtoga breska Íhaldsflokksins,
og þingmaður breska Íhaldsflokksins á Evrópuþinginu, á vef breska blaðsins Telegraph um
helgina.
Hannan er kunnur fyrir andstöðu sína gegn ESB
og hefur haldið erindi um það hér á landi.
Skrif hans birtust í framhaldi af mikilli veikingu
pundsins síðastliðna tólf mánuði. Pundið stóð í
hæstu hæðum fyrir ári en hefur fallið um þrjátíu
prósent síðan þá, hefur nú ekki verið veikara í rúm
sex ár.
Hann segir Breta stöndugri utan við evrusamstarf. Hefðu þeir tekið upp evruna fyrir einu og
hálfu ári, þegar gengi pundsins var sterkara, megi
reikna með að aðstæður í Bretlandi væru verri en
nú, laun þrjátíu prósentum lægri og atvinnuleysi
meira. Stjórnvöld hafi betri stjórn á efnahagsmálum með sjálfstæðri mynt.
Gengisfall pundsins helst í hendur við stýrivaxtalækkun Englandsbanka gegn áhrifum

BRESK PUND Aðgerðir breska seðlabankans gegn áhrifum
fjármálakreppunnar hafa þrýst breska pundinu niður.

lausafjárkreppunnar á árinu, að sögn Bloombergfréttaveitunnar, sem vitnar til þess að líkur séu á
frekari vaxtalækkun á næstunni.
- jab

www.toyota.is

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR
Kletthálsi 2

ÚRVALSBÍLL

Toyota RAV4
2000 bensín, sjálfsk.
Á götuna: 04.01 Ekinn: 119.000 km
Verð: 1.350.000 kr. Skr.nr. ZS-985
Tilboð 1.050.000 kr.

Nýbýlavegi 4

Kletthálsi 2

Toyota Avensis Sol
1800 bensín, sjálfsk.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 39.000 km
Verð: 2.930.000 kr. Skr.nr. BI-325
Tilboð 2.590.000 kr.
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Toyota Avensis W/G EXE
2000 bensín, sjálfsk.
Á götuna: 10.07 Ekinn: 14.000 km
Verð: 4.050.000 kr. Skr.nr. GSD70
Tilboð 3.690.000 kr.
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Toyota Corolla Dísel
1400 dísel, 5 gíra
Á götuna: 02.08 Ekinn: 4.000 km
Verð: 2.890.000 kr. Skr.nr. HZK74
Tilboð 2.690.000 kr.

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri
og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort
í flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar
bjóðum við þér hann ekki.
Núna bjóðum við 6 betri notaða bíla
með 12 mánaða viðbótarábyrgð.

Toyota Yaris Sol
1300 bensín, 5 gíra
Á götuna: 06.07 Ekinn: 36.700 km
Verð: 1.750.000 kr. Skr.nr. YN-013
Tilboð 1.590.000 kr.

Toyota Yaris Sol
1300 bensín, 5 gíra
Á götuna: 05.07 Ekinn: 59.000 km
Verð: 1.600.000 kr. Skr.nr. RD-821
Tilboð 1.350.000 kr.
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Toyota Kópavogi
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Kópavogur
Sími: 570-5070
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Færist utanríkispólitíkin nær upprunanum?

Gömlu gildin
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

T

rúlega hafa flestir fundið til einveru þjóðarinnar síðustu vikur. Sú spurning varð áleitin hvort allar gömlu
vinaþjóðirnar hefðu snúið við okkur bakinu. Hin hliðin á
þeim peningi sýndi jafnvel erfiðara íhugunarefni. Mátti
vera að okkur hefði borið af leið í samskiptum við aðrar

þjóðir?
Reipdrátturinn á milli ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans um
samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og samninga við Breta
hefur verið augljós. Engu er líkara en hann skýri ýmis ómarkviss skilaboð stjórnvalda þar um. Mikilvægt er því að þau mál eru
komin í eðlilegan farveg. Á sama tíma ráðgera bæði Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn að taka afstöðu til aðildar að
Evrópusambandinu í janúar.
Á fyrstu árum lýðveldisins var mótuð sú stefna að treysta stöðu
Íslands með aðild að Atlantshafsbandalaginu. Á þeim tíma var
það sterkasti pólitíski samstarfsvettvangur þeirra þjóða sem við
stöndum næst. Sú aðild hafði gildi langt umfram varnarhagsmunina eina og sér.
Inngangan í Fríverslunarsamtök Evrópu var ráðin um leið og
útflutningshagsmunir sjávarútvegsins voru tryggðir. Aðildin að
Evrópska efnahagssvæðinu varð að veruleika þegar ríki Fríverslunarsamtakanna ákváðu að taka boði um nánari samvinnu við
Evrópusambandið. Lengst af var íslenska krónan einnig hluti af
alþjóðlegu gjaldeyrissamstarfi eða tengd öðrum myntum.
Á upphafsárunum hvíldi sókn og vörn fyrir utanríkisstefnuna
að miklu leyti á Bjarna Benediktssyni. Hann skrifaði á einum stað
að áhrif smáþjóða væru í öfugu hlutfalli við mælgi þeirra. Íslendingar gengu stoltir til þessa samstarfs á sinni tíð. Við þóttumst
hins vegar ekki vera stærri en við erum. Enginn verður meiri af
því. Að baki bjuggu gildi festu og hógværðar ásamt vissu um að
hagsmunum landsins væri best borgið í alþjóðlegu samstarfi við
helstu viðskiptaríkin.
Þetta raunsæismat að baki utanríkispólitíkinni fór að breytast
um og eftir aldamót. Samskiptin við Bandaríkin voru stórlega löskuð með óraunhæfum og órökstuddum kröfum um varnarviðbúnað.
Sú pólitík mistókst. Niðurstaðan er sú að þjóðin á ekki sama hauk
í horni þar vestra sem fyrr. Upp úr þessu varð sú kenning ríkari
í umræðunni að Ísland ætti að standa utan bandalaga og nýta sér
mátt sinn og megin til þess að semja á bæði borð. Þetta gerðist án
sérstakrar umræðu eða endurmats á hagsmunum.
Sérstaða Íslands átti að margra áliti að vera slík að landið þyrfti
ekki skjól í pólitísku samstarfi helstu viðskipta- og grannríkja. Í
reynd var smám saman verið að breyta þeim viðhorfum og gildum sem í öndverðu voru grundvöllur utanríkisstefnunnar. Síðustu
vikur eru vísbending um að þessi hugmyndafræði hafi ekki verið
öruggasta leiðin til að verja hagsmuni Íslands í bráð og lengd.
Þau viðhorf sem nú sýnast vera að ná fótfestu varðandi stöðu
þjóðarinnar í aðlþjóðasamfélaginu eru í reynd merki um að við
erum að færast nær þeim hagsmunasjónarmiðum og gildum sem
í upphafi réðu ferðinni. Alþjóðasamfélagið hefur breyst. Þar sem
Atlantshafsbandalagið var áður sterkasti pólitíski samstarfsvettvangurinn er Evrópusambandið nú.
Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Alþýðuflokkurinn öxluðu í upphafi ábyrgð á utanríkisstefnunni. Eðli máls samkvæmt þarf hún að eiga djúpar pólitískar rætur. Fyrir þá sök væri
fagnaðarefni ef sömu stjórnmálaöfl færðu Ísland inn í nýja framtíð í alþjóðasamstarfi á grundvelli sömu gilda og fyrrum.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Guðni burt
Brotthvarf Guðna Ágústssonar af
vettvangi stjórnmálanna var vægast
sagt lúpulegt. Guðni sendi Sturlu
Böðvarssyni, forseta Alþingis,
bréf þar sem hann tilkynnti
uppsögn sína, sem kom
þingheimi á óvart. Þegar
þetta er ritað hefur ekki
náðst í Guðna. Eiginkona
hans flutti fjölmiðlum
þau skilaboð að hann yrði
ekki til viðræðna á næstunni, þau væru á
leið í frí. Kannski
eru þau á leiðinni
til Kanaríeyja, þar
sem Guðni lék á
als oddi ásamt

góðum hópi framsóknarmanna á
Klörubar fyrir ekki svo löngu.

Þrýst á Valgerði
Sumir telja að með þessu útspili vilji
Guðni þrýsta á Valgerði að segja af
sér líka. Það væri ekki í fyrsta sinn
sem framsóknarmenn reyna
slíkt. Þegar Halldór Ásgrímsson hætti á sínum tíma reyndi
hann til dæmis að binda
endi á pólitískan feril Guðna í
leiðinni. Það mistókst.

Framsóknarflokkinn. Í samtali við
Vísi sagðist Bjarni þó styðja ákvörðun Guðna heilshugar, rétt eins og
Guðni hafi stutt ákvörðun Bjarna
um að hætta fyrir viku. Guðni og
Bjarni eru miklir mátar og vopnabræður og því vaknar óneitanlega eftirfarandi spurning: Ef
Guðni og Bjarni studdu hvor
annars afsagnir heilshugar,
er þá hægt að ætlast til að
öðrum finnist þetta vond
hugmynd?
bergsteinn@frettabladid.is

Góð hugmynd?
Bjarni Harðarson
segir brotthvarf
Guðna slæm
tíðindi fyrir

Lán eða lýðræði?
M

ikil leynd hefur hvílt yfir
viðræðum íslenskra stjórnvalda við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn
(IMF) og þeim skilmálum sem
munu fylgja láni frá sjóðnum.
Ríkisstjórnin samþykkti áætlun
um viðbrögð við fjármálakreppunni sem ekki var lögð fyrir þingið
og almenningur fékk ekki að sjá
fyrr en plagginu var lekið í gær.
Þessi vinnubrögð væru ámælisverð við hvaða aðstæður sem er,
en í núverandi stöðu eru þau
einstaklega varhugaverð. Það má
vera öllum ljóst að forsendur
þeirrar efnahagsstefnu sem rekin
hefur verið á Íslandi frá 1991 eru
hrundar. Landið hefur hreinlega
verið á villigötum. Núverandi
ríkisstjórn hefur fylgt þessari
stefnu með sama hætti og
fyrirrennarar hennar en umboð
hennar til þess er ekki lengur fyrir
hendi. Þess vegna hefur komið
fram þung krafa frá almenningi í
landinu um að kosið verða til
alþingis hið fyrsta og flokkarnir
bregðist við ástandinu með
hugmyndafræðilegri endurnýjun.
En þingkosningar munu verða til
lítils ef ríkisstjórnin ætlar áður að
skuldbinda þjóðina mörg ár fram í
tímann; annars vegar með
risavöxnum lánum sem gætu
sligað þjóðarbúið ef ekki er rétt
haldið á málum, en hins vegar með
samningum við IMF um efnahagsstefnu komandi ára – samningum
sem ekki hafa verið kynntir fyrir
þjóðinni eða lagðir í dóm kjósenda.
Það er fullkomið ábyrgðarleysi að
ganga til samninga við IMF þegar
ríkisstjórn hefur ekkert umboð frá
kjósendum til þess.

Til hvers IMF?
Ein af klisjunum sem hafa verið
tuggðar af ráðamönnum víða um
heim undanfarin ár er sú að
frjálsir markaðir og lýðræði eigi

Bæði löndin eru nú betur komin
efnahagslega en á árunum þegar
þau nutu handleiðslu IMF. Þriðja
dæmið eru svo ýmis ríki í SuðurAmeríku og Afríku sem hafa haft
neikvæðan hagvöxt síðan þau
neyddust til að leita á náðir
sjóðsins á 9. áratugnum.
SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Lýðræði
sérstaka samleið. Í raun gæti
ekkert verið fjær sanni. Þegar
markaðskerfið lendir í kreppu eru
lýðræðisleg vinnubrögð það fyrsta
sem látið er lönd og leið. Það á
sérstaklega við þegar stjórnvöld
leita á náðir stofnana eins og IMF;
skilmálarnir sem fylgja slíkum
samningum eru sjaldnast í neinu
samræmi við það sem almenningur myndi kjósa yfir sig í frjálsum
kosningum. Róttækt dæmi um
þetta er hvernig nýkjörin stjórn
Bólivíu tók upp frjálshyggjustefnu
í samvinnu við sjóðinn árið 1985
hafandi háð kosningabaráttu á
grundvelli allt annarrar stefnu.
Sjálfstæðisflokkur og Samfylking
eru í þeim sporum núna og sporin
hræða.
Aðstoð frá IMF er ekki óumflýjanleg forsenda þess að fjármálakreppa leysist. Malasía lenti t.d. í
svipaðri fjármálakreppu 1997-2000
en kaus að hafna ráðum IMF. Þar
voru vextir lækkaðir, ríkisútgjöld
aukin, gengið fryst og komið á
tímabundnum gjaldeyrishöftum.
Reynslan sýnir að viðbrögð
Malasíustjórnar voru rétt og
landið rétti úr kútnum ótrúlega
fljótt. Öðru máli gegndi um
Taíland og Indónesíu sem samþykktu skilmála IMF. Annað dæmi
eru Rússland og Argentína sem
bæði neyddust til að hafna frekari
aðstoð frá IMF eftir að efnahagur
landanna var kominn í kaldakol.

Ríkisstjórn gegn almenningi
Á Íslandi takast nú á tvö öfl. Annað
er ríkisstjórn Íslands með dyggum
stuðningi Samtaka atvinnulífsins,
Alþýðusambandsins og fjölmiðla.
Þessir aðilar vilja nú hraða lánum
frá IMF með þeim rökum að það sé
eini valkosturinn í stöðunni. Það
sem vekur tortryggni er hins
vegar að afar stutt er síðan sömu
aðilar stóðu varðstöðu um þá
stefnu sem nú er komin í þrot. Hún
var líka eini kosturinn þá að mati
sömu aðila. Kjarni hennar var
aukin þátttaka Íslands í alþjóðlegu
viðskiptakerfi (m.a. með aðild að
EES), einkavæðing ríkisbankanna
og útrás þeirra í kjölfarið. Í ljós
hefur komið að allar forsendur
þeirrar stefnu reyndust rangar.
EES-samningurinn reyndist ekki
vera „allt fyrir ekkert“, einkavæddu bankarnir settu þjóðarbúið
á hausinn og útrás bankanna var
feigðarflan.
Hitt aflið er almenningur; fólkið
sem situr núna uppi með reikninginn. Ef þjóðin lærir eitthvað af
reynslunni þá hafnar hún forystu
þeirra afla sem boðaði þessa
stefnu eins og trúarsannleik. En
nauðarsamningar við IMF munu
gera okkur erfitt fyrir að skipta
um stefnu eða aðhafast nokkurn
skapaðan hlut af sjálfsdáðum. Í
stað þess að móta nýjar áherslur í
efnahagsmálum með lýðræðislegum hætti er verið að skuldbinda
Íslendinga til langs tíma og festa
okkur á klafa stefnunnar sem
orsakaði gjaldþrotið.

Glæsileg hæfileikakeppni
fyrir stórum hópi. Margir af fremstu
söngvurum, leikurum og öðrum sviðslistamönnum þjóðarinnar af yngri kynslóðinni
þreyttu frumraun sína í keppninni og tókust
þar á við sviðsskrekk í fyrsta sinn.
Gleði, drengskapur og virðing
rslit Skrekks, hæfileikakeppni GrunnÁ öllum stigum keppninnar er lögð
skóla Reykjavíkur, fara fram í Borgaráhersla á gleði, drengskap og virðingu.
leikhúsinu í kvöld og verða þau í beinni
Keppendum er kennt að bera virðingu fyrir
útsendingu á Skjá einum. Keppnin er
öðrum atriðum og samgleðjast sigurvegurglæsileg að vanda og ber gott vitni um þá
KJARTAN
um. Taka sigri jafnt sem ósigri og eflast í
hugmyndaauðgi, sem framtíðarfólk
MAGNÚSSON
mannlegum samskiptum.
borgarinnar býr yfir. Hjá keppendum ríkir
Umfang hæfileikakeppninnar hefur vaxið ár frá
engin kreppa, heldur kraftur og gróska og geta hinir
ári og nú taka flestir grunnskólar Reykjavíkur þátt í
fullorðnu margt af þeim lært.
henni. Undanúrslit hafa staðið yfir síðan 10.
Hæfileikakeppnin var haldin í fyrsta sinn árið
nóvember en í kvöld munu átta skólar keppa um
1990 og hefur Íþrótta- og tómstundaráð frá upphafi
Skrekkinn fyrir fullu Borgarleikhúsi. Færri komast
annast framkvæmd hennar. Á þeim nítján árum,
að en vilja en öllum gefst kostur á að sjá Skrekk í
sem síðan eru liðin, má ætla að tugþúsundir
beinni útsendingu á Skjá einum. Óhætt er að lofa
reykvískra grunnskólanema hafi tekið þátt í
áhorfendum frábæru skemmtiefni þar sem
keppninni og enn fleiri notið hennar sem áhorfendframtíðarfólkið okkar mun geisla af bjartsýni og
ur.
hæfileikum.
Auk þess að vera góð skemmtun hefur Skrekkur
Ég óska öllum grunnskólanemendum í Reykjavík,
veitt fjölmörgum ungmennum göfug markmið til að
aðstandendum þeirra, starfsmönnum grunnskólkeppa að og skapað heilbrigðar fyrirmyndir. Margir
anna og íþrótta- og tómstundaráðs til hamingju með
hafa uppgötvað hæfileika sína (og jafnvel sjálfa sig)
Skrekkinn.
í keppninni og hefur hún orðið þeim hvatning til að
þroska þá enn frekar. Keppendur öðlast dýrmæta
Höfundur er formaður menntaráðs og íþrótta- og
reynslu í að koma fram og sýna listir sínar frammi
tómstundaráðs Reykjavíkur.

UMRÆÐAN
Kjartan Magnússon skrifar um Skrekk,
hæfileikakeppni grunnskóla Reykjavíkur
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Kom, sá og sigraði. Auður Björg Jónsdóttir var valin Hermaður ársins og hafði 20 sekúndna forskot á andstæðinga sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ætlaði sér alltaf að sigra
Auður Björg Jónsdóttir sigraði í keppninni um Hermann ársins sem var nýlega haldin í Heilsuakademíunni. Auður hefur æft herþjálfun um tveggja ára skeið og segist þar hafa fundið líkamsrækt við sitt hæfi.
„Mér fannst gaman að vinna. Ég
var leyst út með gjöfum, inneign á
námskeið og fatnað frá Heilsuakademíunni. Svo fékk ég auðvitað
farandbikarinn,“ segir Auður
Björg Jónsdóttir, sem varð hlutskörpust í flokki kvenna í keppninni Hermaður ársins sem fór
fram í Heilsuakademíunni á dögunum.
Auður náði tímanum 1:17 mínútur og sigraði með 20 sekúndna forskoti á andstæðinga sína. Hún
bætti um leið eigin tíma frá því í
fyrra um 30 sekúndur þegar hún
sigraði einnig í keppninni. Hún
segir ekki annað hafa komið til
greina en að taka þátt í ár og hafi
hún verið enn staðráðnari að vinna
en síðast.
„Ég sigraði í fyrra þannig að það
var mikil pressa að vinna aftur í
ár. Þá tók ég þátt upp á grín og

vann og fannst ég því þurfa að
verja titilinn í ár. Ég var miklu
ákveðnari að sigra núna og gaf
ekkert eftir,“ segir Auður og bætir
við að hún hefði aldrei tekið þátt
nema eygja von um sigur. „Þannig
hugsaði ég og gerði svo mitt
besta.“
Í keppninni Hermaður ársins
etja kappi þátttakendur af herþjálfunarnámskeiðum Heilsuakademíunnar og fer keppnin fram í
sérstakri
herþjálfunarbraut.
Markmiðið er að komast yfir hvers
kyns hindranir, svo sem klifurveggi og kefli, og ljúka keppni á
sem skemmstum tíma. „Brautin
minnir að mörgu leyti á fitnessbrautir en þrautirnar eru fleiri og
engu þungu þarf að lyfta. Þetta er
meira og minna hopp allan tímann
og sleppi maður þraut eru dregin
af manni stig,“ segir Auður og

bætir við að samkeppnin hafi verið
hörð. „Við vorum þrettán. Þetta
eru allt þrusustelpur.“
Auður, sem er lögmaður að
mennt, hefur æft herþjálfun um
tveggja ára skeið og segist í fyrsta
sinn hafa fundið líkamsrækt við
sitt hæfi. „Yfirleitt finn ég fljótt
fyrir leiða, en þar sem þetta er svo
fjölbreytt, stöðvaþjálfun, spretthlaup og fleira, hefur mér þótt
þetta gaman. Eygló, sem heldur
utan um námskeiðin, er dugleg að
brydda upp á alls kyns skemmtilegum nýjungum.“
Spurð út í mataræðið segist
Auður vera svo heppin að geta
verið mátulega kærulaus í þeim
efnum. „Ég get borðað nánast hvað
sem er en auðvitað er gott að borða
hollan og sérstaklega kolvetnisríkan mat fyrir svona keppni.“
roald@frettabladid.is
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JÓLALJÓSIN eru komin upp víða og
skemmtilegt að fara með fjölskyldunni
á rúntinn til þess að skoða alla dýrðina
eða í góðan göngutúr.

Jólin byrja í Jólaþorpinu
Jólaþorp Hafnarfjarðar fer í gang í sjötta skipti í ár og mun Grýla halda uppi gleðinni á meðal þorpsbúa.
Þorpið verður opnað laugardaginn 29. nóvember og er opið allar helgar fram að jólum.

Vandaðir leðurskór fyrir herra.
Skinnfóðraðir og með sterkum
vatnsþolnum sóla. Stærðir: 40 - 47

Verð: 9.985.-

Upplestur á jólabókum verður í Kórnum
í Bókasafni Kópavogs fimmtudaginn 20.
nóvember.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lesið úr
jólabókum
Harðir pakkar njóta gjarnan vinsælda á jólum og hjá mörgum
eru engin jól án bóka.

Vandaðar mokkasíur úr mjúku
leðri fyrir herra. Skinnfóðraðir og
með leðursóla. litir: brúnt og svart.
Stærðir: 41 - 45 Verð: 10.675.-

Misty skór

Laugavegi 178 • Sími: 551 2070
Opið: mán - fös: 10 - 18 • lau: 10 - 14

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf

Miðvikudaga og laugardaga

Bókaunnendum gefst tækifæri til
að hlýða á upplestur úr bókum
sem koma út fyrir þessi jól, en
næstkomandi fimmtudag klukkan
17.15 lesa höfundar úr verkum
sínum á Bókasafni Kópavogs.
Það gæti auðveldað valið á
bókum í jólapakkann að hlusta á
höfundinn sjálfan lesa en úrvalið
af útgefnum íslenskum bókum er
talsvert fyrir þessi jól.
Upplesturinn fer fram í Kórnum og geta gestir gætt sér á piparkökum og kaffisopa á meðan þeir
hlýða á lesturinn.
Eftirtaldir höfundar munu lesa
á fimmtudaginn:Auður Jónsdóttir
les úr Vetrarsól, Erla Bolladóttir
les úr Erlu, góðu Erlu, Jón Hallur
Stefánsson les úr Varginum og
Stefán Máni les úr bók sinni
Ódáðahrauni.
Upplesturinn hefst klukkan
17.15 og eru allir velkomnir. - rat

„Í jólaþorpinu er lifandi skemmtidagskrá allar helgar. Jólaleikritaþættir eins og Jól í Oz verða meðal
skemmtiatriða, en við verðum
einnig með útijólaball alla sunnudaga sem byrjar kl. 15.00. Söngvaborg, Hafrasystur, og fleiri góðkunnir skemmtikraftar taka það
að sér að halda utan um jólaballið,“ segir Ásbjörg Una Björnsdóttir, verkefnastýra skrifstofu menningar- og ferðamála í Hafnarfirði.
Margir af þekktustu tónlistarmönnum Íslands koma við í jólaþorpinu, en ungir hafnfirskir listamenn
úr
félagsmiðstöðvum
bæjarins fá einnig að spreyta sig
og koma fram. „Hinn 13. desember
kemur til okkar ung söngkona sem
heitir Anna Hlín og mun hún í rauninni opna sviðið fyrir Pál Óskar,“
segir Ásbjörg. „Við erum líka með
mikið af hafnfirskum kórum sem
fá að njóta sín eins og Kvennakór
Öldutúns, Kvennakór Hafnarfjarðar og Karlakórinn Þrestir sem sjá
um formlega opnun jólaþorpsins
klukkan 17 hinn 29. nóvember.“
Í þorpinu eru ekki einungis
skemmtanir, heldur er líka ýmiss
konar varningur til sölu. „Tuttugu
hús mynda þorpið og í hverju húsi
eru söluaðilar sem selja varning
tengdan jólunum.“ Góðgerðarsamtök koma líka að jólaþorpinu,
þar á meðal UNICEF, barnahjálp
Sameinuðu þjóðanna, og Dýrahjálp. „Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar verður í einu húsinu

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

allar helgar og mun taka á móti
jólagjöfum fyrir börn og unglinga
en fólki mun líka gefast tækifæri
á að styrkja samtökin,“ segir
Ásbjörg.
Spurð að því hvort jólasveinarnir setji svip sinn á þorpið í ár segir
Ásbjörg það alveg undantekningalaust, enda íslensku jólasveinarnir
miklir vinir Jólaþorpsins. Hún
bætir einnig við að móðir jólasveinanna sé mikið fyrir að koma í
heimsókn og þá sérstaklega á
laugardögum. „Grýla hefur tilkynnt okkur það að hún ætli að

vera kynnir í þorpinu og ég hef
ekki þorað að neita henni um það,“
segir Ásbjörg, og bætir við: „Hún
hefur ekki verið mikið að safna
óþekkum börnum upp á síðkastið
svo hún er aðeins að færa út
kvíarnar og reyna að finna sér
eitthvað nýtt.“
Jólaþorpið sem er opnað nú
sjötta árið í röð verður opið allar
helgar fram að jólum frá klukkan
13 til 18. Á Þorláksmessu verður
opið frá 16 til 22 og munu stærðarinnar jólatónleikar fara fram
klukkan 18.
agnesosk@frettabladid.is
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Næstu fyrirlestrar og námskeið
18. nóv. Óskalisti líkamanns
Matti Ósvald heilsuráðgjaﬁ

20. nóv. Hátíðakökur og eftirréttir
Auður Konráðsdóttir desertadrottning

25. nóv. Ævintýralíf
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjaﬁ

27. nóv. Erum við andleg og líkamleg eiturefnaúrgangs-ruslaskrímsli
Edda Björgvins leikkona

02. des. Heilbrigði og hamingja
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjaﬁ

www.madurlifandi.is

Ásbjörg Una Björnsdóttir, verkefnastýra skrifstofu menningar- og ferðamála, sér um
uppsetningu Jólaþorpsins í samvinnu við starfsfólk hjá Hafnarfjarðarbæ.

04. des. Hátíðakökur og eftirréttir
Auður Konráðsdóttir desertadrottning

Staðurinn - Ræktin
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Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

EFLIR almannatengsl / HNOTS
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Nú er Samstöðuvika hjá
Dansrækt JSB
Sjaldan hefur verið ríkari þörf fyrir að byggja okkur upp
og efla andlegan og líkamlegan styrk okkar
Til þess að sýna samstöðu á erfiðum tímum bjóðum við:

• Frían aðgang í opna tíma og tækjasal vikuna 18. – 25. nóvember
• Besta verð ársins á öllum kortum
• Framlengingu á kort sem þegar eru fyrir hendi
Hlökkum til að sjá þig!
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Þurrkaðar appelsínusneiðar má nota í fjölbreyttar skreytingar en auk þess að líta vel
út ilma þær dásamlega. Hér hafa leirpottar verið skreyttir með appelsínusneiðum og
kertum stungið ofan í. Falleg og einföld borðskreyting.

Notalegheit fyrir jól
Jólin eru á næsta leiti og er því
ekki úr vegi að byrja aðeins að
skreyta.
Fallegir kransar úr greinum og
berjum sóma sér vel víðast hvar
og þá má útbúa sjálfur úr náttúrulegum hráefnum sem hægt að tína
á göngu um Heiðmörk eða í garðinum. Hjörtu eru alltaf sæt hvort
sem þau eru útbúin úr greinum
eða taui og þeim má stinga hér og
þar. Epli í skál eða körfu eru gómsæt á að líta og sama má segja um
smákökur á diski. Þeir sem vilja
gerast ögn jólalegri geta stungið
jólakúlum inn á milli ávaxtanna í
skálinni. Kertaljós eru alltaf notaleg og luktir sóma sér vel síðla á
vetrarkvöldum. Útbúa má ýmiss
konar skraut úr þurrkuðum ávöxtum og eru appelsínur vinsælar í
kransagerð og annað jólaskraut.
- hs

Auglýsingasími

Haustskreytingar og jólaskraut skapa
notalega og rómantíska stemningu á
heimilinu.
NORDICPHOTOS/GETTY

– Mest lesið

HOSTELS.COM er athyglisverður
og þægilegur vefur fyrir þá sem ætla
að fara á flakk. Á vefnum er að finna
umsagnir annarra ferðalanga um
farfuglaheimili úti um allan heim.

Sonur Þóru og Sigurjóns, Magnús, hefur erft áhuga foreldranna.

Sigurjón og fjölskylda hans hafa ferðast mikið um hálendið og er þessi mynd tekin á Mýrdalsjökli.

MYND/SIGURJÓN PÉTURSSON

Óttast ekki neina skógarbirni
Sigurjón Pétursson undirbýr þátttöku fyrir vélsleðakeppnina The Iron Dog Race sem fer fram í Alaska í febrúar á næsta ári.
Þetta er í fyrsta sinn sem Íslendingar taka þátt í keppni af þessari stærðargráðu þar sem leiðin spannar 3.172 kílómetra.
„Þetta er rosaleg leið. Farið er eftir Iditarod-slóðinni, sem varð fræg á öndverðri
20. öld þegar menn fluttu bóluefni á
hundasleðum frá bænum Seaward til
Nome þar sem barnaveiki geisaði og urðu
þjóðhetjur fyrir vikið. Síðan þá hefur
sama leið verið farin í hundasleðakeppnum og svo í þessari keppni,“ segir Sigurjón Pétursson, framkvæmdastjóri Landsteina Strengs.
Sigurjón býr sig nú undir þátttöku í
vélsleðakeppninni The Iron Dog Race
sem haldin verður í Alaska í febrúar á
næsta ári og leiðir þar fjögurra manna
hóp, The Iceland-Alaska Snowmachine
Team, og er eiginkona hans, Þóra Hrönn
Njálsdóttir, í hópnum. Keppnin þykir
erfið þar sem keppendur þurfa að fara
3.172 kílómetra leið eða sem samsvarar
vegalengdinni milli nyrsta og syðsta hluta
Grænlands auk 300 kílómetra til viðbótar

og getur kuldinn farið niður í allt að 50
stiga frost en meðalhitastigið á þessum
slóðum er mínus 25. Er þetta í fyrsta sinn
sem Íslendingar taka þátt í keppni af
þessari stærðargráðu.
Keppt er í tveimur flokkum: Pro Clash
þar sem keppt er um að komast fyrstur í
mark og Trail Clash þar sem markmiðið
er að komast á leiðarenda og keppir hópur
Sigurjóns í honum. „Við byrjum við Big
Lake norðan við Wasilla. Farið er yfir
Alaska-fjallgarðinn sunnan Denali, sem
er hæsta fjall Norður-Ameríku, norður
með Yukon-á og þaðan vestur til bæjarins
Nome. Þar er snúið við og haldið austur
til Fairbanks og reiknum við með að ljúka
ferðinni á tíu dögum,“ útskýrir Sigurjón,
sem telur að ekki muni nema helmingur
allra þátttakenda ljúka keppni.
„Margir gefast einfaldlega upp andlega og líkamlega. Þess vegna skiptir

máli að vera í góðu formi,“ segir hann og
segist hvorki kvíða því að meðalaldur
liðsmanna sé 58 ár né að eiginkonan eigi
sæti í liðinu. „Það skiptir engu þótt við
séum engir unglingar. Svo höfum við Þóra
Hrönn átt vélsleða saman í mörg ár og
ferðast mikið um hálendið, Norður-Ameríku og Alaska, þannig að við erum vön.
Við erum líka vel búin undir óveður og
eigum ekki von á að rekast á skógar- eða
ísbirni,“ segir hann og hlær. „Það er helst
að vélbúnaðurinn geti bilað. En það ætti
ekki að vera neitt stórmál, því þarna
verða góðir menn í för.“
Þótt metnaðurinn sé mikill segist Sigurjón ekki gera sér von um sigur. „Auðvitað eigum við sjens í okkar flokki en
aðalmálið er að ljúka keppni. Svo verður
þarna ótrúlega fallegt landslag, sem verður hægt að njóta í ystu æsar.“
roald@frettabladid.is

Þóra Hrönn og Sigurjón við landamæri Kanada og Alaska á
leiðinni til Dawson City.

Farið verður suður fyrir Denali í The Iron Dog Race.

– tilboð
á völdum grillum
– gildir til 31. desember 2008

lustaðir: Járn og gler · Garðheimar

Meirapróf

UWAGA KIEROWCY
Nastpny kurs na prawo jazdy kategorii C i
CE dla Polaków rozpocznie si 21 listopada,
jeli zbierze si wystarczajca liczba uczestników. Kurs bdzie tumaczony na jzyk
polski.
Informacje i zgoszenia tel. 567 0300

XEINN JG 08 11 004

– mikið úrval af aukahlutum
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Viðamesta útgáfan til þessa
Útgáfa Senu í tilefni tuttugu ára
afmælis Sálarinnar hans Jóns
míns er afar umfangsmikil og
ættu þar allir Sálaraðdáendur
að fá eitthvað fyrir sinn snúð og
rúmlega það.

Rolling Stones
er enn þá að
Hvaða þýðingu hefur Sálin hans
Jóns míns fyrir þig? „Hún hefur
mikla þýðingu fyrir mig. Það eru ófá
djömmin sem maður hefur tekið á
Sálarböllum og man ég ekki eftir
einu leiðinlegu!“
Uppáhaldslag með Sálinni? „Vá,
það er ekki hægt að nefna bara eitt
… en Draumurinn er allavega ofarlega.“
Uppáhaldsball/-tónleikar? „Sjallinn
á Akureyri um versló 2005 … Lagið
Krókurinn kom þar í nýrrri útgáfu
(ekki betri samt sökum ölvunar nýja
söngvarans).“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót? „Pottþétt! Rolling Stones er enn að …“
Auðunn Blöndal sjónvarpsmaður

Okkar nótt
rómantískt
„Ég er alls ekki
einhver brjálaður Sálaraðdáandi
en ég er aðdáandi engu síður.
Maður á margar góðar minningar við lögin
þeirra …“
Uppáhaldslag með Sálinni? „Þetta
er okkar nótt … ohhh, finnst það
endalaust rómantískt!“
Uppáhaldsball/-tónleikar? „Tuttugu ára afmælistónleikarnir í Höllinni 2008.“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót? „Ekki
spurning … hún lifir að eilífu!“
Sigríður Lund Hermannsdóttir
útvarpskona

Höskuldur Höskuldsson hjá Senu
segir að útgáfan sé sú viðamesta
sem fyrirtækið hafi sent frá sér.
„Við vorum búnir að hugsa um
það í nokkur ár að halda veglega
upp á tuttugu ára afmælið. Þursapakkinn og heildarsafnið hjá Sálinni með þrettán diskum var nokkuð stórt en þetta er stærsta útgáfan
hjá okkur,“ segir hann.
ÓDAUÐLEGIR SLAGARAR
Fyrst ber að nefna þrefalda safnplötu með af 45 vinsælustu lögum
sveitarinnar, auk þriggja nýrra
laga, Gott að vera til, Það amar
ekkert að og Það er satt.
Á safnplötunni eru ódauðlegir slagarar á
borð við Á tjá og
tundri, Láttu mig
vera, Krókurinn,
Kanínan, Hjá þér
og Sódóma – allt
lög sem flestir Íslendingar þekkja
jafnvel og handarbakið á sér.
Höskuldur
lagði
grunninn
að lagavalinu á
safnplötuna fyrir
einu ári og lögðu
Sálarmenn blessun sína yfir það.
„Gullna hliðið kom út fyrir
tíu árum og þetta eru flest lögin
þaðan og síðan það sem hefur
bæst við á þessum tíu árum,“
segir hann. „Það eru líka nokkur
lög sem komust ekki að en hefðu
verið á hverri einustu ferilsplötu
annarra.“

KASSI 1

Á þrefaldri safnplötu Sálarinnar eru sígild lög á borð við Láttu mig vera, Krókurinn, Hjá þér og Sódóma.

FERILL SÁLARINNAR RAKINN
Tvöfaldur DVD-mynddiskur með
heimildarmyndinni Hér er draumurinn eftir Jón Egil Bergþórsson er
einnig hluti af útgáfunni. Þar fylgja
jafnframt með öll myndbönd sveitarinnar sem eru orðin 25 talsins.
Hér er draumurinn, sem er nítíu

mínútna löng, rekur feril Sálarinnar með nýjum viðtölum við hljómsveitarmeðlimi og einnig þá sem
fylgt hafa sveitinni um árin. Afar
fjölbreytt myndefni frá ferli sveitarinnar var notað við vinnslu myndarinnar enda er mikið myndefni til
ásamt gömlum viðtölum.
„Það er komið ár síðan við byrjuðum að móta þetta og átta okkur
á því hvernig mynd þetta ætti að
vera,“ segir Jón Egill Bergþórsson. „Í vor fór vinnan af stað við
að útvega allt þetta myndefni,
sem var alveg gríðarlegt.“
Þótt Sálin hafi ávallt notið mikilla vinsælda hefur hún átt í innbyrðis vandræðum eins og kemur
fram í myndinni. „Þótt það hafi
gengið svona vel í músíkinni er
þetta átakaband og þeir hafa
margoft tekið sér hálfsárs leyfi,
oft í kjölfarið á innbyrðisdeilum
og óánægju. Við erum ekkert að
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draga fjöður yfir það. En það var
mjög gaman að gera þessa mynd,
sérstaklega út af því að þetta
eru menn sem eru ekki alltaf að
hjakka í sama farinu,“ segir Jón
Egill.
GLÆSILEG VIÐHAFNARÚTGÁFA
Loks kemur út viðhafnarútgáfa í
takmörkuðu upplagi með öllu efninu af hinum tveimur útgáfunum og aukadiskum. Hafa þeir að
geyma hljóðritaðar tónleikaupptökur, myndefni með 25 völdum tónleikaupptökum og heimildarmyndina í lengri útgáfu.
Í útgáfunni eru samtals sjö diskar, þ.e. fjórar plötur og þrír mynddiskar ásamt 92 síðna bæklingi þar
sem Stefán Hilmarsson rekur sögu
Sálarinnar á skemmtilegan hátt.
Fylgja þar myndir með sem margar hverjar eru teknar úr einkasafni
Stefáns.
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1080P

Palladine 42“Full HD EPT4251MD

Palladine 32” EPT3251MD

Palladine 26” EPT2651M

Palladine 19” EPT1950M

Upplausn: 1920 x 1080 Full HD

Upplausn: WXGA 1366 x 768

Upplausn: WXGA 1366 x 768

Upplausn: 1440 x 900

Skerpa: 3000:1
Birta: 550 cd/m²

Skerpa: 1600:1
Birta: 500 cd/m²

Skerpa: 1200:1
Birta: 500 cd/m²

Skerpa: 1.000:1
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Snúningsfótur
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Hægt að tengja við 12V
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Upplausn: 1920 x 1080 Full HD
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Upplausn: 1920 x 1080 Full HD
Skerpa: 10.000:1 / Birta: 1100 cd/m²
Hægt að taka upp og horfa á aðra stöð

Upplausn: 1920 x 1080 upplausn Full HD

2 x HDMI tengi

3 x HDMI tengi

3 x HDMI tengi

3 x Scart tengi

359.995 kr.

Opnunartími: virka daga 9-18 | laugardaga 12-17
Fæst hjá söluaðilum um land allt.

Verð aðeins

499.995 kr.

Skerpa: 8000:1 / Birta: 800 cd/m²
Hægt að taka upp og horfa á aðra stöð
3 x Scart tengi
USB tengi

79.995 kr.

Starfsmaður Hátækni
kemur heim til þín,
setur upp tækið og
tengir gegn vægu
gjaldi.

1080P

Verð aðeins

Verð aðeins

ÞJÓNUSTA VIÐ
UPPSETNINGU
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50”

Svartími undir 4 ms

Þjónustan er í boði á
höfuðborgarsvæðinu.

Verð aðeins

999.995 kr.
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Upp, upp mín tvítuga þjóðarsál

Lærði að spila
Hjá þér
„Sálin hans Jóns míns er hljómsveit
sem allar hljómsveitir og tónlistarmenn geta tekið sér til fyrirmyndar. Frábærir tónlistarmenn og lagahöfundar. Sálin er hljómsveit sem
mér þykir vænt um. Ég vil óska henni
innilega til hamingju með 20 ára afmælið og með alla þá frábæru hluti
sem hún hefur áorkað.“
Uppáhaldslag með Sálinni? „Ég
á mér ekkert uppáhaldslag því að
góðu lögin þeirra eru ansi mörg.
Fyrsta lagið sem ég lærði á gítar var
lagið Hjá þér. Minningin mín frá því
að bróðir minn kenndi mér lagið
þegar ég var lítil kemur alltaf upp
þegar ég heyri lagið. Þannig að ætli
það sé ekki lagið sem mér þykir
vænst um.“
Uppáhaldsball/-tónleikar? „Unplugged“-tónleikarnir þeirra voru frábærir og standa upp úr hjá mér.“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót? „Auðvitað! Sálarmenn munu lifa mun lengur
og á meðan þeir lifa lifir hljómsveitin. Hvort hún verður starfandi á fullu
eftir 20 ár er þó ólíklegt. En aldrei að
segja aldrei.“
Birgitta Haukdal söngkona
Útgefandi: 365 hf.
Forsíða: Birgir Heiðar Guðmundsson hjá D3.
Auglýsingar: Fréttablaðið/Sigríður Dagný
Sigurbjörnsdóttir Sími: 512 5462 .

Flestir íslenskir popparar
harka í þeirri veiku von að selja
nægilega mörg eintök af afurð
sinni til að ná upp í kostnaðinn
og vart getur talist spennandi
að leika frumsamin lög sín
frammi fyrir sauðdrukknum
áhorfendum sem þrá fátt
heitar en að heyra gömlu
smellina sem þeir þekkja út
og inn, aftur og aftur, í áranna
rás. Smæð samfélagsins gegnir
einnig sínu hlutverki í þessu
sambandi því sjálfskipaðir
tónlistargagnrýnendur götunnar eiga afar greiða leið að
íslenskum poppurum og nýta
hvert tækifæri til að tjá þeim
persónulegt álit sitt á verkum
þeirra og gildir þá einu hvort
um uppbyggilega gagnrýni er
að ræða eður ei.
Öfgafullt dæmi um það ónæði sem
popparar landsins verða reglulega fyrir átti sér stað á þjóðhátíð
í Vestmannaeyjum sumarið 1992.
Sálin hans Jóns míns var þá, eins
og nú, ein allra vinsælasta hljómsveit landsins og fór geyst á sviðinu við mikinn fögnuð viðstaddra.
Flestra þeirra, það er að segja, því
í miðju lagi urðu áhorfendur varir
við að óprúttinn aðili hafði lagt á
sig að príla upp á þakið á sviðinu.
Áður en nokkur fékk að gert leysti
ungi maðurinn niður um sig og hóf
að spræna beint á kollana á meðlimum Sálarinnar. Öllum brá, einhverjir hlógu, en flestir hneyksluðust. Sjálfur tók söngvarinn Stefán
atvikinu af stóískri ró, þótt nokkurra sárinda gætti í orðum hans til
áhorfenda eftir að afbrotaunglingurinn hafði verið dreginn inn í lögreglubíl: „Það er ekki þakklætinu
fyrir að fara hér í Eyjum. Maður

kemur hingað til að spila og það er
bara pissað á mann!“
Sálin hans Jóns míns heldur
upp á tvítugsafmæli sitt á þessu
ári, og sé ofantalið haft í huga
verður það að teljast afrek eitt og
sér. En Sálin getur hreykt sér af
mörgu fleiru en að hafa þraukað
í gegnum hinn séríslenska tónlistarbransa í öll þessi ár. Þrátt fyrir
að sveitin hafi notið stjarnfræðilegra vinsælda á íslenskan mælikvarða hefur hún ávallt gætt þess
að halda vöku sinni og endurnýja
sig reglulega. Þótt ofrausn sé að
kalla þá endurnýjun tilraunastarfsemi hefur Sálinni engu að síður
tekist afar vel að sameina vinsældir og metnað og úr þessari blöndu
hafa sprottið margar helstu perlur
íslenskrar dægurlagasögu.
Þessa verður áþreifanlega vart
þegar hlýtt er á þann aragrúa af
efni sem sveitin hefur sent frá sér
á farsælum ferlinum.
Það er ekki ólíklegt að nánast hvert einasta mannsbarn á
landinu þekki eitthvað til Sálarinnar hans Jóns míns. Nostalgían skellur á áheyrendum eins og
köld vatnsgusa þegar hlustað er á
hvert lagið á fætur öðru, textarnir
láta óhemju kunnuglega í eyrum
og poppþéttar melódíurnar sækja
á mann jafnt í draumi sem vöku.
Ekki býr allt efni sveitarinnar
yfir jafnmiklum gæðum, enda
slíkt nær óhugsandi þegar um svo
langan feril er að ræða. Standardinn er þó að jafnaði hár. Þar skipta
ekki minnstu máli sterk höfundareinkenni Guðmundar Jónssonar, gítarleikara og aðallagahöfundar, auðþekkjanlegt brasssándið sem skrifast að stóru leyti
á Jens Hansson, og einstök söngrödd Stefáns Hilmarssonar.
Röddin hans Stefáns míns
gegnir lykilhlutverki í tónlist Sálarinnar og hefur oftar en ekki
ráðið úrslitum um hvort fólki

Stefán og Jens á miklu flugi á tónleikum í Laugardalshöll.

þyki sveitin sér samboðin eður ei.
Minnisstæður er þáttur í íslenska
ædolinu fyrir nokkrum árum þar
sem kvöldið var helgað tónlist
Sálarinnar og Stefán Hilmarsson
sat í gestadómarasæti. Líklegt er
að það kvöld hafi augu margra
opnast varðandi hæfileika og sérstöðu Stefáns sem söngvara. Þar
varð þjóðin vitni að ungum söngvurum, sem áður höfðu leikið sér að lagasmíðum Lennons,
McCartneys, Þórðarsonar og allra
hinna, nánast kafna af áreynslu
við að reyna að ná öllum nótunum
sem Stefán nær að því er virðist
áreynslulaust á hverju kvöldi.
Sálin hefur gengið í gegnum
mörg ólík skeið, allt frá kæruleysislegu hermisálarpoppi (Syngjandi sveittir frá 1988) til hreinræktaðs rokkpopps (Þessi þungu
högg frá 1993) og síðasta áratuginn eða svo hafa fágaðar dægurflugur ráðið ríkjum í herbúðum sveitarinnar. Það virðist ekki
skipta nokkru einasta máli í hvaða

3CD
45 BESTU LÖGIN
Á ÞREMUR GEISLAPLÖTUM
SAGA HLJÓMSVEITARINNAR

mynd Sálin hans Jóns míns birtist á hverjum tíma því aðdáendur sveitarinnar eru venju fremur
ræktarsamir. Þeir mæta unnvörpum á tónleika, skila skífum sveitarinnar í efstu sæti vinsældalista og stofna sérstaka aðdáendaklúbba sveitinni til heiðurs. Sálin
er fyrir löngu orðin stofnun í íslensku samfélagi og stendur sig
vel sem slík.
Sálin hefur alla tíð borið það
með sér að bera mikla virðingu
fyrir aðdáendum sínum, og slíkri
staðfestu ber að fagna með skrúðgöngum á götum úti. Sálin er fráleitt frumlegasta sveit sögunnar
en hún er samkvæm sjálfri sér og
að manni læðist sá grunur að tíminn muni fara um hana silkihönskum. Eflaust er lítið mál að finna
þann einstakling sem opinberlega
leggur fæð á Sálina hans Jóns
míns. Sá einstaklingur sem ekki
kann að meta í það minnsta eitt
lag Sálarinnar, þó í laumi sé, gæti
hins vegar verið vandfundinn.

n
i
l
á
S unni!

í Skíf

Nýtt upphaf!
Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is

Sálin hans Jóns míns
Þú færð nýjustu útgáfur Sálarinnar,
„Hér er draumurinn“ í þremur
útgáfum og heildarsafnið „Vatnaskil“
í Skífunni. Einnig fáanlegar
útgefnar geislaplötur
og mynddiskar.

Til hamingju með árin 20
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Tímalína Sálarinnar
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1987 Útvarpsmaðurinn Þorsteinn Joð fær þá hugmynd að
halda Blues Brothers-ball í Sigtúni. Hann fær Jón Ólafsson til
að smala í band. Guðmundur
Jónsson og Stefán Hilmarsson
eru í þessu ónefnda bandi sem
tekur soul-slagarana við góðan
orðstír á ballinu. Síðan skilja
leiðir.

1990 Sálin flýgur á vængjum vinsældanna, spilar og spilar, meðal annars utan landsteinanna þar sem útgefandinn Steinar Berg telur sveitina eiga séns.
Tvö lög koma út á safnplötu um
sumarið en eftir mikla sveitaballagleði ákveður bandið að
taka sér frí í haustbyrjun. Magnús trommari hættir.

1988 Bítlavinafélagið er
í lamasessi svo
þrír Bítlavinir hóa í Gumma
og Stebba og
kýla saman soulbandi. Það fær
Fyrsta platan tekin upp 1988.
nafn og spilar
sitt fyrsta gigg í Jón Ólafsson, Stefán og Rafn
Jónsson syngja bakraddir.
Bíókjallaranum í
Reykjavík 10. mars. Sumarið er tekið með góðu
trukki og fyrsta Sálar-platan Syngjandi sveittir
kemur út. Í bland við slagara eru nokkur frumsamin lög á plötunni. Í lok sumars standa Stefán og Guðmundur eftir tveir því hinir eru snúnir í Bítlavinafélagið.

Hin rétta sál orðin til. Á Hvar er draumurinn?-tímabilinu árið 1989.

Smellir: Þig bara þig, Neistinn.

1989 Ekkert fær stöðvað Sálina úr þessu. Guðmundur og Stefán
ráða menn og reka en á endanum eru Friðrik Sturluson, Jens Hanson og Magnús Stefánsson orðnir fullgildir meðlimir. Þannig skipað tekur bandið upp plötuna Hvar er draumurinn? Var þar mætt
allt annað band en árið áður og „Sálar-sándið“ komið fram. Platan
varð gríðarvinsæl og bandið heitasta band landsins.

Smellir: Hvar er draumurinn?, Getur verið.

1994

1993 Þreyta og kergja er komin í mannskapinn og bandið hættir um vorið. Leiðir skilja. Guðmundur var með í endurreisn hljómsveitarinnar Pelikan með Pétri Kristjáns. Sveitin reynir fyrir sér
á sveitaböllum og gaf út plötu með nýju efni. Stefán og Friðrik
stofa Pláhnetuna, sem spilar á böllum og gerir plötuna Speis. Stefán kom einnig með sólóplötuna Líf.

1995

1994 Sálin er enn í pásu. Pláhnetan heldur sínu striki og kemur
með aðra plötu, Plast, en Guðmundur spilar með Bong, dúett Eyþórs Arnalds og Móu.

1993

Glatt á hjalla í stúdíói árið 1992.
Bestir á balli 1996.

1996 Guðmundur flytur til

1996

1997

London með fjölskyldu sinni í
ársbyrjun. Sálin tekur því rólega
þetta ár og kemur ekki fram
nema fimm sinnum. Önnur sólóplata Stefáns kemur út, Eins og
er … heitir hún.

1992 Sálin er ennþá heitasta band landsins og
tvær plötur koma út á árinu: safn „munaðarlausra“ laga, Garg, og ný hljóðversplata, Þessi
þungu högg. Aldrei þessu vant leggja þar allir
meðlimir bandsins eitthvað til málanna í lagaog textagerðinni og útkoman er rokkaðasta
plata Sálarinnar. Einnig kom út á videóspólu
heimildarmynd um Sálina, sem heitir Garg eins
og safnplatan.
Smellir: Krókurinn, Sódóma, Ég þekki þig, Hjá
þér.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2000 Guðmundur mætir á
hljómsveitarfund með stórar hugmyndir, enda vindur í
Sálarseglum eftir órafmögnuðu velgengnina árið áður.
Hann hefur kortlagt næstu
árin og leggur það fram sem
manifesto. Á dagskrá eru
tvíburaplötur sem síðar eiga
að smella saman í söngleik.
Fyrsti hluti verkefnisins,
platan Annar máni kemur út
um hausið.

1995 Sálin snýr aftur með nýjum trommara, Tómasi Jóhannessyni. Enn er gert út á böll og ný plata sett saman, Sól um nótt.
Guðmundur og Jens gera einnig tilraunakennda plötu, Zebra.
Smellir: Netfangin, Fannfergi hugans.

1999 Segja má að Sálin hafi
eignast nýtt líf í kjölfar órafmagnaðra tónleika og tónleikaplötunnar 12. ágúst 1999.
Bandið hafði ekki verið eins
vinsælt síðan í árdaga, en
spilaði þó lítið um veturinn.

Smellir: Okkar nótt, Ég er
kominn, Orginal (með Írisi
Kristinsdóttur).

Stefán og Íris á sögufrægum tónleikum í
Loftkastalanum 1999.

2003 Fantasíu vísindasöngleikur Sálarinnar og Karls Ágústs Úlfssonar, Sól og Máni, er frumsýndur í byrjun árs í Borgarleikhúsinu.
„Barnsleg blanda af Star Trek og Gullna hliðinu,“ segir í leikdómi.
Sýningin gengur fram á sumar þegar sveitaböll taka við. Dyggir aðdáendur stofna aðdáendaklúbbinn Gullna liðið og eiga heimkynni á salin.
is. Samstarf Sálar og Sinfó kemur út á plötu og dvd, Vatnið.

Smellir: Öll sem eitt, Sól, ég

Smellir: Allt eins og það á að vera, Vatnið.

hef sögu að segja þér, Ekki
nema von.

2004 „Það er orðið nóg í bili …“ sagði Guðmundur í viðtali í byrjun
árs. Sálin tekur níu mánaða frí og foringjarnir fá útrás í öðru: Guðmundur kemur með sólóplötuna Japl og Stefán svalar soul-fýsn sinni í
Stefán og Straumar-kombóinu.

Sálin í sínu fínasta pússi árið 2000.

2004

2005

2006

2007

2005 Sálin
tekur upp nýja
plötu í Danmörku, Undir
þínum áhrifum.
Platan þykir
afturhvarf til
„gömlu góðu“
Sálin tryllir lýðinn á Vega í Danmörku
Sálarinnar eftir
2005.
dramatík síðustu ára. Danmörk kemur aftur við
sögu þegar sveitin heldur mikla tónleika í Kaupmannahöfn. Troðfullt var á klúbbnum Vega, sem
tekur 1.300 manns, og stemning frábær.
Smellir: Aldrei liðið betur, Undir þínum áhrifum,

2008

Haltu fast.

2006 Enn ein Sálarpásan fram eftir ári, en Guðmundur kemur með sólóplötuna Jaml og Stefán og Eyjólfur Kristjánsson gera plötuna Nokkrar notalegar ábreiður. Sálin og Gospelkór Reykjavíkur halda tónleika
í Höllinni í september og er afraksturinn gefinn út á cd og dvd, Lifandi í Laugardalshöll. Tónleikarnir eru
endurteknir í lok árs. Uppselt er á báða tónleikana.

Smellir: Handrit lífsins, Þú trúir því.
2007 Enn er Sálin í hægagangi fram eftir ári. Bandið slær saman í gríðarlegt góðærisgigg með Stuðmönnum í Kaupmannahöfn í apríl. Upptaka frá tónleikunum er sýnd á Stöð 2 um áramótin. Guðmundur kemur
með lokaplötu trílógíu sinnar, Fuður.

2008 Á tuttugu ára starfsafmæli Sálarinnar rekur hver dýrðin aðra. Hinn 14. mars spilar sveitin myndarlega afmælistónleika í Laugardalshöll. Á sama tíma kemur út þrettán diska útgáfan Vatnaskil. Þar á meðal
er annað safn „munaðarlausra“ laga, diskurinn Arg. Nú eru komnar út safnplöturnar Hér er draumurinn
ásamt heimildarmynd með sama nafni, árangur „fornleifauppgraftar“ sem hefur staðið yfir allt árið.

Smellir: Það amar ekkert að (ég get svo svarið það), Gott að vera til.
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Ræturnar liggja víða og djúpt
Framlínan árið 1991.

1991 Bandið snýr aftur
á þorranum, nú sem sextett því Birgir Baldursson
trommari og Atli Örvarsson hljómborðsleikari hafa
bæst við. Sálin spilar mikið
og gefur út „rauðu plötuna“,
sem heitir einfaldlega Sálin
hans Jóns míns. Útrás Sálarinnar heldur áfram undir
nafninu Beaten Bishops og
Where‘s my Destiny?, ensk
útgáfa af Hvar er draumurinn? kemur út í Skandinavíu
og Benelúxlöndunum. Lítið
var af erlendri útrás en á Íslandi er Sálin aðalbandið sem
fyrr.
Smellir: Ábyggilega, Ekkert
breytir því, Tár eru tár.
1997 Sálin fer í stutta tónleika- og ballferð um sumarið og sendir frá sér þrjú
ný lög á safnplötu. Þriðja
sólóplata Stefáns, Popplín,
kemur út.
1998 Sálin fagnar tíu ára afmæli með glæsibrag, viðamestu tónleikaferð sinni
síðan 1995 og tvöföldu safnplötunni Gullna hliðið. Jóhann Hjörleifsson sest við
trommusettið og Atli segir
skilið við bandið, enda búsettur í Kaliforníu.
Smellir: Orginal, Stjörnur.

2001 Nóg að gera: sveitaballasumar, Eldborg, Coldplay-upphitun, DVD-diskur með 12. ágúst
1999-gigginu og seinni tvíburaplatan, Logandi ljós. Sálin þykir
hafa þroskast mikið og myndböndin þeirra vekja athygli, sérstaklega „lesbíumyndbandið“ við
lagið Á nýjum stað.

„Sálin hans Jóns míns hefur fylgt mér
frá því ég kom úr gagnfræðaskóla.
Ég fékk bílpróf og Syngjandi sveitir í hendurnar sama sumarið. Ég sá
nýju útgáfuna um haustið 1989 á
Borg í Grímsnesi og hef fylgst með
síðan. Skömmu síðar kom út platan
Hvar er draumurinn? Þá fannst mér
ég hafa fundið land í íslenska poppsjónum. Sálin hefur náð að þróa stíl
sinn á alveg einstakan hátt og haldið sér „current“ án þess að vera uppá-

þrengjandi eða með yfirgang. Ég held
að það sé stórlega vanmetið hvað
rætur þeirra liggja víða og djúpt.“
Uppáhaldslag?
„Það er nú illa gert að fara fram á
þetta. En ég ætti erfitt með að gera
upp á milli „Okkar nótt“ og „Sól um
nótt“.
Uppáhaldsball/-tónleikar?
„Ég myndi nú taka til afmælistónleika sem ég og Þórir Jóhannsson, félagi minn, héldum með sveitinni á

Nasa fyrir um fimm árum. Svo eiga
órafmögnuðu tónleikarnir í Loftkastalanum fyrir um 10 árum stóran sess
í hjarta mér. En það sem mér þykir
vænst um er það að árlega koma
þeir á tónleika sem ég held til styrktar Styrktarfélagi krabbameinssjúkra
barna í Háskólabíói.“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót?
„Ég ætla ekki að standa í vegi fyrir því
og mun líklega hvetja til þess með
beinum eða óbeinum hætti.“

Einar Bárðarson, athafna- og
aðstoðarmaður.

EFTIRLÆTIS BAROKK Í LANGHOLTSKIRKJU
FIMMTUDAGINN 20. NÓVEMBER | kl. 19.30 | ÖRFÁ SÆTI LAUS!
FÖSTUDAGINN 21. NÓVEMBER | kl. 19.30
Hljómsveitarstjóri | Nicholas Kraemer
Einsöngvari | Dominique Labelle

BAROKK
BÆTIR
GEÐ

Smellir: Á nýjum stað, Syndir,
Hinn eini sanni.

Frá samstarfi Sálarinnar og Melabandsins 2002.

2002 Sálin á einn helsta
smell ársins, Þú fullkomnar
mig, sem Júlíus Kemp pantar fyrir myndina Maður eins
og ég. Sinfónían og Sálin æfa
saman prógramm sem er
flutt á þrennum tónleikum í
Háskólabíói. Æfingar hefjast fyrir söngleikinn Sól og
Mána. Jens sendir frá sér
sólóplötuna Six rooms.

Hátíðleiki og heiðríkja barokk tónlistar lyftir
andanum upp yfir amstur hversdagsins. Komdu og
láttu Vatnamúsík Handels, Aríu á G-streng Bachs,
Kanón Pachelbels og fleiri ljúfa barokktóna róa
sálina.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!
Ekki missa af þessum frábæru tónleikum – tryggðu þér miða
í síma 545 2500 eða á www.sinfonia.is. Athugið að ekki er
hægt að bóka sérkjör eða afslætti á Netinu.

er aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Smellur: Þú fullkomnar mig.
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Busaballið mjög
minnisstætt
Ég er og verð
„fan“ Sálarinnar
og dáist að störfum þeirra og fagmennsku.“
Uppáhaldslag
með Sálinni?
„Láttu mig vera
hefur alltaf verið eitt af mínum uppáhalds einhverra hluta vegna auk þess
sem mér fannst öll lögin af plötunni
Þessi þungu högg frábær.“
Uppáhaldsball/-tónleikar? „Ég held
að það hafi verið busaball í Valaskjálf
´98. það sem ég man var mjööög
skemmtilegt!“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót? „Án efa.
Til hamingju, strákar!“
Magni Ásgeirsson söngvari

Sérlega
upplífgandi
„Þeir hafa verið sérlega upplífgandi á
liðnum áratugum og bætt mína sálarheill.“
Uppáhaldslag með Sálinni? „Undir
þínum áhrifum, sérlega fallegt lag og
ljóð og vekur upp ljúfar kenndir.“
Uppáhaldsball/-tónleikar? „Þegar
hljómsveitin spilaði persónulega fyrir
mig í fimmtugsafmælinu, beint frá
hjarta og sál.“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót? „Já, alveg
örugglega á meðan þeir halda sálinni í hljómsveitinni, hafa áhuga og
löngun til frekari afreka.“
Hermann Gunnarsson útvarpsmaður
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Sungu í brúðkaupinu
„Sálin hefur mikla þýðingu fyrir mig
þar sem þeir voru að gefa út plötuna
Hvar er draumurinn? um sama leyti
og ég var að byrja minn útvarpsferil.
Á hinum síðari árum hefur myndast
heilmikill vinskapur við þá félaga og
traust sem hefur gert það að verkum
að ég hef fengið að fylgjast mjög vel
með því sem þeir eru að gera. Þeir
hafa líka komið við sögu í sambandi
mínu og eiginkonunnar og þannig
er þetta eiginlega hljómsveitin okkar.
Þeir tóku meðal annars lagið Sól um
nótt í kirkjunni er við giftum okkur
árið 2003.“
Uppáhaldslag með Sálinni? „Nú er
eiginlega vonlaust fyrir mig að nefna
eitt lag en ég get nefnt þrjú lög og
ástæðurnar fyrir því. Lagið Sól um
nótt er eitt þeirra og af þeirri augljósu ástæðu að þeir sungu það fyrir
okkur í giftingunni og þar er textinn lykilatriði. Sódóma er það lag
sem mér finnst alltaf gaman að
heyra. Lagið Hinn eini sanni er mér
líka kært en það notaði ég í fimm
Fitness-keppnum til að hjálpa mér í
gegnum þrautabrautina en takmarkið þar var samt að heyra ekki meira

Sálin hans Jóns
míns ódauðleg

en svona 90 sek. af laginu því þá átti
maður að vera kominn í mark.“
Uppáhaldsball/tónleikar? „Þau
eru nokkur sem koma upp í hugann, Sjallinn á Akureyri síðsumars
1995 með vinahjónum okkar, Hilmari
og Laufeyju, sem sáu um að dressa
Sálina á sínum tíma og með okkur
var Daddi Diskó, Nasa þar sem Logi
Bergmann og Svanhildur Hólm fóru
upp á svið og tóku lagið með þeim
og Circus-byggingin í Kaupmanna-

höfn árið 2007 þegar Sálin og Stuðmenn tróðu upp saman. En það
sem stendur upp úr er Sálin á veitingastaðnum Vega í Kaupmannahöfn í nóvember 2005 þar sem 1.500
manns voru mættir á ekta íslenskt
Sálar-sveitaball.“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót? „Ég held
að hljómsveitin geti alveg lifað í tuttugu ár til viðbótar ef þeir bara vilja
það sjálfir.“
Ívar Guðmundsson útvarpsmaður

1500 manns í Gullna liðinu
Aðdáendaklúbbur
Sálarinnar,
Gullna liðið, var stofnaður árið
2003 í tilefni af fimmtán ára afmæli sveitarinnar. Meðlimir eru
orðnir 1500 talsins af öllum kynslóðum vítt og breitt um landið og
miðin. Laufey Jörgensdóttir, forsprakki Gullna liðsins, og ristjóri
síðunnar Salin.is, hefur verið aðdáandi Sálarinnar síðan hún var
þrettán ára, eða næstum jafnlengi
og hljómsveitin hefur starfað.
„Eftir þá Sálverja liggja auðvitað ógrynni af frábærum lögum
sem nánast hvert mannsbarn kann
og þessi lög koma til með að lifa

með þjóðinni vonandi um ókomin
ár. Lögunum tengjast skemmtilegar minningar þessi síðustu tuttugu
ár. Leikgleði þeirra, andrúmsloft
og stemning á böllum er auðvitað einstök líka,“ segir hún. „Svo
eru þeir einhvern veginn alltaf að
toppa sig í krefjandi verkefnum.
En ef þú spyrð mig, einlægan aðdáanda Stefáns, þá er hin einstaka
söngrödd hans það besta við Sálina að mínu mati. Svo stendur saxinn alltaf fyrir sínu. Spurning um
að gera Sálina að útflutningsvöru í
þessu árferði – eitthvað svo séríslenskt fyrirbæri bara.“

Laufey Jörgensdóttir

4CD+3DVD
45 BESTU LÖGIN Á ÞREMUR GEISLAPLÖTUM
15 TÓNLEIKAUPPTÖKUR
25 TÓNLISTARMYNDBÖND
25 TÓNLEIKAMYNDBÖND
150 MÍN. HEIMILDAMYND
SAGA HLJÓMSVEITARINNAR

Við
Viðhafnar
útgáfa í takm
mörkuðu upplagi

„Sálin var einn af hornsteinum tíunda áratugarins, hljómsveitin sem
„artí fartí grunge“-liðið fílaði á laun.
Ef þú hefur ekki farið á sveitaball
með Sálinni, þá hefurðu ekki lifað.“
Uppáhaldslag með Sálinni?
„Sódóma.“
Uppáhaldsball/-tónleikar?
„Á skemmtistaðnum 1929 á Akureyri árið 1995 (eða var það öfugt?).
Á þessum tíma hékk ég með nokkrum hljómsveitum af því að ég var
að stúdera baksviðshegðun þeirra.
Þessar stúdíur urðu síðan að sjónvarpsmyndinni „Rót“, sem ég skrifaði
ásamt Einari Kárasyni.“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót?
„Sálin lifir að eilífu!“
Óskar Jónasson leikstjóri

Sálin bókuð í
tíunda bekk

„Sálin hefur alltaf
komið mér í gott
skap og látið mér
líða vel.“
Uppáhaldslag
með Sálinni?
„Undir þínum
áhrifum.“
Uppáhaldsball/-tónleikar? „Án efa
10. bekkjar-ballið fræga þegar ég
bókaði sveitina sjálfur á þann dansleik, tónleikarnir með Sálinni og Gospel og svo má ekki gleyma þjóðhátíðinni 2003.“
Lifir Sálin í 20 ár í viðbót? „Þeir eru
eins og úrvals rauðvín, verða bara
betri með árunum!“
Birgir Leifur Hafþórsson kylfingur

Tónlist á betra verði!
Á Tónlist.is færð þú íslenska og erlenda tónlist á góðu verði. Þú getur valið hvort
þú gerist áskrifandi eða kaupir stök lög og plötur!

Áskrift borgar sig!
· Þú getur hlustað á alla íslenska tónlist
eins og þú vilt - í gegnum vefinn og farsímann

· Auk þess færð þú aðgang að meira en
2.000.000 erlendra laga sem þú getur keypt

· Sértilboð fyrir áskrifendur

MEI
R

2.0 A EN
00.
000
LAG
AÍ
BOÐ
I!

Farðu inn á www.tónlist.is
tónlist.is og kynntu þér mál
málið!
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Trommararnir í Sálinni
Í meðlimatölu Sálarinnar
hefur mest nýliðun verið við
trommusettið. Alls hafa sex
trommarar setið við Sálarsettið.
Fyrstur allra var Pétur Grétarsson. Hann spilaði með ónefndum
fyrirrennara Sálarinnar. Sú sveit
kom saman að áeggjan Þorsteins
Joð og spilaði soul-slagara úr
Blues Brothers-myndinni í Sigtúni
árið 1987. Fyrsti „fullgildi“ trommari Sálarinnar var Rafn heitinn
Jónsson. Hann handlék kjuðana á
fyrsta skeiði sveitarinnar, „silkijakka-tímabilinu“ svokallaða.
AUÐVELT AÐ HÆTTA Í SÁLINNI
Þegar Bítlavinafélagar létu sig
hverfa vildu Guðmundur og Stefán halda áfram og söfnuðu liði í
nýtt band. Einn sá fyrsti sem var
hóað í var trommarinn Magnús
Stefánsson, sem hafði gert garðinn frægan með Utangarðsmönnum og Egó. „Ég og Guðmundur
höfðum verið saman í hljómsveitinni Tíbet Tabú og þegar hann kom
að máli við mig vildi hann stofna
alvöru rokkband í anda The Cult
og Guns N‘Roses,“ segir Magnús.
„Mér leist vel á þá hugmynd en
svo breyttist þetta náttúrulega og
varð að þeirri Sál sem fólk þekkir í dag. Samt voru nokkur lög sem
voru í þessum rokkanda, til dæmis
Öskrið.“
Magnús á góðar minningar frá
Sálarárunum. „Þetta var mjög
skemmtilegur tími og þroskandi
tímabil. Gaman að kynnast svona
heilbrigðum gaurum eins og þessum strákum,“ segir hann. „Við
vorum í bassaleikarahallæri og
ég stakk upp á Friðriki Sturlusyni.
Honum hafði ég spilað smávegis með þegar ég var lánstrommari
í hljómsveitinni Maó. Hann small
strax alveg inn í bandið og er besti

bassaleikari sem ég hef spilað
með, að öðrum ólöstuðum.“
Magnús starfaði með Sálinni í
tvö ár, frá 1988 til 1990. „Mín persónulega staða var þó þannig á
þessum árum að ég varð að hætta
í bandinu, eða taldi mig þurfa
að hætta. Ég var í miklu rugli og
vildi hætta að neyta kannabisefna. Fannst sem ég yrði að hætta
í bandinu til þess. Það var auðvelt
að hætta í Sálinni en mér tókst
ekki að losna við hassið fyrr en
sex árum síðar. En það er önnur
saga.“
ALLTAF FULLUR OG RÍFANDI KJAFT
Næstur til að sitja við settið með
Sálinni var Birgir Baldursson.
Hann kom úr jaðarrokkinu, hafði
spilað með S.H. Draumi og Bless,
en gekk nú til liðs við aðalpoppband landsins.
„Ég hafði reyndar spilað með
Mannakorni heilan vetur á Dansbarnum á Grensásvegi svo ég
var orðinn rútíneraður í ballspilamennsku,“ segir Birgir. „Sálin var
fúltæmdjobb og rúmlega það. Við
héngum saman allan daginn við
æfingar, spilamennsku, myndatökur og viðtöl. Vinnubrögðin í þessu
bandi voru þó öðruvísi en ég átti að
venjast og ég fann mig aldrei. Guðmundur kom með fullbúin demó af
lögunum og maður fékk ekkert að
sveigja þau til.“
Birgir segir að hann hafði látið
einræði Guðmundar fara í taugarnar á sér og óþol hafi magnast
upp. „Þetta var eins og að vinna
á prentvél. Ekkert frelsi eða listræn sköpun, en ofsalega fínn peningur, ég neita því ekki. Mér leið
virkilega illa og þrautalendingin
var að ég var alltaf fullur og rífandi kjaft.“
Birgir spilaði með Sálinni í tvö
ár, frá vori 1991 til vors 1993, og
fékk að hluta sínu framgengt
þegar einokun Guðmundar á laga-

Tómas Jóhannesson (lengst til hægri)
spilaði inn á eina Sálar-plötu, Sól um
nótt frá 1995.

Hér er Magnús Stefánsson (lengst til vinstri) með Sálinni í árdaga, bandið ekki enn
búið að leggja silkijökkunum.

Birgir Baldursson (annar frá hægri) með
Sálinni í enn einni myndatökunni.

smíðunum sleppti á plötunni Þessi
þungu högg. „Sú plata var ákveðin uppreisn og allir fengu að leggja
eitthvað til,“ segir Birgir.
Þegar bandið byrjaði aftur eftir
tveggja ára hlé árið 1995 var Birgi
ekki boðið að vera með.

þroskaferli fyrir mig. Ég greindi
þó alltaf ákveðinn pirring í Sálinni
og eftir á að hyggja þá voru þeir
að enda ákveðið tímabil þegar ég
var með þeim.“
Í einni Sálar-pásunni fór
Tómas til Bandaríkjanna í nám.
„Þessi rútulífsstíll er ekkert svo
skemmtilegur til lengdar og mig
langaði að prófa eitthvað nýtt. Ég
tók þátt í dot.com-æðinu og hef
verið í grafík og tölvugeiranum
síðan þótt ég grípi enn í trommurnar við og við. Á einhverjum tímapunkti vorum við Jóhann Hjörleifsson báðir að spila
með bandinu en svo æxlaðist það
þannig að hann tók alfarið við. Þá
má segja að nýtt tímabil Sálarinnar hafi hafist. Með Jóhanni endurnýjaði bandið sig og varð að því
sem það er í dag.“

GREINDI PIRRING
Í stað Birgis var trommarinn
Tómas Jóhannesson munstraður í
bandið. „Ég vissi að Sálin var að
fara að byrja aftur eftir tveggja
ára hlé,“ segir Tómas. „Ég var
að spila í pöbbabandi með góðum
vini Gumma Jóns og bað hann um
að mæla með mér. Svo fékk ég að
spreyta mig á æfingu og var bara
ráðinn. Ég held að enginn annar
hafi verið prófaður.“
Fyrsta gigg Tómasar var skólaball á Skaganum. „Sálin var ekk-

ert mikið fyrir æfingar og ég
hafði bara lært lögin af plötum.
Ég klikkaði á því að það var ekkert prógramm í gangi heldur kallaði Gummi bara nafnið á næsta
lagi og ég átti að telja inn í það.
Sem var erfitt því ég hafði ekki
lagt nöfn laganna á minnið! Ég
taldi því inn í einhverju millitempói og svo var hraðað eða hægt
á lögunum eftir atvikum. Gummi
gefur mönnum ákveðið augnaráð
af hann er ekki ánægður – „búllið“ er það kallað – og það var eintómt „búll“ þetta kvöld fyrir mig.
Ég var svo auðvitað búinn að læra
nöfnin á lögunum fyrir næsta
gigg.“
En fall er fararheill. Tómas er á
því að árin með Sálinni hafi verið
„ógeðslega skemmtileg“. „Ég er
yngri en þeir svo þetta var mikið
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Vinnuvélar

Transporter árg.’96. Ek 198 þús. 2.5
TDI Góður bíll. Verð 420 þús. Uppl. í
s. 659 3459.

Sjálfskiptur á 135þús

Opel Corsa 97“ ek 115þ ný skoðaður,
í toppstandi en ekkert voða fallegur
uppls 894 7066
Útsala góðir bílar!! Daewoo Lanos ‘99
3d., v.95þ. H. Elantra ‘95 4d.,ssk., v.
75þ. Deawoo st. ‘00 v. 120þ. Allir sk.
‘09. S. 844 6609.

Tilboð 1.090.000.-

áhvílandi lán 900 þús Möguleiki á visa
fyrir mismun eða euro Allt að 100% lán í
boði BOMBARDIER CAN-AM RENEGATE
500 4X4 GÖTUSKRÁÐ . Árgerð 2008,
ekinn 3 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
1.390.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is götuskráð

TILBOÐ 1.380 þ.

TOYOTA AVENSIS SOL, árg 6/03, ek
124.þ km, Sjálfskiptur 1.8L, Ásett verð
1.680 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S.
567 2700.

Toyota Landcruiser 120 GX, árgerð
02.08. diesel, sjálfskiptur, 35“ hækkun,
17“ dekk, topplúga, dráttarbeisli, exon
ljós, krómgrind og kastarar, skyggðar
rúður, tölvukubbur og fleira, ek. 12 þús.
km., verð kr. 7.150.000,- gott lán áhvílandi. S. 821 6292.

Toyota Corolla ‘96 sjálfsk. 130 þús.
Uppl í s. 848 5280.

4x4

Suzuki Wagon R. Nýskráður. Árg. 11/05.
Eyðslugrannur. Reyklaus. Topp viðhald
alla tíð. Verð áður 1,070 þ. Verð í dag
670 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Chrysler Stratos ‘97, ek. 140 þ.km.
Verðtilboð. Uppl. í s. 899 1992.
Nissan Pathfinder 4x4. Árg. ‘92. Ný.sk.
‘09. Nýsmurður. Verð 140 þús. Uppl. í
s. 898 3590

250-499 þús.

Nissan Almera 11/’99 1.6L 5g. Ek. 115þ.
Nýsk., vetrard. S. 616 2597.

Tilboð 1490 þús

Allt að 100% lán í boði CITROEN C5 2,0
16V LEÐUR LÚGA. Árgerð 2004, ekinn
57 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
1.960.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

NISSAN PRIMERA ELEGANCE árg
9/2000, Sjálfskiptur 2.0L, ek aðeins
47 þ. km, Mjög gott eintak, Verð 690.þ
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

Nissan Patrol árgerð 1999, 6 cylindra,
beinskiptur, 38“ dekk, 3“ púst, loftlæsing á framan, stýristjakkur, ljósagrind,
toppbogar, ekinn 210 þús., þar af vél
110 þús., sk.’09, 100% lánað, verð kr.
1.750.000. S. 821 6292.

MITSUB. PAJERO ‘96 disel, 2500cc ek.
270 þ.km. Sk. 2/’09. Smurbók. Góður
bíll! S. v. útflytning. V. 360 þ. S. 696
0574.
Tilboð! BMW316, svartur, árg. ‘00, ek.
97.000, sjálfsk. 4 vetrar-, 6 sumardekk.
Gangverð 620.000, ásett 480.000. S.
848 9774.

Bílar óskast
VANTAR ÓDÝRAN

TILBOÐ 1.150 þ.

Tilboð 599.000.-

Allt að 100% lán í boði SUBARU
IMPREZA SEDAN GL 4WD. Árgerð 2001,
ekinn 129 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
599.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is Ásett verð
880 þús

TOYOTA AYGO H/B árg 1/07, ek
aðeins 13 þ. km, Eyðslugrannur
bíll, Beinskiptur, Listaverð 1.360 þ.
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nissan Patrol árgerð 2000, 3.0, sjálfskiptur, ekinn 160 þús., ný vél frá
Kistufelli, Ek. 200 km. sk. ‘09, 100%
lánað. Verð kr. 1.450.000. Uppl. í s.
821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

! Nýtt ! Símatími frá 11-21
alla virka daga.

Bílasalan Netbilar.is stórlækka þinn
sölukostnað. Verð frá aðeins 34.900.fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið
á Netbílar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is Hlíðasmára 2 S.
588 5300.

Vantar ódýran bíl yngri en árg. ‘95 má
þarfnast smá lagf. S. 891 9847.
Óska eftir gömlum Hilux, Corolla,
Carina E Stgr. fyrir alla bíla. Uppl. í s.
823 9010.
Óska eftir ódýrum bíl, 20-70 þús. Má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868
8565.

Jeppar
Bílar til sölu

Tilboð 890 þús

Allt að 100% lán í boði M.BENZ ML 230.
Árgerð 1999, ekinn 188 þ.km, BENSÍN,
5 gírar. Verð 1350.000. Bílabankinn S
588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is ásett verð 1350

N.Terrano 96 ek.178.þus V6 bensin.
toppl.rafm.í rúð.topplúga beinsk 5gira
krókur.ný skoðaður nýleg dekk.mjög
heill bill. s. 847 7663.
PORSCHE CAYENNE TURBO S 520 HÖ,
árg 2006, ek.17þús.km, Einn með öllu
og hlaðinn aukabúnaði!! Flottasti Turbo
S á landinu!! Ásett verð 14900 þús.kr,
Frábært verð staðgreitt!!!

Tilboð 1.295.000.-

100% lán frá tm frítt í stöðumæla
Eyðir aðeins 5 lítrum 25 þús á mánuði TOYOTA AYGO H/B. Árgerð 2007,
ekinn 41 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.360.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Seldu bílinn úr landi með aðstoð
islandus.com. Skrifstofa okkar í Evrópu
selur og afgreiðir bíla inná 700 milljóna
manna markaði í Evrópusambandinu,
Noregi og Austur Evrópu. Láttu islandus.com sjá um að markaðssetja og
selja þinn bíl úr landi á hagstæðum
kjörum. Kaupum bíla til útflutnings.
Sjáum um útflutningsferlið og breytingar á bílum til skráningar erlendis.
Upplýsingar í síma 5522000 og á www.
islandus.com

Bens Astros 8x8 4146 árg. 2004 ekinn
80 þús. verð. 70000 eur sími 899
9670

Sendibílar

Góð skipti

Primera tilboð 130 þ.

Nissan Primer ‘96 ek. 127þ. sk. ‘09 bsk.,
1600. Verð 130þ. S. 897 8779.

Mig langar að skipta á fasteign og
svörtum bíl. 115 fm atvinnuhúsnæði á
sv. 107 í vísitölubundinni langtímaleigu.
Áhv. 1,7mil. S. 697 3737.
Blár VW Golf ‘98 1.6 bensín sk. ‘09 ek.
180þ. Universal heilsársd. V. 220þ. S.
849 5452.

0-250 þús.

Toyota Hiace árg. 2001, bensín, ek.
169 þús. Beinsk. Sk. ‘09. Ásett verð
850 þús. Skoða skipti eða verðtilboð.
Ath. vsk. bíll. Bíll í toppstandi. Uppl. í
s. 868 5599.

Vörubílar
Er að rífa Man árg. ‘05, 530, ssk., dráttarbíl. Mikið af góðum hlutum. Uppl. í
s. 898 8835.

Tilboð 399 þús.

Allt að 100% lán í boði VW
TRANSPORTER TDI EKKI 4X4. Árgerð
1999, ekinn 179 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.
Verð 399.000. Bílabankinn S 588-0700
Sjá myndir www.bilabankinn.is Ásett
verð 590 þús

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Toyota Corolla árg.’94 Ek. 205 þ. Nýsk.
Ný nagladekk. Verð 190 þ. Uppl. í s.
659 3459.

Aukahlutir í bíla

SJÁLFSKIPTUR Á 50%
AFSLÆTTI!!!

Dodge Stratus árg.’98. Ek. 76 þ. mílur.
Nýsk. Verð 220 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Opel Astra Caravan 10/99, 1600 ek.140
þús, sjálfskiptur, sk.’09, eyðsla 7,7 í
blönduðum akstri,listaverð 498 þús
TILBOÐ 250 ÞÚS!!! s.841 8955

Til sölu á góðu verði fjórar 6 gata léttmálmsfelgur undir ameríska gæðinginn. Tilvalið að smella vetrardekkjunum
á sérfelgur og spara umfelgun. Uppl. í
s. 897 2535.

Concrete mixer CIPE 1100 20 m3 h
model 1996 price 25000 eur. info. tel.
899 9670.

Bílar til sölu
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Hjólbarðar

Hreingerningar

Málarar

Múrverktakar

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, takmarkað magn til afhendingar
hérlendis og erlendis. Uppl. í s.
618 7001
Uppl. í s. 618 7001

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Ræstingar
Ræsta

Regluleg ræsting sameigna og fyrirtækja. Hreingerningar, teppahreinsun,
gólfbónun. Föst verðtilboð. Simi 533
1515. www.raesta.is
Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið
öryggi í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beygjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ
S. 565 8600.

Garðyrkja

Getum bætt við okkur inni verkefnum.
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S.
896 5758.
Þarftu að láta mála hjá þér?
Endurmálun, nýmálun. Föst verð eða
tímakaup. Frí verðtilboð. S. 858 7531

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar !

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla
daga !! Allar stærðir bíla. Uppl. í síma
555 6363 & 899 7188.

Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.

Til sölu 4 lítið slitinn naglad. st.
175/70R13. V. 3þ. kr pr. stk. S. 862
5345.

Gjaldeyrir til sölu 50þ. evrur, 42þ. pund
og 32þ. dollarar. S. 845 4538.

Pípulagnir

Lítið notað rafmagnsrúm, 80x200cm.
Upplýsingar í síma 867 4571.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
- gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Hef til sölu evrur á 290. upplýsingar í
síma 823-8320.

Flísalagnir

9 þús evrur til sölu. Uppl. í s. 8450708.

Flísalagnir, múrviðgerðir ogf. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 699 8509.

Er með ársgömul rúm og sófa til sölu.
Uppl. í s. 895 9300.

Húsaviðgerðir

Þvottavélar, ísskápar og sjónvörp á hagstæðu verði. Uppl. í s. 895 9300.

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf,
s. 860 1180.

Stífluþjónusta

Ólöf spámiðill

Er á landinu. Leiðsögn, spádómar.
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í
spil, tarrot ofl. S. 901 5000 frá kl. 17-23,
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

Múrarar
Tökum að okkur múrverk - flísalögn
- gips - ofl. Uppl. í s. 847 2209.

Rafvirkjun

Húsaviðhald

Vantar tölvu (heila) í Subaru Legacy ‘95
framleiddur í USA. S. 895 8840.

Evrur til sölu. Uppl. í s. 898 7126.

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

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

Varahlutir

Vinnuskúr 4,5 x 2m á hjólum (hjólhýsi).
kr. 100 þ. Tilb. ? S. 820 5698.

Múrvertakar geta bætt við sig allt
alment múrverk eða múrviðgerðir.
Margt kemur til greina. S. 865 2782.

A - Ö smíðar ehf.
Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sumarhúsaeigendur. Nýsmíði
og öll almenn viðhaldsþjónusta.
Uppl. í s. 847 1430, Júlíus. atilosmidar@hotmail.com

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Tölvur
Vandaðar tölvuviðgerðir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554
1610 & 892 7852.

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Kreppuútsala!!!

Sendum um allt land! Frábært verð
á gamla genginu. Takmarkað magn.
Rafhjól á 10.000 kr. Rafbíll á 15.000 kr.
Lampi 3500.-kr Pantanir á póstverslun
netlagerinn.is og í s. 865 4015. Er m/
lager í Hafnafirði og Vestmannaeyjum.

Dulspeki-heilun

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

Viðgerðir

Gefins
Óska eftir vel með förun hornsófa gefins. S. 861 4595 er í Rvk.
Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins,
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

Óskast keypt

Trjáfellingar

Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.

Bókbandhnífur
óskast!
Handskurðarhnífur eða lítill rafmangshnífur óskast. S. 856 0624.

Nudd

Bókhald
C.P. þjónusta

Tek að mér að annast bókhald og eftirlitsstörf ýmiskonar. Uppl. í s. 860 8439.

Hlaupabretti
Óska eftir að kaupa hlaupabretti í góðu
standi. Uppl. í s. 696 1122.

Spádómar

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Jólaskemmtanir

Óska eftir 2 innihurðum m/körmum.
Uppl. í s. 820 4727.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Viðgerðir
Spásímar Daddýar 901
5001 & 846 6364.

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

Opið alla daga 12.00 - 24.00.
Tarot lestur, bein miðlun.

Heimilistækjviðgerðir.
Þvottavélar o. fl.

Tek að mér að gera við þvottavélar,
heimilistæki ofl. Uppl. í s. 660 0139 Ath.
Geymið auglýsinguna.

Fjármál

Óska eftir að kaupa notað píanó fyrir
byrjanda í tónlistarnámi. Uppl. í s. 896
6860 & halldor@korter.is
Vantar drif úr 80 hesta merkuri utanborðsmótor árgerð 87.Vigfús:6920553.

Hljóðfæri

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla

Múrverk og málun

Förum að koma til byggða, viltu að við
komum við hjá þér? 20% rennur til
Hjálparst. kirkjunnar. Þjónustum fyrirt.,
hópa, félög og einstakl. Skyrgamur.is
- þessi með stóra hjartað! Uppl. í s. 587
1097 & skyrgamur@skyrgamur.is

Þjónusta

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar,
bókhaldsþjónusta, samningar við lánardrottna, viðskiptaáætlanir, samningagerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

Til sölu

Getum bætt við okkur verkefnum í Húsaviðgerðum, Öllu
almennu múrverki, Flísalögnum,
Múrklæðningum, Sandspörslun
og málun. Erum einnig farin að
bóka verkefni fyrir næsta ár.
Upplýsingar gefa Kolbeinn
múrarameistari í s: 8966614 og
Helena framkvæmdastjóri í s:
843 3230 / 562 1300

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/2 stærð kr.8.900
3/4 stærð kr. 9.900 Full stærð kr.
10.900 Pakkatilboð kr. 16.900
Trommusett kr. 59.900 með stól og
diskum. Rafmagnsgítarpakki kr. 24.900
Hljómborð frá kr. 8.900 Gítarinn
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

m1@m1.is
m1.is

Til sölu

Flygill. Hyundai, 156 cm. Verð 200 þús.,
uppl. 8962654.
Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar,
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.
Til sölu 3ja sæta Lazy boy sófi á 15þ.
Kerru hásing ný 750kíló á 20 þ. S. 893
7113 & 557 3901.
5 mán Zanussi ísskápur með sér frystihólfi til sölu er í ábyrgð fæst á sanngjörnu verði. Einnig borðst.borð + 8
stólar. S. 691 7190.

Tölvur
Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695-2095
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Til leigu stúdíóíb. og 3-4 herb. íbúðir
á sv. 101 og 111 með sérinng. S. 867
9403.

Vélar og verkfæri

Herbergi til leigu með aðg. að eldh. og
baðherb. Uppl. í s. 867 9403.

Húsgögn
Búslóð til sölu. Svefnherb., sofu og
heldhús húsg. Uppl. í s. 895 6307.
Borðstofu húsgögn frá Hirzlunni. LazyBoy sófasett ofl. til sölu. uppl. í s.
820-1825.
PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S:
552 0110 http://www.pon.is

Til leigu falleg 90fm 3 herb. íbúð í Hfj.
nh. með sérinng. Uppl. í s. 857 5725.
2ja herb. 70fm íbúð á jarðhæð í
Fossvogi. Leiga 98þ. laus. Húsg.? S.
895 6307.
Til leigu 95 fm 3 herbergja skemmtileg íbúð í Bryggjuhverfinu. Íbúðin er
með stórum palli og bílskýli. Verð kr.
100.000,- á mánuði. Áhugasamir sendi
póst á kk3@3sagas.com

Til bygginga

Herb. í Miðbæ Rvk. pnr 105. Húsgögn
fylgja. Verð 35þ. S. 895 0482.

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Verslun

Fullbúin íbúð í Einbýli/furnished apartment in private house. 75fm Sogavegur
R. 108. Fyrir 1-2. For single/couple. 100
þús./ p. month. S. 892 0844.

Gisting
Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur
til leigu. Rúmar fjóra. TILBOÐ leiga á
dag 10þ. Uppl. á reykjavikwest.com &
í s. 820 3640.
Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjonsson.ws & www.starplus.info

Byssur

3ja herb. 120m2 í Grafarholti. V. 150
þús. með hússj. rafm/hita. Uppl.
s.8979855

Lagerhúsnæði 700 til
1500 fm óskast

Lagerhúsnæði 700 til 1500 fm með
innkeyrsludyrum óskast til leigu í
Reykjavík. Leigutími til lágmark 2 ára,
er tilbúinn að gera langtímasamning ef verð og annað er hagkvæmt.
Greiðslugeta fyrir þessa starfsemi er
300 kr á fermeter Sími 892 0808 eða
e-mail oliver@midlarinn.is Miðlarinn
ehf www.midlarinn.is
Við erum hljómsveit sem leitum af
æfingarhúsnæði 30 fm eða minna. S.
846 0999.

íbúð til leigu á torrevieja á spani 2 herbergi ( tilboð ) upplis S8497762

Leigjendur, takið eftir!

Húsnæði í boði
4ra herbergja íbúð til
leigu
Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 4ra
herbergja íbúð til leigu.
Uppl. í síma 894 6188.

Til leigu / For rent
Til leigu íbúðir og herbergi á
besta stað í Reykjavík. For rent
rooms and apartments. Good
location.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661
7000.

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja
íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

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

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Whole body massage Telepone 846
4768.

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Íbúð til leigu

Til leigu 2ja herbergja 60 fm íbúð á jarðhæð á eftirsóttum stað í Fossvoginum.
Laus og tilbúin til afhendingar strax
fyrir góðan leigjanda. kr 118 þ. Uppl. í
s. 898 1276.
Til leigu herb. í Álftamýri. Reglusemi
áskilin. Uppl. í s. 865 9637.
3ja herb. 85 fm. risíbúð í Miðtúni
Falleg íbúð á góðum stað. Verð 85.000
Langtímaleiga. S. 899 7869.
Herbergi til leigu stutt frá Landakoti.
Aðgangur að eldhúsi, baði, þvottavél,
þurrkara og interneti. 50.000 á mán.
S. 772 2528.
Nýuppgerð 40 fm, 2. herb íbúð í 101.
Leiga 85.000 á mán. irs@hi.is

Exclusive tantra massage

Sjáland, Garðabær. Ný 4ja herb. íbúð til
langtímaleigu. 150þ + h.s og r&h. Páll,
s. 696 4464.

Nudd - Japanska baðið

Til leigu 2ja herb. kj.íbúð í 109 Rvk.
Reykl. og reglus. Verð 84 þús. S. 695
1790.

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema
sunnud. S. 662 3909.

Atvinna í boði

Tilkynningar
Hlutabréf í Glitni

Laus er 100 % staða nú
þegar eða frá áramótum.
Viðkomandi þarf að bera
ómælda virðingu fyrir þörfum
barna og möguleikum þeirra til
náms og þroska og vera sjálfur
góður í samskiptum, skipulagður og stundvís. Regnboginn er
staðsettur að Bleikjukvísl 10 á
Ártúnsholti.
Nánari upplýsingar veitir undirrituð í s. 557 7071 Netpóstur:
regnbogi@regnbogi.is Lovísa
Hallgrímsdóttir leikskólastjóri

Laus strax Mjög góð 5 herb. íbúð
í Kópavogi.190 fm með bílskúr 845
2149

Björt og falleg sérhæð með útsýni
í 112. Langtímaleiga. Reykl. Er laus.
hrabbas@mi.is

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is

HENDUR.IS

Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu
okkar.

Geymsluhúsnæði

Snyrtileg 3.herb, 88m2 íbúð við
Neshaga. Göngufæri frá Háskóla og
allri þjónustu. 2 stór svefnh og stofa
með svölum, eldhús m/borðkrók.
Sturta&Bað. Laus strax. 110þ/mán S:
698-5199 og 692-1622

Herbergi í Hlíðunum Bjart herb. m.húsg.
internet m. aðg. að eldh, Baði, þvhúsi,
Leiga 45 + 45 í trygg. Reykl. íbúð og
reglusemi. Stutt frá Kringlu. Room to
let in 105. Fully furnished, internet,
access to everything. Close to Kringlan.
Rent is kr. 45 + insurance 45 Sími/tel
821 6929

Heilsuvörur

TWO CARPENDER WITH EXPERIANCE
ARE LOOKING FOR JOBS. S. 892 6958.

Verslunarhúsnæði við Laugarveg, 100
fm til leigu. Laust frá 1. Des. Uppl. í s.
822 8168.

MOSFELLSBÆR 4ra herb. einbýli til
leigu í Mosfellsbæ, bílskúr leigist ekki
með. Mjög barnvænt og gróið hverfi.
Uppl. í s: 895 6026 - Jóhanna.

3.herb Hringbraut Rvk. 115.000 með
hita+rafm Þvottav/þurrkari/uppþvvél s
6920800

3 vandaðir rafvirkjar geta bætt við
sig verkefnum fyrir jólin. Eldriborgara
afsláttur - Uppl. í s. 695 1314.

Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Óska eftir samband við þá aðila sem
keyptu hlutabréf í Glitni í byrjun okt.
á meðan ríkið taldist eiga 75%. Er
með lögmann til að skoða réttarstöðu
okkar. Hafið samband á rikisbanki@
gmail.com eða sendið uppl. í afgreiðslu
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, merkt
„75% ríkisbanki“.

Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur S. 908 6666,
opið allan sólarhringinn.
Öll stærstu símafyrirtækin ná
nú í gegn.

Til leigu 80 m2 3. herb. íbúð í
Hafnarf. náælgt Lækjaskóla og Leiks
Hörðuvöllum. Sími 863 3110

Heildsala

UPPSETNING
ÁJÓLASERÍUM

Atvinna óskast

Til leigu 150 og 250 m2 nýtt iðnaðarhús. Hurð 4,2x4,2. Stórt útisvæði.
Passar f. trailer. Gott verð. Laust. S:
660-1060

Glæsileg 118fm 3ja herb. íbúð í
Sjálandi, Garðabæ, til langtímaleigu.
140þ + hússjóður, rafmagn og hiti. Páll,
6964464.

Ýmislegt

Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

Til leigu 120 fm. 5 herb. raðhús í
Grafarvogi nálægt Egilshöll. Uppl. í s.
820 7701.

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

Sumarbústaðir
Stórglæsilegt sumarhús til leigu. Allar
upplýsingar á www.brekkuskogur.com

Atvinnuhúsnæði
Til leigu mjög gott, vel staðsett, innkeyrslubil 120fm endabil á einni hæð
í Dalshrauni í Hfj. Húsnæðið er tvískipt,
WC, kaffistofa. Malbikuð lóð. Hagstæð
leiga. Uppl. í s. 898 3094 & 824 2488.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

geymslaeitt.is

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir,
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og
vaktað. S. 564 6500.

geymslur.com

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

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895
3176.

Gisting
Þarft þú til Reykjavíkur fyrir jólin? Erum
með fullbúna íbúð á góðum stað í
skammtímaleigu. Uppl. í síma 867 4571
- www.123.is/gisting

Gisting í Kaupmannahöf

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Nánari uppl. á www.
stracta.com eða í s. 822 7303, 891
8612, +4527111038 eða annalilja@
stracta.com.

Námskeið að verðmæti 50þús. GEFINS
í dag.Lærðu nýja tekjuleið í dag! Farðu
á www.netvidskipti.is

Búðu þér til góðar tekjur
á Netinu.
Rafrænt námskeið í netviðskiptum fyrir alla sem hafa áhuga á
að búa sér til sjálfstæðar tekjur
á Netinu.
Skoðaðu http://kennsla.com
og fáðu allar frekari upplýsingar.
Café Central Pósthússtræti 13 óskar
eftir að ráða hugmyndaríkan,skipulagðan og hressan matreiðslumann eða
vanan starfskraft í eldhús á kaffi-og
veitingahús. Íslenskukunnátta skilyrði.
Upp.gefur Jón í s. 690-1074.

ATVINNA Á ÍSLANDI

Þú getur fiskað fyrir milljón eða meira
á einum degi. Frjálsar smábátaveiðar
munu veita þjóðinni þúsundir starfa.
Aðalsteinn Agnarsson

Rafvirkjar

Óska eftir rafvirkjum til starfa á skipum
og í Olíuiðnaði í Noregi. Góð laun í
boði. Umsóknir sendist ásamt ferilskrá
(CV) á norsku/dönsku/ensku auk staðfestingar á sveinsprófi á tölvupóstfang
gudjon@elviraas.no

HENDUR.IS

Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Gangi þér sem allra best þú veist ég
hugsa hlýt til þín ég elska þig mikið
meir; en mest litla sæta skottan mín.

Mjög flott kona

35 ára, ljóshærð, vill kynnast karlmanni
með tilbreytingu í huga. Auglýsing
hennar er hjá Rauða Torginu Stefnumót,
sími 905-2000 (símatorg) og 535 9920
(kreditkort), augl.nr. 8433.

Ný upptaka!

Ung kona nýtur sín í einrúmi. Frábær
upptaka! Hlustaðu í síma 905-2002
(símatorg) og 535 9930 (kreditkort),
upptökunr. 8145.

Til sölu
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Fjárfestingar

Fasteignir

Atvinna

2EKSTRARSTJËRISKEMMTANASTJËRI
«SKUM EFTIR HUGMYNDARÅKUM OG SKIPULÎGÈUM EINSTAKLING
TIL AÈ REKA BARSKEMMTISTAÈ Å MIÈBORG RVK ¶ARF AÈ VERA
DRÅFANDI J¹KV¾ÈUR OG GËÈUR Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S. 588 9090 • fax 588 9095
www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is
Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali
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Ný þöggunarstefna?
umræða um Evrópumálin eigi ekki að fara fram
með lýðræðislegum og
opnum hætti.
Er það til marks um
máttleysi þegar hrint er
kyndilega er farið að
af stað skipulegri vinnu
glitta
í
þöggunarvið endurmat á stefnu
stefnu í umræðunni um
Sjálfstæðisflokksins
í
Ísland og Evrópu. Þegar
stóru máli? Er það til
Sjálfstæðisflokkurinn
EINAR. K.
marks um fum að á landsákveður að efna til vinnu GUÐFINNSSON
fundi flokksins í ársbyrjá vegum nefndar sem
un verði tekin afstaða til þessa
skoðar stöðu Íslands gagnvart
máls eftir að það hafi verið skoðEvrópusambandinu, ríkjum Evrað og rætt opinskátt í nýju ljósi?
ópu og valkostum Íslands í
Auðvitað ekki. Jón Kaldal
alþjóðasamstarfinu, þá bregst
aðhyllist bersýnilega einhvers
annar ritstjóra Fréttablaðsins,
konar þöggunarstefnu. Honum
Jón Kaldal, svo við að hann nefnir
finnst greinilega ekki að lýðræðþað fum og máttleysi. Hans sjónislegur stjórnmálaflokkur eigi að
armið er greinilega það að

UMRÆÐAN
Einar K. Guðfinnsson
skrifar um Evrópumál

S

Stefnulaus
forysta
UMRÆÐAN
Sigrún Elsa Smáradóttir skrifar
um aðgerðir ríkisstjórnarinnar.

virkja flokksmenn sína í opinni
umræðu um mikilvæg mál, þar
sem málin eru rædd á grundvelli
bestu fáanlegrar þekkingar. Það
finnst honum máttlaust. Honum
finnst þetta óttalegt fum.
Sannleikurinn er sá að innan
Sjálfstæðisflokksins hafa löngum
farið fram miklar og kraftmiklar
umræður um stöðu Íslands í
alþjóðasamfélaginu. Okkar forystumenn hafa alla tíð verið í forystu þeirrar umræðu. Það var á
grundvelli slíkrar umræðu sem
flokkurinn hafði forystu um EESsamninginn, ásamt Alþýðuflokknum. Snemma árs 2007 lauk stefnumótun nefndar í Evrópumálum,
sem allir stjórnmálaflokkar komu
að og þáverandi forsætisráðherra

og formaður Sjálfstæðisflokksins, Davíð Oddsson, hafði forystu
um. Núverandi ríkisstjórn hefur
síðan skipað Evrópumálunum í
tiltekinn farveg undir forystu
tveggja öflugra þingmanna.
Þannig hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið virkur þátttakandi í
umræðunni um stöðu Íslands í
evrópsku samhengi. Við höfum
ekki staðið í vegi fyrir slíkri
umræðu. Þvert á móti. Við höfum
hvatt til hennar, við höfum tekið
þátt í henni og sett fram sjónarmið okkar. Og við teljum nauðsynlegt að þessari umræðu vindi
fram.
Og nú í breyttri heimsmynd og
vegna nýrrar stöðu okkar í ljósi
fjármálakreppunnar,
ákveður

Sjálfstæðisflokkurinn að skoða
þessi mál vegna gjörbreyttra
aðstæðna. Við slíkt endurmat er
það grundvallaratriði að fram
fari lýðræðislegar opnar umræður. Þannig vinnur Sjálfstæðisflokkurinn og lætur tilraunir til
þöggunar ekki trufla sig.
Við slíkt endurmat þarf að
skoða stöðu okkar í víðu ljósi, en
ekki út frá því þrönga sjónarhorni sem allt of mikið hefur einkennt Evrópuumræðuna upp á
síðkastið og hefur til dæmis nær
einokað leiðaraskrif Fréttablaðsins um þessi mál upp á síðkastið.
Höfundur er sjávarútvegs og
landbúnaðarráðherra.
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ær aðgerðir sem ríkistjórnin
hefur þegar boðað varðandi
verðtryggð lán eru hugsaðar til að
mæta tímabundnum greiðsluvanda
fólks. Þeir sem þess óska geta látið
setja ákveðinn hluta afborgunar á
höfuðstólinn. Þannig borgar fólk
tímabundið
minna en skuldir aukast sjálfkrafa hraðar en
nokkru
sinni
fyrr.
Nauðsynlegt
er að grípa til
frekari aðgerða
því öllum má
SIGRÚN ELSA
vera ljóst að
SMÁRADÓTTIR
þegar
krónan
fer á flot aftur
þá mun hún falla
mikið og langt umfram það jafnvægisgengi sem búast má við að
hún nái að lokum. Þessu falli mun
fylgja mikið verðbólguskot. Þetta
yfirskot er ekki hluti af hagsveiflu
heldur kemur til vegna fjármagnsflótta, vantrúar á gjaldmiðilinn,
peninga- og efnahagsmálastjórn
landsins. Þetta yfirskot má ekki
setjast á höfuðstól verðtryggðra
lána enda getur slíkt voðaskot ekki
verðið forsenda eignamyndunar og
rýrnunar í samfélaginu. Því er
nauðsynlegt að frysta verðtrygginguna þangað til jafnvægi er náð.
Búast má við að höggið verði enn
harðara ef engin framtíðarsýn liggur fyrir þegar krónunni verður
fleytt. Mikil vonbrigði eru að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar nú í þriggja
mánaða stefnumótunarvinnu, til að
marka sér nýja stefnu í peningamálastjórn og skipan efnahagsmála. Það er deginum ljósara að
flokkur sem ekki hefur stefnu í
brýnustu hagsmunamálum þjóðarinnar hefur ekkert með það að gera
að leiða ríkisstjórnarsamstarf, sérstaklega á tímum sem þessum.
Því er rétt að endurskoðun á málefnasamningi ríkistjórnarinnar nái
einnig til þess hvernig embættum
er skipt og að Samfylkingin sem er
eini flokkurinn á þingi með trúverðuga framtíðarsýn, taki við forystu þangað til boðað verður til
kosninga í vor. Íslenska þjóðin
hefur ekki efni á forystuleysi nú.
Gott væri ef Samfylkingunni byðust aðrir kostir um ríkistjórnarsamstarf en þeir eru ekki fyrir
hendi. Steingrímur J. Sigfússon er
búinn að loka og læsa á Evrópu
fyrir hönd VG og kominn í andstöðu
við framtíðina. Þannig heldur hann
Sjálfstæðisflokknum við stjórn og
getur ekki fríað sig ábyrgð af
afleiðingum aðgerðarleysis þegar
þær skella á þjóðinni.

Útgáfutónleikar
Buff á Nasa
Buff heldur útgáfutónleika
á Nasa fimmtudaginn
20. nóvember.
Húsið opnar kl. 20

Frítt inn!

Höfundur er borgarfulltrúi.

Nýtt upphaf!
Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is
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LISTMÁLARINN SVAVAR GUÐNASON
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1909.

„Þegar ég hef lokið við að
mála mynd þá er ég búinn með
hana. Svo legg ég hana fyrir
daginn, og hann kveður upp
sinn dóm.“
Svavar Guðnason var einn af
brautryðjendum í norrænni og
evrópskri abstraktlist.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 18. NÓVEMBER 1626

MERKISATBURÐIR

Péturskirkjan í Róm vígð

1709 Biskupsstofan á Hólum í

Péturskirkjan var vígð þennan dag eftir að hafa verið
rúm 100 ár í smíðum. Hún
var reist á rústum eldri
kirkju sem hafði verið byggð
á staðnum þar sem talið var
að gröf heilags Péturs væri.
Sú kirkja var byggð af Konstantínusi mikla milli 326
og 333. Undir lok 15. aldar
lá fyrir að kirkjan var mikið
skemmd og upp kom sú
hugmynd að reisa alveg
nýja kirkju. Bygging núverandi kirkju hófst í tíð
Júlíusar II páfa árið 1506 og lauk í tíð Úrbanusar VIII 1626.
Péturskirkjan er 213,4 metrar að lengd og 138
metrar á hæð. Grunnskipulag hennar er í stíl
við latneskan kross með þremur göngum milli

kirkjubekkja og mikilli hvelfingu beint uppi yfir háaltarinu, en þar undir er talin
vera gröf Péturs postula. Michelangelo hannaði hvolfþakið og á mestan heiður af
endanlegu útliti kirkjunnar.
Kirkjan skipar sérstakan sess hjá kaþólskum,
bæði sem dómkirkja páfans, og þar með höfuðkirkja
alls kristindóms, og eins
sem grafarkirkja heilags Péturs og nánast allra páfa eftir hans dag. Kirkjan er
mikilvægur áfangastaður pílagríma.
Allt fram til ársins 1989 var Péturskirkjan
stærst allra kirkna eða þar til Frúarkirkjan í höfuðborg Fílabeinsstrandarinnar, Yamoussoukro,
var reist, sem er stærst allra kirkna í dag.

Okkar ástkæra,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Elín Þórðardóttir

Helga Björnsdóttir Árdal

frá Miðhrauni, Reykjavíkurvegi 31,
Reykjavík,

lést á Vífilsstöðum miðvikudaginn 12. nóvember sl.
Jarðsungið verður frá Áskirkju fimmtudaginn
20. nóvember kl. 15.00.
Vandamenn.

1863

1897
1905

1918
1993

Hjaltadal brennur. Margir
verðmætir hlutir glatast.
Kristján IX, konungur Danmerkur, skrifar undir nóvember-stjórnarskrána þar
sem Slesvík er lýst hluti af
Danmörku. Það leiðir til
styrjaldar við Þjóðverja.
Blaðamannafélag Íslands
er stofnað.
Karl prins af Danmörku
verður Hákon VII, konungur Noregs.
Lettland lýsir yfir sjálfstæði frá Rússlandi.
Ný stjórnarskrá samþykkt
í Suður-Afríku.

frá Karlsskála við Reyðarfjörð,

lést föstudaginn 14. nóvember. Útförin fer fram frá
Dómkirkjunni þriðjudaginn 25. nóvember kl. 15.00.
Guðný Árdal
Björn Árdal
Gísli Afreðsson
Kolbrún Sæmundsdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.
Bára Mjöll Ágústsdóttir og Auður Þórhallsdóttir eru meðal þeirra sem
eiga veg og vanda af framúrskarandi fræðslustefnu Samskipa.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMSKIP: HLJÓTA STARFSMENNTAVERÐLAUNIN
Elsku hjartans sonur okkar, bróðir, mágur,
frændi og barnabarn,

Sigurður Heiðar
Þorsteinsson
lést föstudaginn 14. nóvember. Minningarathöfn
verður í Norðfjarðarkirkju miðvikudaginn 19. nóvember kl. 14.00. Hann verður jarðsunginn miðvikudaginn 26. nóvember kl. 15.00 frá Dómkirkjunni í
Reykjavík.
Þorsteinn Örn Björgvinsson
Ásta Særún Þorsteinsdóttir
Birkir Þorsteinsson
og aðrir vandamenn.

Ástkær móðir okkar,

Vilborg Bjarnadóttir
frá Skáney,

lést á Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi sunnudaginn
16. nóvember.
Bjarni Marinósson
Jakob Marinósson
Þorsteinn Marinósson
og fjölskyldur.

Hulda Sigurðardóttir
Hinrik Ingi Guðbjargarson
Þorsteinn Logi Hinriksson

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

Innilegar þakkir færum við öllum sem sýnt
hafa okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför elskulegrar móður okkar og tengdamóður,

Maríu Guðbjartsdóttur
Hringbraut 50, áður til heimilis að
Dalbraut 16, Reykjavík.
Sigríður Ósk Óskarsdóttir
Halldóra Björt Óskarsdóttir
Þráinn Ingólfsson
Ólafur Jón Ingólfsson
og aðrir aðstandendur.

Hermann Sigfússon
Guðmundur R. Jónsson
Guðríður Hermannsdóttir
Margrét Á. Hallsdóttir

Sigríður Guðmundsdóttir
(Besta)
Fannborg 8, Kópavogi, áður til heimilis að
Boðaslóð 19, Vestmannaeyjum,

lést föstudaginn 14. nóvember á Landspítalanum við
Hringbraut. Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju
föstudaginn 21. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélagið.
Sigurgeir Jóhannsson
Kristín Sigurgeirsdóttir
Sigrún Lóa Sigurgeirsdóttir
Auður Tryggvadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Unnsteinn Jónsson
Steinar Ó. Stephensen

Fræðsla við hæfi
Samskip hlutu á dögunum Starfsmenntaverðlaunin í flokki
fyrirtækja fyrir framúrskarandi árangur í menntunarmálum starfsfólks.
„Verðlaunin eru dýrmæt viðurkenning á mannauðs- og
fræðslustefnu okkar. Metnaðarfullt fræðslustarf hefur
verið einn af lykilþáttum í starfsemi félagsins á undanförnum árum,“ segir Bára Mjöll Ágústsdóttir, forstöðumaður
mannauðsdeildar Samskipa.
„Við erum með gríðarlega breiðan hóp af starfsmönnum.
Bæði fólk með litla formlega menntun að baki en einnig fólk
með langa skólagöngu. Við leituðumst við að uppfylla ólíkar fræðsluþarfir þessara starfsmanna og lítum á verðlaunin
sem viðurkenningu á að okkur hafi tekist að ná utan um alla
starfsemina. Þau gefa til kynna að við séum á réttri braut og
hvetja okkur til frekari dáða.“
Hjá Samskipum er í grunninn lögð rík áhersla á að starfsmenn hafi öll lögbundin réttindi, eins og meirapróf, og að
þeir fái nauðsynlega öryggisfræðslu. Auk þess er boðið upp
á markvissa fræðslu sem er sérsniðin að ólíkum hópum.
„Auður Þórhallsdóttir, fræðslustjóri Samskipa, kannaði
fræðsluþörfina hjá hverjum hóp fyrir sig. Við höfum svo
starfsmennina með í ráðum við val á fræðslu við hæfi,“
segir Bára en meðal þeirra námskeiða sem boðið er upp
á má nefna tungumálanám, íslenskukennslu fyrir erlenda
starfsmenn, stjórnendafræðslu, tölvunámskeið, sjálfstyrkingu og margs konar einstaklingsfræðslu.
„Við lítum svo á að ef starfsmanni gengur vel í einkalífinu þá líður honum vel í vinnunni og öfugt sem skilar sér
út í starfið,“ segir Bára en öll kennsla fer fram í kennslustofu félagsins.
Auk námskeiðanna hefur félagið stofnað Flutningaskóla
Samskipa þar sem boðið er upp á sérhæft nám fyrir starfsmenn félagsins sem eiga stutta formlega skólagöngu að
baki. Námið er viðurkennt af menntamálaráðuneytinu til
allt að 23 eininga á framhaldsskólastigi. Aðalmarkmið skólans er að styrkja faglega hæfni starfsmanna, auka sjálfstraust þeirra og möguleika á starfsþróun.
Þetta er í níunda sinn sem Starfsmenntaverðlaunin eru
veitt en Starfsmenntaráð stendur að baki þeim. Verðlaunin
eru hugsuð sem hvatning fyrir fyrirtæki sem vinna framúrskarandi starf á sviði starfsmenntunar.
vera@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún J. Geirdal

Stefanía I. Guðmundsdóttir

Suðurgötu 38, (áður til heimilis að
Vesturgötu 98) Akranesi,

áður til heimilis að Tunguvegi 5,
Hafnarfirði,

sem lést á Sólvangi fimmtudaginn 13. nóv. sl. verður
jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 20.
nóv. kl. 13.00.

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness fimmtudaginn 13. nóvember. Útförin fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn
21. nóvember kl. 14.

Elín S. Ólafsdóttir
Jónas Gestsson
Guðjón M. Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Dröfn Lavik
Njörður Geirdal
og ömmubörn.

Severin Lavik
Sigurbjörg Snorradóttir

LEGSTEINAR OG FYLGIHLUTIR
Við hönnum legsteininn
að þínum óskum.
Komdu við eða kíktu á heimasíðuna og skoðaðu úrvalið.
15% lækkun
á innfluttum legsteinum.

18

18. nóvember 2008 ÞRIÐJUDAGUR

Til Guðna og Bjarna

Í

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

slendingar mega greinilega eiga von á
hverju sem er. Fyrst sendir þingmaðurinn Bjarni Harðarson „óvart“ nafnlaust
bréf til allra fjölmiðla þar sem tveir
framsóknarmenn gera harða atlögu að
Valgerði Sverrisdóttur, varaformanni
Framsóknarflokksins. Bjarni skrifaði
fjölmiðlum skömmu seinna, sagðist óvart
hafa ýtt á vitlausan takka og bað fjölmiðla
um að notfæra sér ekki bréfið. Þeir urðu að
sjálfsögðu ekki við ósk hans. Tuttugu og
fjórum stundum seinna
hafði Bjarni Harðarson
tilkynnt þingheimi að
hann væri hættur.
Eins og það væri ekki
nóg þá varð manni
hálf bilt við
þegar Guðni
Ágústsson
tilkynnti

þingheimi að hann væri líka hættur. Ekki
bara sem þingmaður heldur líka sem
formaður Framsóknarflokksins. Þá var
mér eiginlega öllum lokið. Guðni farinn,
hvað næst? Tveir þingmenn höfðu sagt af
sér á innan við viku. Um var að ræða
söguleg tíðindi. Ekki síst í ljósi þess að
hvorugur sat í ríkisstjórn. Annar sendi frá
sér nafnlaust bréf og hinn sagði: „Flokkurinn muni ekki rísa á ný fyrr en breytingar
verði á forystu hans.“
Ég tek hattinn ofan fyrir þeim Guðna og
Bjarna. Nú eru 61 eftir. Mér finnst afsögn
þeirra hins vegar bara nokkuð skondin í
ljósi aðstæðna. Í báðum tilvikum eru þetta
innanflokksmál sem verða þeim að falli en
ekki hrun efnahagskerfisins, atvinnuleysið
eða óðaverðbólgan. Þetta sannar væntanlega hið fornkveðna; að menn bera hag
flokkanna fremur fyrir brjósti sér en hag
þeirra sem þá kjósa.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Ég bara skil ekki alla
Okkur finnst að Jújú, þið
þessa hommatakta! Af
þú hafir varann á
eruð
í samskiptum við á gráu hverju þurfa hommar að
okkur. Því viljum svæði. láta eins og stelpur? Vilja
þeir ekki láta taka sig
við sýna þér að við
alvarlega?
erum alveg eins
og aðrir.
Hommar?

Við
Er það? Spilið
Þetta er Vóóó.
lítum á þið fótbolta?
okkar
Keep Híhíhí!
Fíflaokkur
tilraun
til
Your
Við skokkalveg
að
rétta
Pants læti!
um. Tító spileins og
fram
hönd
On!
ar blak og
venjuog...
ég
stunda
legt fólk!
eróbikk!

Já.

Nákvæmlega...

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, það er
stóri rusladagurinn á
morgun.

Jóla

skreytinga
kvöld

Ég veit.

Ég ætti að vera reiður,
en ég er of hrærður.

Ég keypti kort
fyrir þig.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

í Blómavali Skútuvogi
miðvikudag 19. nóv
og mmtudag 20. nóv
kl 20 -22
■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Skreytingameistarar og starfsfólk
Blómavals taka á móti gestum
og sýna það nýjasta og ottasta
í jólaskreytingum og skrauti.
Uppákomur og kynningar.

Vont
feng shui.

Skráið ykkur
í síma 5 800 500 eða
á jol@blomaval.is
Takmarkaður sætafjöldi
- ókeypis aðgangur

■ Barnalán
Svo þú ætlar
ekki að gefa
mér hest?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei.

Og þú ert ekki bara
að segja það til að
láta mig halda að
ég fái ekki hest, svo
að það komi mér á
óvart þegar þú
svo gefur mér
hestinn, sem
þú segist
ekki ætla
að gera?

Ég hef ekki hugmynd
um hvað þú sagðir.

Það þýðir
„kannski“,
ekki satt?
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Alfreðs minnst

Yrsa mætt með hörkutrylli
BÓKMENNTIR
Auðnin
Yrsa Sigurðardóttir
Veröld

★★★★
Afbragðskrimmi frá Grænlandi

Nýi krimminn hennar Yrsu Sigurðardóttur, Auðnin, er ári vel
heppnaður. Höfundurinn hefur
fram að þessu liðið fyrir tvennt í
umtali manna: hún er ekki ein af
rithöfundaslektinu, verkfræðingur sem viðurkennir fúslega að hún
skrifi í tómstundum, og svo hefur
hún rétt eins og Ólafur Jóhann
Ólafsson mátt líða nokkuð fyrir
vel útfærðar og heppnaðar auglýsingaherferðir úgefanda síns.
Af þessum stækkandi hóp krimmahöfunda hér á landi, sem nálgast
hratt tuginn: Ævar, Þráinn, Arnaldur, Jón Hallur, Gunnar Gunnarsson og fleiri minni spámenn,
hefur þessum lesanda þótt heldur
lítið til hennar koma sem stílista.
Þóra lögfræðingur er raunar ekki
spennandi hetja, heldur sérkennalítil persóna, ólíkt segjum drif-

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Þriðjudagur 18. nóvember 2008
➜ Tónleikar
20.00 Jónskvöld Tónleikar til heiðurs

Jóni Ásgeirssyni í Iðnó við Vonarstræti.
Flytjendur eru Kvennakór við Háskóla
Íslands og Hljómeyki.
20.00 Píanódeild Tónlistarskólans í
Reykjavík verður með tónleika í Salnum, Hamraborg 6, Kópavogi. Aðgangur
ókeypis og allir velkomnir.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Breski fatahönnuðurinn Robert

fjöðrunum hjá strákunum. Lesandi hefur það sterklega á
tilfinningunni að verkfræðingurinn leggi ekki mikið upp úr skáldlegum tilþrifum: hér er allt hversdagslegt í frásögninni, jafnvel
flatt, en á móti kemur að meiri
vinna er lögð í plottið.
Í þessari sögu er Þóra kölluð til
Grænlands. Þangað fer hún að
grafast fyrir um rannsóknarstöð
útlends námafélags og íslenskra
verktaka sem þar eru að vinna við
tilraunaborun. Skammt frá er lítið
þorp og þegar Þóra kemur á svæðið hrannast boðar upp. Plottið er
þétt ofið, lætur
ekki mikið yfir sér
en
Yrsu
tekst
mætavel að búa til
spennu ofsóknar og
einangrunar, halda
lesanda í furðu og
eftirvæntingu,
á
meðan hún leggur
bjóð sín á ýmis mið:
forneskju,
hræðilegra örlaga alkohólisma og örvæntingar
frumbyggja sem hún
fjallar um af lofsverðri virðingu og
skilningi: einelti skoð-

ar hún í þröngu rými vinnubúða
og vinnuflokks. Hún dregur inn í
söguna umhverfisvá, leitar aftur í
söguna og lyktir sögunnar eru
úthugsaðar og snjallar.
Þetta er sem sagt gott stöff og
er útséð að sagan getur fyrir tilstilli góðra þýðenda náð langt á
erlendum mörkuðum. Hún er með
alþjóðlegu sniði. Víst vekur hún
upp endurminningu af öðrum
verkum, sögunni af Smillu og snjólestrinum, The Thing eftir þá
Hawks og Carpentier, og illa er ég
svikinn ef sagan endar ekki á hvíta
tjaldinu, enda hér mótif
og aðstæður nokkurra
persóna sem kalla á fína
leikara í hörkulegum og
stórum trylli. Og þá er
nokkuð efni í sögunni
þótt höfundurinn hafi
ekki ríkastan áhuga á
stílnum, spennan og
uppbygging fléttunnar er í fyrirrúmi. Og
ekki dregur það úr að
hér takast á heimar
auðlegðar og fátæktar, uppgjafar og
landnáms við hinar
hrikalegustu
aðstæður. Tæknin er

BÓKMENNTIR Yrsa Sigurðardóttir, verk-

fræðingur og glæpasagnahöfundur.

alltaf nærri: á vef, ljósmyndum,
símum, bloggsíðum. Þetta nýtir
Yrsa sér af mikilli hugkvæmni og
dregur lesandann þannig inn í
andrúmsloft sem er til staðar þótt
ekki sé það útmálað. Það er helst í
stuttum köflum af innra lífi sem
hún setur markið hærra: alkohóliseruð ung Inúita-kona, aldraður
veiðimaður, sonur hans sem er illa
leikinn af brennivíni, íslenskur
vinur hans á Vogi. Í þeim persónuleikabrotum má sjá kímin að fjölbreyttari gróðri, hröðum uppvexti
á síðum höfundarins, skáldsins
væri næst að segja. Þar liggur
ánægjuleg framför og skilar
ánægðum lesenda eftir váboða,
dulúð og tryllingsspennu.
Páll Baldvin Baldvinsson

Í kvöld verður athöfn í veitingasal gamla Iðnós þar sem minnst
verður aldarafmælis Alfreðs
Andréssonar leikara. Alfreð
fæddist 1908 og lést fyrir aldur
fram 1955. Á
þessum
tímamótum
hefur Leikminjasafnið
látið taka
saman minningarspjald um
hann, líkt og
það hefur áður
gert um helstu LEIKLIST Aldarfrumherja
afmælis Alfreðs
leiklistar á
Andréssonar er
síðustu öld en
minnst í kvöld í
þau má skoða á Iðnó þar sem hann
www. leiklék lengst af.
minjasafn.is.
Alfreð var einn merkasti
gamanleikari sem Íslendingar
hafa átt, að sumra áliti sá
merkasti. Lunginn í ferli hans var
í revíusýningum frá 1940. Þá var
hann vinsæll gamanvísnasöngvari. Ferill hans verður rifjaður
upp í athöfninni í kvöld. Þar
verða afhentir styrkir úr Minningarsjóði frú Stefaníu Guðmundsdóttur sem er elstur sjóða
fyrir leikhúsfólk.

Cary-Williams heldur fyrirlestur um
eigin verk í Opna Listaháskólanum,
Skipholti 1. Fyrirlesturinn fer fram á
ensku og er opinn öllum.

➜ Uppákomur
19.30 Þriðjudagsþreifingar - Ung-

blind Í Hinu Húsinu Farið verður í
blindan göngutúr og gestir geta spurt
spurninga og skyggnst inn í heim
blindra og sjónskerrtra. Allir velkomnir
og aðgangur ókeypis.

➜ Útgáfutónleikar
21.00 Sverrir Norland og hljómsveit
verða með útgáfutónleika á Rósenberg við Klapparstíg í kvöld. Aðgangur
ókeypis.

ÞAKKARGJÖRÐAR

KALKÚNN
Á HÓTEL CABIN

Hefur þú lent í slysi?

Hin rómaða þakkargjörðarveisla Hótel Cabin verður
haldin dagana 27. og 28. nóvember.

Slys breyta öllum aðstæðum í starﬁ og leik.
Fáðu góð ráð – það kostar þig ekkert.

Verð einungis: 2.550 kr. í hádeginu
2.950 kr. á kvöldin
Léttir djasstónar verða leiknir yfir borðhaldi
á föstudagskvöldinu.

Borðapantanir í síma 511 6030
Stærri hópar (50 manns eða fleiri) geta fengið salinn á
7. hæð út af fyrir sig.

HOTEL CABIN

EFLIR al m an n ate ng s l / H N OTS KÓ GUR gr afís k h ö n nu n

Í hádeginu 27. og 28. nóvember.
Fimmtudagskvöldið 27. nóvember
og föstudagskvöldið 28. nóvember.

Við könnum rétt þinn á bótum!

Fulltingi þér við hlið / www.fulltingi.is
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Sími: 553 2075

- bara lúxus
TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

Eini maðurinn sem
hann getur treyst
... Er hann sjálfur

MYND OG HLJÓÐ

500 kr.
SÍÐASTA SÝNINGARVIKA
TRAITOR

kl. 8 og 10.15

QUANTUM OF SOLACE

kl. 5, 7.30 og 10 - POWER 12
12
kl. 10

REYKJAVÍK ROTTERDAM
ATH! 650 kr.

12

LUKKU LÁKI - ÍSLENSKT TAL kl. 6
MAMMA MIA - ATH 500kr. kl. 6 og 8

L
L

Áfram með lífið í Höllinni
Stemningin var góð í Laugardalshöll síðastliðið laugardagskvöld þegar stórtónleikarnir Áfram með lífið
voru haldnir.

Ókeypis var á tónleikana og gáfu
allir listamennirnir sem og starfsmenn tónleikanna vinnu sína.
Markmiðið var að fá þjóðina til að
gleðjast saman þennan dag og
voru fyrirtæki og sveitarfélög
hvött til að taka þátt í deginum og
gleðjast með tónlistarmönnunum.
Þeir sem stigu á svið voru: Lay
Low, Sálin, Bubbi, Ný dönsk,
Ham, Baggalútur, Buff, Ragnheiður Gröndal, FM Belfast,
Poetrix og Stuðmenn.

Mynd sem kemur stöðugt á óvart.

FJÖLSKYLDA Ísak, Elísa, Daníel og Stefán
fóru saman á tónleikana.
kl. 5:40 - 8 - 10:20

12

QUANTUM OF SOLACE
kl. 8 - 10:20
12
THE WOMEN
kl. 8
L
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. SÝND Á LAU. OG SUN. L

16

MAX PAYNE

kl. 10:20

16

L

HOW TO LOSE FRIENDS

kl. 8

12

12

HIGH SCHOOL MUSICAL

kl. 8

L

JAMES BOND

kl. 8 - 10:20

12

MY BEST FRIENDS GIRL
BABYLON A.D.

kl. 8
kl. 10:20

14

12

PASSENGERS
HOW TO LOSE..
RESCUE DAWN
FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D
HIGH SCHOOL MUSICAL 3
EAGLE EYE

kl. 8 - 10:20
kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 5:30 - 8 - 10:30
DIGITAL-3D
kl. 6
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 8 - 10:20

VIP

EAGLE EYE

kl. 5:40

VIP

PASSENGERS
RESCUE DAWN

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

12

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D
HIGH SCHOOL MUSICAL 3
SEX DRIVE
JOURNEY
Y 3D DIGITAL-3D

kl. 6 DIGITAL-3D
kl. 6
DIGITAL
kl. 8:20 - 10:30

L

SÝND Á LAU. OG SUN.

L

L

16

16

L
12

GAMAN Þau Íris, Björgvin og Guðbjörg
skemmtu sér greinilega vel á tónleikunum.

NÝTT Í BÍÓ!

43.000 MANNS Á 11 DÖGUM!

„Ég veit ekkert hvar styttan hans
Þrastar er. Á hann ekki annars svo
margar? Ég sá Jóhann síðast með
hana í partíinu. Annars óska ég
honum Þresti bara innilega til
hamingju með sigurinn, hann er
vel að honum kominn,“ segir
Ólafur Darri Ólafsson leikari. Augljóslega í sáttarhug.
Eins og Fréttablaðið
greindi frá sendu Ólafur
og
Jóhann
Sigurðsson
honum Þresti Leó Gunnarssyni tóninn eftir að í
ljós kom að þeir þrír
myndu berjast um
Edduna í flokknum
besti leikari í aukahlutverki. Allir léku
SVARTSÝNN Þröstur er
ekkert alltof bjartsýnn
á að sjá styttuna sína
í bráð.

... ER HANN SJÁLFUR

650

kr.

fyrir fullor ðna

kr.
550
fyrir börn

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

kl. 4 - 5.30 - 6.30 - 8
kl. 9 - 10.30
kl. 5.30 - 10.30
kl. 10.10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.50 - 8
kl. 3.45
kl. 3.45

5%

12
12
12
16
14
14
L
L

TRAITOR
QUANTUM OF SOLACE
MY BEST FRIENDS GIRL
BURN AFTER READING
HOUSE BUNNY

QUANTUM OF SOLACE
THE WOMEN
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
MAX PAYNE

kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 10.15
kl. 5.50 - 8

kl. 5.30 - 7 -8.30 -10
kl. 5.30
kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.15

1 QUANTUM OF SOLACE
L MAKE IT HAPPEN
14 QUARANTINE
16

kl. 6 - 8 -10.10
kl. 6 - 8
kl. 10

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
12
14
16
L

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

Sleep á tónleikunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Stytta Þrastar Leós týnd

EINI MAÐURINN
SEM HANN GETUR TREYST

QUANTUM OF SOLACE
QUANTUM OF SOLACE
QUANTUM OF SOLACE LÚXUS
QUARANTINE
MY BEST FRIENDS GIRL
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
SKJALDBAKAN & HÉRINN
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR

LAY LOW Söngkonan Lay Low söng lög af sinni nýjustu plötu, Farewell Good Night´s

12
L
16

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

þeir í sömu myndinni, Brúðgumanum. Þröstur var nokkuð öruggur
um sigurinn en þeir Jóhann og
Ólafur voru pottþéttir á því að
annar hvor þeirra myndi hreppa
hnossið. Allavega yrði það ekki
Þröstur.
Svo rann úrslitastundin upp og
viti menn. Nafn Þrastar Leós
kom upp úr umslaginu „Hann
verður bara að ylja sér við
upptökurnar af Eddunni, það
verður eini vitnisburðurinn
um að hann hafi
unnið,“ segir Jóhann
í samtali við Fréttablaðið. „Ég veit ekkert um styttuna,
hún gufaði bara
upp,“
sagði
Jóhann og vildi
lítið tjá sig um
afdrif hennar.
Þröstur Leó var
víðsfjarri
þegar

HORFIN Eddu-verðlaunin sem Ólafur

Darri heldur á fyrir hönd Þrastar er horfinn. Hvorki hann né Jóhann vita hvar
hún er niðurkominn.

tilkynnt var um sigur hans. Var að
sýna Vestrið eina. Hann hafði
reynt að ná tali af þeim Jóhanni og
Ólafi Darra í allan gærdag, án
árangurs. „Ég fékk bara að vita að
ég hefði unnið á sms frá systur
minni,“ segir Þröstur sem var ekkert sérstaklega bjartsýnn á að fá
styttuna sína í bráð. „Nei, ætli hún
verði ekki bara farandgripur hjá
þeim tveimur í framtíðinni.“ - fgg

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT Í VETUR

SÖLUSTAÐIR:
Álafoss
Álafossvegi 23
Mosfellsbæ

Álfverið
Hafnarstræti 4

Nóatún
Nettó
Akureyri, Mjódd og Austurvegi 3
Selfossi
Salavegi

Íslandia
Kringlunni 4-12/
Bankastræti 10

Bláa Lónið
Grindavík

Ellingsen
Grandagarði 2

Fjarðarkaup
Hólshrauni 1b
Hafnarfirði

Handprjónasambandið
Skólavörðustíg 19/
Laugavegi 44

Ísey
Klapparstíg 31

Rammagerðin
Hafnarstræti 19/
Flugstöð Leifs
Eiríkssonar

Thorvaldsensfélagið Basar
Austurstræti 4

Ull og Gjafavörur
Hótel Sögu

Verslanir Hagkaupa
Verslanir Húsasmiðjunnar
Verslanir Samkaupa

Víkingur
Hafnarstræti 104 Akureyri/
Hafnarstræti 3 Reykjavík

www.glofi.is
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MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR: MUN AÐ ÖLLU ÓBREYTTU GANGA Í RAÐIR SÆNSKA STÓRLIÐSINS LINKÖPINGS

> Dregið í riðla fyrir EM 2009
Ísland verður í pottinum þegar dregið verður í riðla fyrir
Evrópukeppni kvenna, sem fram fer í Finnlandi
á næsta ári, í dag kl. 12. Íslendingar tryggðu
sér sællar minningar þátttökurétt á EM með
því að leggja Íra að velli samanlagt í tveimur
umspilsleikjum og er liðið því í þriðja
styrkleikaflokki af þremur ásamt öðrum
þjóðum sem komust í lokakeppnina
í gegnum umspil. Landsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson og
landsliðfyrirliðinn Katrín Jónsdóttir verða
viðstödd dráttinn í Helsinki.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
N1-deild karla í handbolta
Stjarnan-Fram

27-29 (11-16)

Mörk Stjörnunnar: Hermann Björnsson 5 (9),
Hrafn Ingvarsson 5 (10), Ragnar Helgason 3
(6/1), Jón Jónsson 3/1 (7/2), Jón Gunnarsson 2
(2), Kristján Kristjánsson 2 (3), Fannar Þorbjörnsson 2 (4), Fannar Friðgeirsson 2/1 (5/2), Guðmundur Guðmundsson 1 (2/1), Daníel Einars. 1
(2), Eyþór Magnús. 1 (4), Vilhjálmur Halldórs (2)
Varin skot: Styrmir Sigurðsson 7 (23 30,4%),
Svavar Már Ólafsson 6 (19/1 31,6%)
Hraðaupphlaup: 6
Fiskuð víti: 6 (Fannar Ö. 3, Fannar, Hrafn, Jón).
Mörk Fram: Andri Berg Haraldsson 11/1
(19/1), Rúnar Kárason 5 (12/1), Guðjón Finnur
Drengsson 4 (6), Halldór Jóhann Sigfússon 4 (7),
Haraldur Þorvarðarson 3 (4), Magnús Einarsson 2
(2), Brjánn Brjánsson (1), Grétar Garðarsson (1)
Varin skot: Davíð Svansson 15/3 (38/5 39,5%),
Magnús Gunnar Erlendsson 1 (5 20%)
Hraðaupphlaup: 4
Fiskuð víti: 2 (Andri, Haraldur)

Iceland Express-deild karla
KR-Njarðvík

103-48 (59-24)

Stig KR: Jason Dourisseau 18, Darri Hilmarsson
17, Fannar Ólafsson 13, Pálmi Sigurgeirsson 13,
Jakob Sigurðarson 13, Jón Arnór Stefánsson 10,
Ólafur Már Ægisson 7, Ellert Arnarson 4, Skarphéðinn Ingason 2, Helgi Magnússon 2, Hjalti
Kristinsson 2, Baldur Ólafsson 2.
Stig Njarðvíkur: Friðrik Stefánsson 18, Logi Gunnarsson 10, Hjörtur Einars. 10, Elías Kristjánsson 4,
Magnús Gunnarsson 3, Friðrik G. Óskarsson 3.

Keflavík-Stjarnan

93-59

Stig Keflavíkur: Gunnar Einarsson 33 (6 frák.),
Sigurður Þorsteinsson 22 (19 frák.), Sverrir
Þór Sverrisson 11, Hörður Axel Vilhjálmsson 8,
Vilhjálmur Steinarsson 6, Almar Guðbrandsson
6, Elvar Sigurjóns. 2, Jón N. Hafsteins. 2 (10 frák.).
Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 15 (13 frák.),
Ólafur Sigurðsson 14, Guðjón Lárusson 8, Fannar
Helgason 6 (12 frák.), Justin Shouse 4, Hjörleifur
Sumarliðason 4, Birkir Guðlaugsson 3.

ÍR-Skallagrímur

93-58

Reikna með því að geyma Los Angeles í bili
Markadrottningin Margrét Lára Viðarsdóttir hjá Val staðfesti í samtali við Fréttablaðið í gær að hún væri mjög
nálægt því að ganga frá málum við sænska stórliðið
Linköpings sem varð bikarmeistari í Svíþjóð á síðasta
keppnistímabili og hafnaði í öðru sæti í deildinni.
Mörg félög voru á höttunum eftir Eyjastúlkunni snjöllu
og var Los Angeles Sol til að mynda eitt þeirra en
bandaríska félagið, sem mun leika í nýrri atvinnumannadeild þar í landi sem sett verður á laggirnar
á næsta ári, var búið að fá leyfi til þess að ræða við
hana um að ganga í félagið. Margrét Lára ætlaði sér
að reyna að fara til Los Angeles og skoða aðstæður þar
en nú lítur út fyrir að ekkert verði af því ævintýri.
„Ég vonast nú til þess að gengið verði frá málum við
Linköpings sem allra fyrst, þar sem ég er mjög spennt
fyrir félaginu og leist rosalega vel á allar aðstæður þar.
Ég er búin að fá tilboð frá þeim og sendi annað á móti
eins og gengur og gerist í þessu og á von á svari þaðan
fljótlega. Þetta gæti jafnvel dottið inn á morgun [í dag].

Ef allt gengur að óskum þá mun ég sem sagt ganga til liðs
við Linköpings og reikna þar af leiðandi með því að geyma
LA [Los Angeles] í bili,“ segir Margrét Lára.
Margrét Lára er vitaskuld einnig með hugann við íslenska
landsliðið en á hádegi í dag verður dregið í riðla fyrir
lokakeppni EM sem fram fer í Finnlandi á næsta ári. Þar eru
tólf lið í pottinum og nokkur af bestu landsliðum heims
og Margrét Lára á sér draumamótherja fyrir íslenska
landsliðið.
„Það er mikil eftirvænting hjá manni og spennandi
að sjá hvaða liðum við mætum. Þegar við vitum
það, getum við líka farið á fullt að undirbúa okkur
og lesið leik þeirra liða sem við mætum. Auðvitað vonumst við eftir sem hagstæðustum riðli en þegar komið er
í svona mót þá eru þetta náttúrulega allt frábær lið með
heimsklassaleikmenn innanborðs. Ég myndi því alveg
eins vilja fá bara Þýskaland og eigum við ekki bara að
segja að draumurinn sé að við og Þjóðverjar færum
upp úr riðlinum,“ segir Margrét Lára á léttum nótum.

Njarðvíkurljónunum var slátrað
KR-ingar spiluðu sinn allra besta leik í Iceland Express-deildinni í gær þegar þeir niðurlægðu Njarðvíkinga,
103-48, á heimavelli í gær. Gestirnir áttu engin svör við ótrúlegum varnarleik heimamanna.
KÖRFUBOLTI KR vann sinn áttunda

leik í röð í Iceland Express-deildinni þegar Njarðvík kom í heimsókn og yfirburðirnir voru gríðarlegir eins og lokatölurnar, 103-48,
gefa til kynna.
„Þetta var slátrun. Allt sem gat
farið úrskeiðis, fór úrskeiðis og
þeir slátruðu okkur bara. Þeir spiluðu grimman varnarleik og þegar
skotin detta ekki niður hjá okkur
erum við í djúpum skít,“ segir
Njarðvíkingurinn Magnús Þór
Gunnarsson dapur í bragði í leikslok.
Jafnræði var með liðunum
framan af fyrsta leikhluta og staðan var jöfn 14-14, þegar KR-ingar
duttu allsvakalega í gírinn og gjörsamlega keyrðu yfir Njarðvíkinga. Við tók hrina þar sem heimamenn skoruðu átján stig á móti
aðeins tveimur stigum gestanna
og skyndilega orðinn helmings
munur á liðunum, 32-16, að fyrsta
leikhlutanum loknum.
KR-ingar héldu áfram í öðrum
leikhluta og sýndu alla sína bestu
takta. Léku grimman varnarleik
og sóknarlega virtist engu máli
skipta hver tók skotið, allt fór ofan
í. Lánlausir Njarðvíkingar áttu því
í bullandi vandræðum varnarlega
en ekki síður í sókninni þar sem
mestu munaði að stórskytturnar
Logi Gunnarsson og Magnús Þór

AUÐVELT Jakob Örn Sigurðarson skorar eina af mörgum auðveldum körfum KR í gær.
Magnús Þór Gunnarsson getur ekki annað gert en horft á.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gunnarsson fundu sig engan veginn og komust varla á blað.
Sýningin hélt áfram hjá KR í
þriðja og fjórða leikhluta og þá
kom líka bersýnilega í ljós hversu

sterk liðsheildin er hjá Vesturbæingum. Það var vel við hæfi að
Skarphéðinn Ingason hafi skorað
síðustu stig KR í leiknum en hann
var þá eini leikmaður liðsins sem

var ekki búinn að skora stig.
„Við spiluðum grimman varnarleik og sýndum hversu sterka liðsheild við búum yfir. Við lögðum
sérstaklega upp með að stíga vel
út á móti Loga og Magga og það
gekk vel upp hjá okkur og þeir
náðu sér ekki á strik. Þeir eru
báðir þrjátíu stiga menn á eðlilegum degi og ég sé önnur lið en
okkur ekki ná að halda þeim svona
niðri,“ segir Fannar Ólafsson sem
viðurkennir að lágt stigaskor
Njarðvíkinga hafi glatt sig sérstaklega.
„Við gerðum veðmál við þjálfarana um að þeir myndu taka svokallaða „Suicide-spretti“ ef við
myndum halda Njarðvíkingum
undir sextíu stigum, einn sprett
fyrir hvert stig undir sextíu og ég
á von á því að æfingin á morgun
verði afar skemmtileg,“ segir
Fannar með stríðnistóni.
Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR, kvaðst nauðbeygður verða
að standa við sinn hluta veðmálsins. „Vörnin var alveg frábær í
þessum leik og ég get ekki beðið
um meira en þetta. Ef það var veðmálið sem varð til þess að þeir
spiluðu með þessum hætti þá verð
ég víst að halda því áfram og
hlaupa mig niður í einhver fimmtíu kíló,“ segir Benedikt glaðbeittur.
omar@frettabladid.is

Fram þurfti ekki að hafa mikið fyrir sigrinum á Stjörnunni í Mýrinni í gær:

Staða Stjörnunnar versnar enn
Ertu orðinn félagi?
Þér er boðið að gerast félagi í öflugasta
stuðningsmannaklúbbnum á Íslandi.
Fyrir aðeins 2500 kr. árgjald færðu eftirfarandi:
s 4 glæsileg tölublöð af Rauða Hernum
- tímariti Liverpoolklúbbsins
s Forgang í ferðir sem klúbburinn
skipuleggur í samvinnu við Úrval / Útsýn
s Barmmerki klúbbsins
s Dagatal
s Glæsilega jólagjöf
s Fallegt og eigulegt félagsskírteini
s Afslátt á Liverpoolvörum í Jóa útherja
s Tækifæri til að láta gott af sér leiða í
skemmtilegum félagsskap þar sem menn
vinna að sameiginlegu áhugamáli

Það er ekki eftir neinu að bíða - skráðu þig strax í dag!
Vertu með í að gera stóran klúbb enn stærri.

Nánari upplýsingar er að finna á www.liverpool.is

HANDBOLTI Fram náði FH að stigum í þriðja sæti N1 deildar karla
þegar liðið lagði Stjörnuna nokkuð
auðveldlega í Garðabæ, 29-27.
Lokatölurnar gefa ekki rétta
mynd af leiknum þar sem Stjarnan skoraði þrjú síðustu mörk leiksins án þess að ná að hleypa spennu
í leikinn.
Fram skoraði sex fyrstu mörk
leiksins og í hvert sinn sem Stjarnan náði að minnka muninn gaf
Fram í og varð leikurinn því aldrei
spennandi.
Patrekur Jóhannesson, þjálfari
Stjörnunnar, var vægast sagt
ósáttur við forgjöfina sem lið hans
gaf gestunum. „Lið sem er á
heimavelli og lendir 6-0 undir, þar
er greinilega eitthvað að. Ég þarf
að fara yfir undirbúninginn. Ég
átti ekki von á að liðið kæmi steinsofandi til leiks. Við klikkum líka á
fjórum vítum í heildina,“ sagði
Patrekur.
„Fram átti engan stórleik en
voru betri í dag. Það dugði hjá
þeim að spila á 80% hraða. Eins og
staðan er í dag getum við gleymt
fjórum efstu,“ en Stjarnan ætlaði
sér stóra hluti á tímabilinu. Patrekur segir markmiðin ekki hafa
breyst þrátt fyrir dapurt gengi
það sem af er móti.
„Ég hef enn þá fulla trú á liðinu
og strákunum en á meðan menn
koma ekki klárir í svona úrslitaleiki þá bendir það til þess að við
séum með óraunhæf markmið.“

STERKUR Skyttan stórefnilega, Rúnar Kárason, átti enn á ný fínan leik fyrir Framara er
Safamýrarliðið vann fyrirhafnarlítinn sigur á Stjörnunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fram hefur oft leikið betur í
vetur en liðið gerði það sem það
þurfti án þess að eyða of mikilli
orku í leikinn.
„Við vorum alltaf með þetta.
Þeir komust aldrei nálægt okkur.
Við byrjum vel og héldum því

þrátt fyrir að vera ekki á fullum
hraða í þessum leik. Við hefðum
getað drepið í þeim margoft en
slökuðum alltaf á. Þegar þeir nálguðust okkur þá gáfum við alltaf í,“
sagði Andri Berg Haraldsson að
lokum.
- gmi
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Mikið álag á Haukum sem eru svekktir út í Akureyringa sem vilja ekki fresta:

Cristiano Ronaldo með sjálfstraustið í góðu lagi:

Vilja nýta stemninguna á Akureyri Ég er sá besti í heiminum
HANDBOLTI Það er mikið álag á

og ég vil halda áfram á sömu
braut. Mitt markmið er
ávallt að vinna allt sem er í
boði.“
Ronaldo þykir líklegur
þar sem hann fór á
kostum með Man.
Utd síðasta vetur þar
sem Man Utd vann
ensku deildina sem
og Meistaradeildina.
- hbg

FÓTBOLTI Cristiano Ronaldo er
sammála flestum sparkspekingum um að hann sé líklegur til þess að verða valinn
besti
knattspyrnumaður
heims.
„Ég er besti, næstbesti og þriðji besti
leikmaður
heims,“
sagði Ronaldo léttur í
samtali við brasilískt
dagblað.
„Það eru aðrir góðir
á þessum lista eins og
Kaká, Messi og Torres.
Annars tel ég mig hafa
gert allt sem þarf til þess
að vinna þessi verðlaun

RONALDO Er

góður, vinsæll
og veit af því.
NORDIC PHOTOS/GETTY
IMAGES
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ÁLAG Aron Kristjánsson (stærri mynd) og lærisveinar hans eru á heims-

t

ferðalagi þessa dagana og hefðu gjarna viljað fresta ferð til Akureyrar. Rúnar
Sigtryggsson (minni mynd) segir sína menn vilja spila.
MYNDIR/VALLI & ANTON

ar svekktur.
Rúnar
Sigtryggsson,
þjálfari
Akureyrar,
segir
eðlilegar
ástæður á bak við
að þeir vilji ekki
fresta leiknum á
morgun.
„Af
hverju
eigum við að
gera það þegar
haft er samband
með
viku
fyrirvara?
Þeir
vissu hvernig landslagið var fyrir löngu
síðan og þetta er þess

utan eini heimaleikur okkar í þrjá
mánuði og það er verið að bíða
eftir honum. Mikill áhugi og meira
að segja byrjuð forsala á miðum
sem hefur nú ekki gerst áður,“
sagði Rúnar en Akureyringar eiga
ekki heimaleik fyrr en í lok janúar
eftir þennan leik. Þess utan er
Árni Þór Sigtryggsson á leið uppskurð í lok nóvember og gæti því
ekki leikið í desember.
„Það hefur eðlilega líka aðeins
með þetta að gera. Annars sjáum
við fram á að fá mikið af áhorfendum og viljum nýta stemninguna sem er í gangi,“ sagði Rúnar
Sigtryggsson að lokum.
- hbg

ÍSLENSKA SIA.IS KVI 44059 11/08

Íslandsmeisturum Hauka þessa
dagana. Þeir eru nýkomnir heim
eftir afar langt og strangt ferðalag til Úkraínu. Á morgun mætir
liðið Akureyri fyrir norðan en á
fimmtudagsmorgun flýgur liðið út
til Ungverjalands þar sem það
mætir Fotex Veszprém í Meistaradeildinni um helgina.
Haukar fóru fram á frestun á
leiknum þar sem þeir þurfa nánast að keyra beint til Keflavíkur
eftir leikinn fari svo að ekki verði
flogið suður. Þeir sóttu því um
frestun en Akureyringar vildu
ekki verða við þeirri bón.
„Við sóttum um síðasta miðvikudag þegar ljóst var hvernig þessi
ferðalög verða og þar sem við
getum hugsanlega misst af fluginu á fimmtudagsmorgun. Við ætluðum að fara á föstudegi en þá var
ekki laust þannig að við verðum að
fara á fimmtudag. HSÍ tók ágætlega í þetta en Akureyringar settu
sig algjörlega upp á móti
þessu,“ sagði Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka, en
hann telur spila inn í
ákvörðun Akureyringa að
auðveldara sé að mæta
Haukum í því álagi sem er á
þeim þessa dagana.
„Mér hefði fundist allt í
lagi að fresta þessum
leik enda þarf oft að
fresta leikjum með
Akureyri og Vestmannaeyjar
með
nokkurra klukkutíma
fyrirvara.
Þeir hafa svo sem
áður verið ólöglegir í þessu og það
er fúlt að okkur
sé ekki mætt
með skilningi,“ sagði
Aron frek-

www.kvikmyndaskoli.is

MEIDDIR Frank Lampard og Steven Gerrard spila ekki með enska landsliðinu gegn

Þjóðverjum á morgun.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Mikil meiðslavandræði í enska landsliðinu:

Gerrard og Lampard
fjarri góðu gamni
FÓTBOLTI Fabio Capello, landsliðseinvaldur Englendinga, getur
ekki stillt upp sínu sterkasta liði í
æfingaleiknum gegn Þjóðverjum
á morgun. Þeir síðustu til að ganga
úr skaftinu voru stórstjörnurnar
Frank Lampard og Steven Gerrard. Lampard er slappur í rifbeinunum en Gerrard er meiddur í
nára.
Í þeirra stað hafa verið valdir
Jimmy Bullard frá Fulham og
Scott Parker frá West Ham. Óttast
var að John Terry gæti ekki leikið
en hann verður væntanlega klár á
leikdag.
Gerrard lét sjá sig á æfingasvæði enska landsliðsins þrátt
fyrir meiðslin þar sem læknar
enska
landsliðsins
staðfestu
meiðsli hans en Gerrard lék allar
90 mínúturnar gegn Bolton um
helgina þrátt fyrir meiðslin.
BBC hafði heimildir fyrir því að
Capello hefði verið afar óhress er
Liverpool dró Gerrard úr landsliðshópnum fyrir leikina gegn
Andorra og Króatíu til að fara í
aðgerð. Hann vildi því fá sína

menn til að kíkja á Gerrard.
Á meðal annarra leikmanna sem
vantar í enska landsliðið eru Rio
Ferdinand, Wayne Rooney, Wes
Brown, Ashley Cole, Joe Cole og
Emile Heskey. Þar af leiðandi
getur Capello líklega aðeins valið
fjóra af fastamönnum liðsins í
byrjunarliðið er það spilar í höfuðborg Þýskalands í fyrsta skipti
síðan 1972.
Margir stjórar í ensku deildinni
hafa gert lítið úr þessum leik og
hafa sagt hann óþarfan. Því er
Michael Carrick, miðjumaður
Man. Utd, ósammála.
„Þú getur spurt hvaða leikmann
sem er um leiki Englands og
Þýskalands. Það er alltaf risaleikur og draumaleikur fyrir landsliðsmenn,“ sagði Carrick. „Ég
horfði á þessa leiki með stjörnur í
augunum sem ungur maður og það
er mikill heiður að fá að taka þátt í
slíkum leik. Þetta er England á
móti Þýskalandi á Ólympíuleikvanginum í Berlín. Það vilja allir
leikmenn taka þátt í slíkum leik,“
sagði Carrick.
- hbg

Jólahlaðborð á Hótel Örk

Eigðu ógleymanlega kvöldstund á okkar sívinsæla jólahlaðborði
• Stórsöngvararnir og skemmtikraftarnir í duett.is
sjá um veislustjórn af sinni alkunnu snilld
• Opinn bar og lifandi tónlist að borðhaldi loknu
• Tónlistarflutningur í höndum Hreims og félaga
• Tilvalið fyrir fyrirtæki, hópa, pör og einstaklinga

Verð:
Gisting, borðhald og skemmtun
11.900 kr. á mann í tvíbýli
Borðhald og skemmtun
6.900 kr. á mann
Farðu inn á jolahladbord.is til að skoða
matseðilinn, fá nánari upplýsingar og panta.

Hótel Örk - Breiðumörk 1c - Hveragerði - Sími 483-4700 - Fax 483-4775 - hotel-ork.is
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VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON VILL MEIRA AF BOB OG DULARFULLUM DVERGUM

> Adam Sandler

David Lynch í stað krepputals
Atburðarás undanfarinna tveggja mánaða er
farin að verða óskiljanleg endaleysa og minnir
að vissu leyti á súrrealíska framvindu mála
í þáttunum Twin Peaks eftir meistara David
Lynch. Hver drap Lauru Palmer? Hvar er Bob og
hvað tákna eiginlega uglurnar? Nema auðvitað að Twin Peaks var allskemmtilegri flétta
og jafnvel skiljanlegri. Margir vinir mínir eru
komnir með algjört „krepputalsóþol“ og orðið er
bannað í öllum umræðum. Flestir eru sammála
um að þetta „ástandstímabil“ verði að lokum til
góðs og að ýmislegt gott, frumlegt og skapandi
komi fram í stað endalausrar veraldarhyggju.
Þessi kreppuflótti leiðir líka til þess að maður
sökkvir sér í eitthvað allt annað en umræðuþætti og fréttatíma og grafi upp eitthvað langtum meira hressandi.
Költ sjónvarpsþættir eru einmitt kjörnir til að leiða hugann að öðru

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

(4:26)

17.50 Latibær (e)
18.15 Sunnudagskvöld með Evu
Maríu (e)
Everwood SJÓNVARPIÐ

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Everwood (22:22) Bandarísk

▼

20.10

þáttaröð um heilaskurðlækni og ekkjumann
sem býr ásamt tveimur börnum sínum í
smábænum Everwood í Colorado. Aðalhlutverk leika Treat Williams, Gregory Smith,
Emily Van Camp og Debra Mooney.

20.45

The Big Bang Theory

STÖÐ 2

20.55 Með blæju á háum hælum
(Med slør og høje hæle) (5:6) Danskir
ferðaþættir frá Austurlöndum nær.
21.25 Frá Oakland til Íslands Hipphopp heimkoma (From Oakland to
Iceland - A Hip Hop Homecoming) Þáttur
um plötusnúðinn Illuga Magnússon.
22.00 Tíufréttir
22.25 Rannsókn málsins - Ferilskráin (Trial & Retribution XIII: Curriculum Vitae)
(2:2) Bresk spennumynd frá 2007 í tveimur
hlutum. Aðalhlutverk: David Hayman, Victoria Smurfit og Dorian Lough.

21.00

21.15

Innlit / Útlit SKJÁREINN

The War at Home

STÖÐ 2 EXTRA

23.35 Njósnadeildin (Spooks)(8:10) (e)
00.30 Kastljós (e)
01.00 Dagskrárlok

08.00 Pelle Politibil
10.00 The Family Stone
12.00 The Longest Yard
14.00 Raise Your Voice
16.00 Pelle Politibil
18.00 The Family Stone
20.00 The Longest Yard Gamanmynd
með Adam Sandler og Chris Rock í aðalhlutverkum.

22.00 The American President Rómantísk gamanmynd með Michael Douglas og
Anette Bening í aðalhlutverkum.

22.00
ent

The American Presid-

STÖÐ 2 BÍÓ

00.00
02.00
04.00
06.00

Carried Away
Kiss Kiss Bang Bang
The American President
La vie aprés l‘amour

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Smá skrítnir
foreldrar, Dynkur smáeðla, Stóra teiknimyndastundin og Ruff‘s Patch.

18.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin skoðuð. Sérfræðingar Stöðvar 2
Sport kryfja alla leiki helgarinnar.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (194:300)
10.15 America‘s Got Talent (3:15)
11.15 Hell‘s Kitchen (11:11)
12.00 Grey‘s Anatomy (12:25)
12.45 Neighbours
13.10 The Object of Beauty
14.50 The Complete Guide To Parent-

18.30 Þýski handboltinn - Hápunktar

ing (6:6)

15.25 Sjáðu
16.00 Saddle Club
16.23 Tutenstein
16.48 Ben 10
17.13 Ginger segir frá
17.33 Bold and the Beautiful
17.58 Neighbours
18.23 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.17 Veður
19.30 The Simpsons (19:20)
19.55 Friends (23:25)
20.20 Two and a Half Men (16:19)
20.45 The Big Bang Theory (14:17)

Hver umferð gerð upp í þessum flotta þætti
um þýska handboltann. Handknattleikur á
heimsmælikvarða.

19.10 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu Hver umferð er skoðuð í bak og
fyrir. Viðtöl við leikmenn liðanna og komandi
viðureignir skoðaðar.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.15 Vörutorg
17.15 Dr. Phil Sjónvarpssálfræðingurinn
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll
möguleg og ómöguleg vandamál, segir frábærar sögur og gefur góð ráð.

er Sugar Ray Robinson besti boxari allra tíma.
Hann gerðist atvinnumaður 1940 og átti
langan feril. Einn helsti andstæðingur hans
var Jake LaMotta en þeir börðust sex sinnum.

18.00 Singing Bee (9:11) Íslensk fyrirtæki keppa í skemmtilegum leik þar sem
keppendur þurfa ekki að kunna að syngja
heldur einungis að kunna textann við vinsæl lög. Það er starfsfólk ólíufélaganna Olís
og N1 sem mæta til leiks.

20.35 2008 Ryder Cup Official Film

19.00 Skrekkur 2008 Bein útsending

Ryder keppnin 2008 skoðuð í máli og myndum. Í þessari frábæru mynd er keppnin skoðuð í bak og fyrir frá upphafi til enda.

frá árlegri hæfileikakeppni nemenda í 8.
til 10. bekkjar í grunnskólum höfuðborgarsvæðisins.

21.55 NBA - Bestu leikirnir Viðureignir Lakers og Celtics á níunda áratugnum eru
löngu komnar í sögubækunar. Hér sjáum við
sjötta leik liðanna í úrslitarimmunni fyrir tuttugu árum (1985).

21.00 Innlit / Útlit (9:14) Hönnunar- og lífsstílsþáttur þar sem Nadia Banine
og Arnar Gauti koma víða við. Þau heimsækja skemmtilegt fólk og áhugaverð fyrirtæki. Sýndar verða hagnýtar og skemmtilegar lausnir fyrir heimilið sem þurfa ekki að
kosta mikið.

19.40 Bardaginn mikli Að margra mati

23.25 Timeless Íþróttahetjur eru af öllum
stærðum og gerðum. Í þættinum er fjallað
um fólk sem æfir og keppir í ólíkum íþróttagreinum en allt er það íþróttahetjur á sinn
hátt.

21.50 In Plain Sight (9:12) Sakamálasería um hörkukvendi sem vinnur fyrir bandarísku vitnaverndina. Einnar nætur gaman
með vitni sem Mary á að vernda kemur í
bakið á henni þegar vitnið er grunað um
morð.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.

▼

16.05 Sportið (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Bjargvætturin (Captain Flamingo)

og engir slíkir sem komast í hálfkvisti við fyrrnefnda Twin Peaks. Um leið og fyrstu þættirnir
birtust fyrst á skjánum fyrir um átján árum varð
ljóst að þar var eitthvað óumræðilega öðruvísi
efni á ferð. Karakterar eins og hin fagra Laura
Palmer (sem var að vísu plastinnpakkað lík í
flestum þáttunum), hin kynþokkafulla Audrey
Horne, alríkislögregluþjónninn Dale Cooper og
allar þessar undarlegu verur eins og illi andinn
Bob sem læðist síðhærður á glugga og dvergur
í dularfullu rauðu herbergi sem talar afturábak.
Við Íslendingar getum verið ótrúlega stolt yfir að
fyrirtæki Sigurjóns Sighvatssonar hafi framleitt
þessa víðfrægu þætti og það er vonandi að
ferskt og frumlegt efni sé eitthvað sem fari að
sjást í íslenskri dagskrárgerð. Við getum nefnilega ekki horft upp á
mikið meira af ömurlegum laugardagsþáttum um ekki neitt.

▼

„Mér er sama hvað öðrum finnst
um það sem ég er að gera. Það
eina sem skiptir mig máli er
hvað félagar mínir segja enda
treysti ég þeim algjörlega.“
Sandler fer með aðalhlutverkið í kvikmyndinni The
Longest Yard sem sýnd er á
Stöð 2 bíó í kvöld.

Leonard og Sheldon eru eldklárir eðlisfræðingar sem þekkja eðli alheimsins mun betur
en eðli mannsins. Þegar þeir kynnast nágranna sínum, Penny, sem er einlæg, fögur
og skemmtileg fara þeir að sjá lífið í nýju
ljósi.

14.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Blackburn og Sunderland .

23.30 CSI. New York (13:21) Bandarísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New
York. (e)

21.10 Chuck (12:13)
21.55 Terminator. The Sarah Connor

16.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Bolton og Liverpool.

00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

18.00 Premier League World Nýr þátt-

Chronicles (9:9)

22.40 The Daily Show. Global Edition
23.05 Kompás
23.35 Grey‘s Anatomy (4:24)
00.20 Saving Face
01.55 The Object of Beauty
03.35 Chuck (12:13)
04.20 The Big Bang Theory (14:17)
04.40 The Simpsons (19:20)
05.05 The Daily Show. Global Edition
05.30 Fréttir og Ísland í dag

ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessu magnaða markaþætti.
19.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Everton og Middlesbrough.

20.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Newcastle og Wigan.

22.20 Ensku mörkin Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

23.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Man. Utd og Stoke.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

CSI REYKJAVÍK
Einstök innsýn í störf tæknideildar
rannsóknarlögreglunnar við lausn sakamála.

KOMPÁS

Í KVÖLD KL. 19:20 Í OPINNI DAGSKRÁ
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Skrekkur
Skjár einn kl. 19.00

▼

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Bein útsending frá árlegri hæfileikakeppni nemenda í 8. til 10. bekk í
grunnskólum höfuðborgarsvæðisins.
Þegar hafa fjórar forkeppnir farið fram
en það verða bara átta bestu skólaliðin sem berjast um titilinn. Í þessari
keppni fær æska landsins tækifæri
til að sýna hvað í henni býr. Allar listgreinar og hvers konar skemmtiatriði
eru leyfileg og lengd skemmtiatriða
er frá 2 mínútum til 7 mínútna.

STÖÐ 2 KL. 20.20
Two and a Half Men
Fimmta röðin af þessum vinsælu þáttum um
Charlie Harper sem lifði í
vellystingum þar til bróðir
hans, Alan, flutti inn á
hann slyppur og snauður,
nýfráskilinn, með son sinn
Jack.
Alan vinnur við að skipuleggja brúðkaup Evelyn og
Teddys en ekkert stöðvar
Charlie í því að ná sér í
konu þó að hún sé verðandi stjúpsystir hans.

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Músík og mas
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Stef
15.03 Útvarpssagan: Bulgari sambandið

15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.23 Fréttayfirlit og veður
18.26 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Útlínur
21.00 Í heyranda hljóði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks (61:260)
16.30 Hollyoaks (62:260)
17.00 Seinfeld (2:24)
17.30 Ally McBeal (22:23)
18.15 The War at Home
18.35 Kenny vs. Spenny (11:13)
19.00 Hollyoaks (61:260)
19.30 Hollyoaks (62:260)
20.00 Seinfeld (2:24) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk því hann er svo smámunasamur og sérvitur.

20.30 Ally McBeal (22:23) Gamanþættir
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma.
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og
ástarmál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

▼

21.15 The War at Home Hjónin Vicky
og Dave halda áfram daglegri baráttu sinni
við unglingana á heimilinu. Þar er alltaf líf og
fjör enda sjá foreldrarnir ekki hlutina með
sömu augum og unglingarnir.

21.35 Kenny vs. Spenny (11:13) Kenny
og Spenny eru æskufélagar sem hafa gaman
að því að keppa við hvort annan. Í þessum
þáttum etja þeir kappi í hinum ýmsu atburðum. Þar á meðal nektarkeppni, danskeppni,
biblíusölu og kossakeppni. Þeir svífast einskis
til að sigra hvorn annan og lenda oft í mjög
neyðarlegum aðstæðum.

22.00 Men In Trees (7:17)
22.45 Journeyman (6:13)
23.30 The Unit (17:23)
00.15 Help Me Help You (6:13)
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Ingvi Hrafn tjáir sig um viðhorf
sín til stjórnmála líðandi stundar.
21.00 Grasrótin Umsjónarmaður er Daníel Haukur Arnarson sem ræðir við forvígismenn Vinstri grænna.

21.30 Guðjón Bergmann Heilsufar Íslendinga er til umræðu hjá Guðjóni Bergmann sem fær til sín góðan gest.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Aldrig mere
fængsel 13.00 Det lille hus på prærien 13.50
Nyheder på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.00 SPAM
15.30 Daffys kalkunkammerat 15.35 Ninja Turtles.
Tidsrejsen! 16.00 Agent Nørd 16.30 Lille Nørd
17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport
18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Ha‘ det godt
19.00 Hammerslag 19.30 Mig og min familie
20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 SportNyt
21.00 Wallander 22.30 Sommer 23.30 Seinfeld

12.00 NRK nyheter 12.05 Jessica Fletcher 13.00
NRK nyheter 13.05 Hairy Bikers kokebok 13.35
‚Allo, ‚Allo! 14.00 NRK nyheter 14.03 Avd. Barn
14.30 Ace Lightning 15.00 NRK nyheter 15.10
H2O 15.35 Animalia 16.00 NRK nyheter 16.10
Oddasat - nyheter på samisk 16.25 Røst 16.55
Nyheter på tegnspråk 17.00 Dora utforskeren
17.25 Dykk Olli, dykk! 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.30 Ut i naturen 18.55
Jordmødrene i Sverige 19.25 Redaksjon EN
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21
20.30 Brennpunkt 21.20 Extra-trekning 21.30
Safari 22.00 Kveldsnytt 22.15 Heroes 22.55
4·4·2. Bakrommet. Fotballmagasin 23.25 Maze
kommer tilbake

SVT 1
11.35 Toppform 12.50 I lapplandsbjörnens rike
14.10 Gomorron Sverige 15.00 Rapport 15.05
Bobster 15.30 Lilla sportspegeln 16.00 Tess och
Ubbe 16.10 Yoko! Jakamoko! Toto! 16.15 Slut för
idag... tack för idag 16.30 Piggley Winks äventyr
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 17.10 Regionala
nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med Aekonomi 19.00 Packat & klart 19.30 Andra Avenyn
20.00 Dom kallar oss artister 20.30 Morgonsoffan
21.00 A Mighty Wind 22.30 Kulturnyheterna
22.45 Höök 23.45 Sändningar från SVT24

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

ar og allan sólarhringinn.

Höfum það notalegt í skammdeginu.
Nú færðu rjómann frá MS á 20% lægra
verði í næstu verslun.
Gerðu það gott með rjóma frá MS.
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BESTI BITINN Í BÆNUM

Grínistar syrgja Guðna Ágústsson

„Það eru Vegamót. Mér finnst
satay-salatið þar rosagott og ég
er líka hrifin af enchilada sem
er mexíkóskur réttur.“
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir leikkona.
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talanda eins og margir vita og segir
oft litríka hluti. Hann vitnar mikið í
Njálu og það síðasta sem ég heyrði
Guðna segja var: „Hvar er atgeirinn, Geir?“ segir Pálmi og bætir því
við að búið sé að svipta hann
heilmiklum bitlingum með brotthvarfi Guðna og þar áður Bjarna
Harðarsonar.
Jóhannes tekur ögn dýpra í
árinni og líkir þessu við Skaftárelda. „Guðni var með svo gott
hjarta, hann var góður og heiðarlegur maður. Hann á stað í hjörtum þjóðarinnar. Ég eiginlega bara
trúi þessu ekki enn þá,“ segir
Jóhannes. „Ég verð bara að fara að
halda ræður fyrir Guðna því hans
tónn verður að lifa áfram í íslensku
þjóðlífi.“
- fgg

20

21

LÁRÉTT
2. skynfæri, 6. frá, 8. sarg, 9. bar að
garði, 11. forfaðir, 12. sveigur, 14.
morðs, 16. í röð, 17. skammst., 18.
angra, 20. tveir eins, 21. nudda.
LÓÐRÉTT
1. gljáhúð, 3. tveir eins, 4. fugl, 5.
væta, 7. fyrirmynd, 10. sjór, 13. lærdómur, 15. skítur, 16. spenna, 19. til.
LAUSN

„Fyrir mína parta hefur alltaf
verið sólarljóst að áður en ég geng
út af sviðinu ætla ég að láta þá
Danna og Þór birtast aftur. Aldrei
staðið annað til. Ég yfirgef ekki
tvo vegalausa lukkuriddara á
miðri ævi án þess að stýra þeim í
enn meiri vandræði en unglingar
geta fundið upp,“ segir Þráinn
Bertelsson, rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður.
Fyrir helgi hittust á fundi að
undirlagi Vesturports meðal annarra Þráinn, Gísli Örn Garðarsson
og leikararnir Karl Ágúst Úlfsson
og Eggert Þorleifsson. Þar var
rætt um hugsanlega gerð nýrrar
Líf-myndar þar sem þeir Danni og
Þór lenda í nýjum ævintýrum. Lífmyndir Þráins, Nýtt líf (1983),
Dalalíf (1984) og Löggulíf (1985)
eru einhverjar vinsælustu myndir
íslenskar sem gerðar hafa verið.
Þráinn er tregur í taumi að segja
af þessum fyrirætlunum. Segist
leiður að segja frá einhverjum
hugmyndum sem eru á sveimi því
ekki nema lítill hluti þeirra verður
að veruleika. En hann lætur til
leiðast. „Þetta eru skýjaborgir enn
þá. Ekkert er komið af stað annað
en alvarleg athugun á hvort þetta
getur hentað öllum þessum aðil-

um. Það var gaman á fundinum og
allir jákvæðir. En ég trúi því ekki
að ég sé að gera kvikmynd fyrr en
búið er að taka upp í hana svo
mikið að það borgar sig
frekar að klára hana en
hætta við,“ segir Þráinn.
Þráinn mun skrifa
handrit og leikstýra
myndinni ef af verður.
Segir reyndar að ef
Gísli vilji leikstýra
með sér væri
það gaman.
En þetta
er ekki

LÓÐRÉTT: 1. lakk, 3. uu, 4. gráspör, 5.
agi, 7. fordæmi, 10. mar, 13. nám, 15.
sori, 16. þan, 19. að.
LÁRÉTT: 2. auga, 6. af, 8. urg, 9. kom,
11. ái, 12. krans, 14. dráps, 16. þæ,
17. möo, 18. ama, 20. rr, 21. niða.

VEISTU SVARIÐ?
1 Brúðguminn.

Latibær.

3

Herdís Egilsdóttir.

Guðni Ágústsson sagði af
sér þingmennsku og
formennsku
í Framsóknarflokknum í
gær. Grínistar
eiga eftir að
sakna hans
töluvert.

SJÓNARSVIPTIR Þeir Pálmi og Jóhannes sjá

mikið eftir Guðna. Með brotthvarfi hans hafi
litróf stjórnmálanna fölnað töluvert.

ÞRÁINN BERTELSSON: SKIL EKKI VIÐ LUKKURIDDARA Á MIÐJUM ALDRI

Svör við spurningum á síðu 8.

2

VINSÆLL

Þór og Danni snúa aftur

8

10

„Ég er eiginlega algjörlega orðlaus.
Þetta er stóráfall fyrir þjóðina og
alla þjóðholla menn,“ segir Jóhannes Kristjánsson eftirherma. Undir
það tekur Pálmi Gestsson, liðsmaður Spaugstofunnar. Þeir Jóhannes
og Pálmi hafa átt hvað mestan þátt
í því að gera Guðna að einhverjum
frægasta og eftirminnilegasta
stjórnmálamanni þjóðarinnar með
eftirhermum sínum. Guðni sagði af
sér þingmennsku og formennsku í
Framsóknarflokknum í gær, öllum
til mikillar undrunar.
Þeir Jóhannes og Pálmi eru sannfærðir um að litróf stjórnmálanna
eigi eftir að verða fátæklegra með
brotthvarfi Guðna. „Það er mikill
missir að honum, Guðni er svolítið
sérstakur, hann hefur sérstakan

ÞÓR OG DANNI Dalalíf úr hinni vinsælu
kvikmyndaseríu. Nú standa vonir til að
fjórða myndin líti dagsins ljós og fari
jafnvel í tökur næsta sumar.

ÞRÁINN BERTELSSON Ætlar

sér að gera mynd um þá
Danna og Þór áður en hann
yfirgefur sviðið.

komið svo langt að menn séu farnir að rífast um það enda sé það
leiðinlegasta starfið og um það
verði örugglega friður. Verkefnið
sé á mjög áhugaverðu viðræðustigi og farið að hugsa fyrir
því hvernig megi fjármagna
það.
„En það hefur lengi verið
mitt áhugamál að sjá hvernig karlarnir hafa elst og
velta því fyrir mér hvar þeir
eru staddir í lífsins ólgusjó,“ segir Þráinn.
Spurður hvort kominn sé titill á myndina, hvort Viðskiptalíf gæti
til
dæmis
ekki hentað
segir Þráinn
það af og
frá. „Núna?
Mynd með
þann titil
fengi töluvert
innan við
hundrað
áhorfendur
jafnvel
þótt
myndin
yrði mjög
góð. Reyndar gekk maður
undir manns
hönd og vildi fá
mig til að gera
Viðskiptalíf. Hafa
þessa
fugla
þá
fremsta í útrásinni.
En það var ekki góð
hugmynd. Þótt þeir
séu
vitlausir
þá
þekkja þeir þó á peninga. Þeir hafa aldrei
verið í nema alvöruplati upp á alvörupeninga. Þeir fá ekkert út
úr því að sjá tölur á
tölvuskjá. Ég baðst
undan því að blanda
mínum heiðarlegu lukkuriddurum saman við
þennan hænsnahóp.“
jakob@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI
Ríkissjónvarpið sópaði til sín
Edduverðlaunum og
því vakti nokkra athygli
að Páll Magnússon
útvarpstjóri var ekki
viðstaddur né
aðrir ráðherrar
en Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir.
Reyndar var
fátt í salnum og fyrir útsendingu
stóð Björn Brynjúlfur Björnsson,
formaður Félags kvikmyndagerðarmanna, fyrir því að áhorfendur
þjöppuðu sér saman á fremstu
bekkjum en fáir sem engir sátu efst
í sal Háskólabíós. Það kom þó ekki
að sök því rífandi stemning var við
afhendingu verðlaunanna. Flestir
mættu svo í partí sem Baltasar
Kormákur blés til á Sólon en þar
fór Balti upp á stól og sagði eina
helstu ástæðu Edduverðlaunanna
þá að slá mætti upp góðu partíi í
tengslum við gerninginn.

Hinn geðþekki trúbador Jójó hefur
slegið á frest útgáfu plötu sinnar
„Að vera vitur eftir á” sem á að vera
til styrktar Hjartavernd að sögn
vegna þess að
það er svo mikið
að gerast í
þjóðfélaginu.

Netmiðilinn Esctoday er jafnan
talinn áreiðanlegasti Eurovisionvefurinn. Eitthvað bregst honum
þó bogalistin þegar greint er frá
íslenska forvalinu og lögunum
sextán sem nú hafa verið valin
til að keppa um hituna. Þeir hjá
Esctoday halda nefnilega að Óskar
Páll Sveinsson, sem samdi tvö af
lögunum sextán, og Páll Óskar
Hjálmtýsson poppstjarna séu einn
og sami maðurinn.
Bent er á villuna í
athugasemdafærslu
við fréttina. Þar er
líka spurt hvort
Ísland hafi
yfirhöfuð efni á
að taka þátt í
keppninni.
- jbg, drg

Lögreglan skoðar pókermót Pókersambandsins
„Ég er ekki í nokkrum vafa um að
þetta sé löglegt. Það er ekki meiri
áhætta bundin við póker en
bridds,“ segir Sveinn Andri
Sveinsson, talsmaður Pókersambands Íslands. Fyrsta mótið í
mótaröð sambandsins verður
haldið á veitinga- og skemmtistaðnum Gullöld í Grafarvogi
sunnudaginn 23. nóvember klukkan tvö. Um er að ræða Texas
Hold’em 5.000 kr. Freeze Out. Einu
skilyrðin eru að menn séu eldri en
18 ára og að þeir séu skráðir í
Pókersamband Íslands. Sextíu og
fjórir fá þátttökurétt.
Að sögn Sveins Andra er reiknað með mikilli þátttöku þrátt fyrir
allt krepputal. „Þetta eru ekki svo
háar fjárhæðir sem menn greiða í
formi þátttökugjaldsins. Ef mönn-

um gengur síðan vel geta þeir
gengið út með nokkuð feitan vinning.“ Sveinn tekur skýrt fram að
þátttökugjaldið muni fara út í
formi vinninga. Ekki sé því um
neinn hagnað að ræða fyrir mótshaldara. Hann hafði það hins
vegar ekki á reiðum höndum
hversu margir vinningshafarnir
yrðu.
Sveinn Andri hafði enga trú á
því að örlög mótsins yrðu svipuð
og pókermót Sindra Lúðvíkssonar
í Gismo fyrir rúmu ári. En þá
stöðvaði lögreglan mótið og tók
allan varning í sína vörslu. „Ég tel
mjög ólíklegt að þetta verði stöðvað, ef það gerist hafa menn eitthvað lítið að gera.“
Karl Ingi Vilbergsson, aðstoðarsaksóknari
lögreglunnar
í

Reykjavík, hafði ekki heyrt af
mótinu þegar Fréttablaðið bar það
undir hann. Hann þorði ekki að
segja til um hvort lögreglan myndi
grípa til einhverra aðgerða. „Ef
þetta mót er eitthvað sambærilegt
og mótið sem við stöðvuðum fyrir
rúmu ári þá væri það taktlaust af
okkur að aðhafast ekkert,“ segir
Karl sem vildi að öðru leyti ekki
tjá sig um málið og ætlaði að
taka það til skoðunar.
- fgg

SANNFÆRÐUR UM LÖGMÆTIÐ

Sveinn Andri Sveinsson er sannfærður um lögmæti mótsins.
Hann efast um að lögreglan muni grípa til einhverra
aðgerða.
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Frábærar vörur í jólapakkann

Gesthús Dúna
Tveggja manna herbergi
á kr. 5.000 nóttin

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík
Pantanir: 588-2100 / duna@islandia.is

Uppbúið rúm
í svefnpokaplássi
kr. 2.000 nóttin

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Karenar D.
Kjartansdóttur

Blind og geld
Í OKTÓBER var

Davíð Oddsson
seðlabankastjóri spurður að því í
Kastljósi hvort til greina kæmi að
hann léti af embætti. Því svaraði
Davíð: „Það hefur enginn nefnt
það við mig en ég hef bara svona
séð þetta en ef ég teldi mig hafa
unnið til þess þá væri það sjálfsagt.“

ALBERT

Guðmundsson sagði af
sér ráðherraembætti 1987 vegna
greiðslna sem fyrirtæki hans fékk
frá Hafskipum og höfðu ekki verið
taldar fram. Guðmundur Árni
Stefánsson sagði af sér embætti
sem heilbrigðisráðherra árið 1994
eftir harða gagnrýni á embættisfærslur. Árni Johnsen segir af sér
þingmennsku 2001 og var í kjölfarið dæmdur fyrir auðgunarbrot.
Þórólfur Árnason borgarstjóri tók
á sig syndir olíufélaganna árið
2004 og sagði af sér. Bjarni Harðarson sagði svo af sér þingmennsku eftir að hafa orðið á
tæknileg mistök í bókstaflegri
merkingu. Guðni Ágústsson fylgdi
svo á eftir Bjarna og segir af sér
formennsku í Framsóknarflokknum og þingmennsku vegna þess að
hann taldi að endurreisn yrði ekki
í flokknum án breytinga á forystu.

ROBERT Z. Aliber prófessor, sem
hefur sérhæft sig í kreppum, segir
að hvergi í heiminum hafi jafn
alvarleg bankakreppa riðið yfir og
hér stefnir í. Staðan hafi verið
með ólíkindum og efnahagur bankanna var um það bil tólf sinnum
meiri en landsframleiðslan. Ótrúlegt væri að enginn hefði tekið í
taumana af þeim sem áttu að bera
ábyrgð, svo sem eigendur, eftirlitsaðilar eða ráðamenn. Enginn
hefði hlustað á varnaðarorð.

FRÁBÆRT TILBOÐ Á BÍLALEIGUBÍLUM
Nú bjóðum við vel með farna bílaleigubíla á kjörum
sem bjóðast ekki annars staðar: Allir bílaleigubílar
með 5 ára ábyrgð frá skráningardegi. Við erum í samningaskapi um frábært verð á næstum nýjum notuðum
bílum. Komdu á Klettháls og kynntu þér vandaða
og vel með farna notaða bíla af ýmsum gerðum.
Við erum í samningaskapi!

VW Polo Comfortline 1,4

Skoda Octavia 1,9 TDI

VW Golf Comfortline 1,6

ÞAÐ

hriktir í stoðum íslensks
samfélags. Hvað gerir Geir
Haarde? Hann stofnar nefnd um
Evrópumál, leyfir sér að vefengja
fullyrðingu fréttamanns um að
þjóðin hafi beðið ómælanlegan
álitshnekki með uppgerðarflónsku
og dónaskap. Hann sér enga
ástæðu til að segja af sér, ekki
frekar en Árni Mathiesen, Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Allir
líta þeir á sig sem áhrifamenn og
leyfa sér að neita að svara eða láta
eins og svalir tappar í tónlistarblöðum. Ingibjörg Sólrún sér heldur enga þörf á afsögnum og finnst
krafan jafngilda því og að kasta
skylmingaþrælum fyrir ljón. Ætli
við séum þá ekki lýðurinn sem vill
brauð og leika.

Nýskráður júní 2007
Beinskiptur, ekinn 33.000 km.

Ásett verð:

1.560.000

Nýskráður maí 2007
Beinskiptur, ekinn 47.000 km.

Ásett verð:

2.190.000

Sjáðu auglýsinguna á www.heklanotadirbilar.is

EF til vill gæti Framsóknarflokkurinn náð fylgi í næstu kosningum
með slagorðinu „Framsókn, flokkur sem axlar ábyrgð“. Að minnsta
kosti gerir það enginn annar.

GÓÐAN DAG!
Í dag er þriðjudagurinn 18. nóvember, 323. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.07
10.09

Hádegi

Sólarlag

13.13
13.58

16.18
15.46

Heimild: Almanak Háskólans

Opið 10–18 virka daga | Opið 12–16 laugardaga
Kletthálsi

sími 590 5044

www.heklanotadirbilar.is

notadirbilar@hekla.is

Nýskráður júní 2007
Beinskiptur, ekinn 49.000 km.

Ásett verð:

1.850.000

