Nýjar íslenskar landbúnaðarafurðir
Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor ræðir um sláturtertur og
rabbarbarakaramellur sem urðu til í Listaháskóla Íslands
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Landsvirkjun gert að reiða
fram viðbótartryggingar
Lækkandi lánshæfismat hefur þegar haft áhrif á fyrirtæki með ríkisábyrgð. Landsvirkjun hefur verið
krafin um viðbótartryggingar vegna erlendra skuldbindinga. Lánshæfismatið nú er varla ásættanlegt.

Á SÉR AUKASJÁLF

Kristinn Gunnar
Blöndal gefur út sína
fyrstu plötu.
ÞRIÐJA GRÁÐAN 52

EFNAHAGSMÁL „Það er eitt dæmi hjá okkur um
gjaldeyrisskiptasaming með ákvæði um
viðbótartryggingu fari lánshæfismatið niður
eins og nú hefur gerst,“ segir Þorsteinn
Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar.
Hann bætir því við að lækkandi einkunnir
matsfyrirtækja á lánshæfi Íslands hafi
vissulega áhrif á fyrirtæki eins og Landsvirkjun. „Það yrði miður ef þetta færi niður
fyrir mörk sem ekki er hægt að una við,“
segir Þorsteinn.
Þorsteinn Hilmarsson bendir á að ekki
þurfi að greiða trygginguna sem slíka. „Þá
getum við auðveldlega breytt svona samning-

um og farið í kringum þetta. Við getum því
farið út úr svona samningi ef við viljum.“
Samingurinn sé einn af mörgum tugum af
svipuðu tagi.
Eftir því sem næst verður komist eru
upphæðir samningsins mjög breytilegar, en
þessi tiltekni samningur er ekki nema lítið
brot af heildarskuldbindingum Landsvirkjunar.
Landsvirkjun er í eigu íslenska ríkisins
sem ber fulla eigendaábyrgð á fyrirtækinu.
Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi
Orkuveitu Reykjavíkur, segir að lækkandi
lánshæfismat ríkisins hafi enn ekki haft nein
áhrif á Orkuveituna. Markaðurinn komi til

með að ráða þeim áhrifum. „Þetta hefur ekki
áhrif á fyrirliggjandi lán. Við erum að skera
niður fjárfestingu. Afgreiðsla erlendra lána
er í bið og við gerum ráð fyrir að fara á
innlendan lánamarkað en þetta hefur ekki
áhrif á greiðslu fyrirliggjandi skulda.“
Matsfyrirtækið Moody‘s tilkynnti á
fimmtudag að lánshæfiseinkunn íslenska
ríkisins hafi verið lækkuð úr A flokki niður í
Baa.
Önnur matsfyrirtæki hafa líka lækkað
einkunnir sínar. Heimildarmenn blaðsins
benda á að fari einkunn útgefanda bréfa
niður í Bbb flokkist bréfin sem hálfgerð
ruslbréf.
- ikh / sjá síðu 20
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Von á stórstjörnum í kvöld:

BER 2008

Barónessa með
veislu á Íslandi
● INNLIT
Manfreð Vi
lhjálmsson
Minnisvar ● ÓPERUHÚSIÐ Í SYDNEY
ði um meis
tara
Tónlist í tö
●
frandi um HÖNNUN
búðum

Á ils.is getur
Gengið frá

FYLGIR Í DAG
þú:

greið l

VEÐRIÐ Í DAG
2
1
3
3

4

RIGNING Í dag verður sunnan og
suðvestan 8-13 m/s víðast hvar.
Þurrt að kalla allra austast, rigning
sunnan til og vestan annars snjóeða slydduél. Hiti 0-7 stig á láglendi,
mildast syðst.
VEÐUR 4

FORSETAFRÚIN FÆR SKART Forsetafrúin Dorrit Moussaieff smellir á sig fyrsta eintakinu af silfurskartgrip sem verður seldur til

styrktar Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna, í versluninni Leonard í Kringlunni í gær. Eggert Pétursson listmálari (til vinstri)
og Sif Jakobs skartgripahönnuður (fyrir aftan Dorrit) hönnuðu og útbjuggu skartgripinn. Sævar Jónsson, fyrrverandi varnarjaxl úr
Val og eigandi Leonard, fylgist kankvís með aðförunum. Sjá síðu 90
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK Francesca Habsburg
barónessa frá Austurríki,
sérlegur velgjörðarmaður
íslenskra
listamanna, er
stödd á Íslandi.
Francesca
hefur boðað
vini sína til
aðventuveislu í
kvöld til að
létta þeim lífið
í kreppunni.
HABSBURG
Samkæmt
BARÓNESSA
heimildum
Fréttablaðsins
er búist við því
að í föruneyti barónessunnar
leynist jafnvel þeir David
Bowie, Johnny Rotten úr Sex
Pistols og Roger Taylor úr
Queen. Í veislunni munu
hljómsveitirnar Hjaltalín og Flís
troða upp.
Barónessan er í miklu
vinfengi við Dorrit Moussaieff
forsetafrú.
- jbg / sjá síðu 90

Einn helsti tónlistarmaður Íslands rokkaði til hinstu stundar:

Rúnar Júlíusson fallinn frá
Rúnar Júlíusson tónlistarmaður
er látinn af völdum hjartaáfalls,
63 ára að aldri. Geimsteinn,
útgáfufyrirtæki Rúnars, hélt
árlega útgáfukynningu sína á
Ránni í Keflavík á fimmtudagskvöldið. Þegar Rúnar hugðist stíga
á svið til að syngja og var að teygja
sig eftir gítarnum kenndi hann sér
meins. Rúnar var fluttur á sjúkrahús þar sem hann andaðist.

Rúnar var einhver afkastamesti
tónlistarmaður landsins. Hann
vakti fyrst athygli með hljómsveitinni Hljómum árið 1963 og
hefur æ síðan verið áberandi í
útgáfu og tónleikahaldi.
Rúnar lætur eftir sig eiginkonuna Maríu Baldursdóttur, synina
Baldur og Júlíus og sex barnabörn.
-hdm, jbg/ sjá síðu 76

RÚNAR JÚLÍUSSON

10-22

Opið
Nýtt kortatímabil

SPURNING DAGSINS

2

Greiðslukortagengið er sagt miðast við þann dag sem verslað er:

Mannréttindadómstóll:

Mikill munur á genginu

Gagnagrunnur
brýtur réttindi

Umtalsverður munur
virðist vera á gengi krónunnar
gagnvart erlendum gjaldmiðlum, hjá Seðlabankanum og hjá
greiðslukortafyrirtækjunum.
Hjá Seðlabankanum kostaði
evran 161 krónu og fimmtíu aura
í gær. Á sama tíma er auglýst
gengi
greiðslukortafyrirtækjanna yfir 187 og 188 krónur fyrir
hverja evru.
„Þetta skýrist af því að það er
eins dags töf, þannig að gengið
sem við birtum í dag er miðað
við það sem verslað var í gær.
Þeir sem versla í dag fá gengi
sem verður eitthvað nálægt því
sem það verður hjá Seðlabankan-

VIÐSKIPTI

Sigurður, er allur vindur úr
þér?
„Nei, nú fyrst er farið að hvessa!“
Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfréttamaður, oft nefndur Siggi stormur, er
talsmaður hóps íslenskra húseigenda á
Spáni sem eru í hinum mestu kröggum
vegna hruns íslensku krónunnar.

Formennska í Framsókn:

Þrír vilja setjast
í formannsstól
STJÓRNMÁL Þrír gáfu í gær kost á
sér í komandi formannskjöri í
Framsóknarflokknum í janúar.
Þetta eru Páll Magnússon,
bæjarritari í Kópavogi og
fyrrverandi aðstoðarmaður
ráðherra, Höskuldur Þórhallson
alþingismaður og Jón Vigfús
Guðjónsson, sjómaður á Akureyri.
Jón var í 13. sæti Framsóknarflokksins í Reykjavíkurkjördæmi
norður fyrir Alþingiskosningarnar
2007.
Eins og kunnugt er tók Valgerður
Sverrisdóttir alþingismaður við
formannsembættinu þegar Guðni
Ágústsson sagði af sér í nóvember.
Hún hefur lýst því yfir að hún
sækist ekki eftir að gegna
embættinu áfram
- bþs / gar

Joseph Stiglitz hagfræðingur:

Þarf að kúvenda
bankastarfsemi
EFNAHAGSMÁL Í þeirri efnahagslegu

uppbyggingu sem fram undan er
verður að sjá til þess að bankar
snúi sér aftur að upphaflegu
hlutverki sínu, að lána fé og gera
greiðslumat. Þetta kemur fram í
grein Josephs Stiglitz, handhafa
Nóbelsverðlauna í hagfræði, í
blaðinu í dag.
Stiglitz segir að margir af stóru
bönkunum í Bandaríkjunum hafi
færst úr „lánastarfsemi“ yfir í
„flutningsstarfsemi“. „Þeir
einbeittu sér að því að kaupa
eignir, setja þær í nýjar umbúðir
og selja á ný. Og um leið slógu þeir
nýtt tossamet við áhættu- og
greiðslumat. Hundruðum milljarða
dollara hefur nú verið eytt í að
halda lífi í þessum óstarfhæfu
stofnunum.“
Hreinsa þurfi til í innviðum
slíkra stofnana ef hagkerfi
Bandaríkjanna, og heimsins, á að
eiga viðreisnar von til framtíðar.
-bs / sjá síðu 22
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um í lok dagsins,“ segir Haukur
Oddsson,
framkvæmdastjóri
Borgunar.
Bergsveinn Samper, framkvæmdastjóri kortalausna hjá
Valitor, bætir því við að fyrirtækin leggi að auki sérstakt
gengisálag ofan á gengið, yfirleitt eitt til tvö prósent, sem fari
eftir gjaldmiðlum.
„Gengið miðast þá við gengi
Seðlabankans, en eins og þegar
gjaldeyrir er keyptur í bankaútibúi þá er gengið lítillega hærra
en skráða gengið. Þetta er þóknun fyrir veitta þjónustu við viðskiptavini.“

MUNUR Á GENGI? Það kemur mörgum á

óvart að gengi krónunnar hjá greiðslukortafyrirtækjunum er ekki það sama og
Seðlabankans. Á því eru þó skýringar.

- ikh

NORDICPHOTOS/AFP

BRETLAND, AP Mannréttindadómstóll Evrópu hefur kveðið upp
þann úrskurð að breskur
gagnagrunnur, með erfðaefnisupplýsingum úr rannsóknum
sakamála, fái ekki staðist.
Brotið sé á rétti einstaklinga
með því að safna upplýsingum
um erfðaeinkenni þeirra sem
hafa verið handteknir vegna
gruns um glæp en ekki sakfelldir. Nú þegar eru í þessum
gagnagrunni 4,5 milljónir
lífsýna.
Engin athugasemd er gerð við
að í gagnagrunninum séu
upplýsingar um einstaklinga sem
hlotið hafa dóm.
- gb

Hótaði starfsfólki
lifrarbólgusmiti
Maður vopnaður sprautu réðst inn á St. Jósefsspítala í gær og heimtaði morfín.
Hann komst á brott með lyf en var handtekinn skömmu síðar. Forstjóri spítalans segir starfsfólk hafa brugðist hárrétt við erfiðum aðstæðum.

fjórir ræningjar rændu þessa verslun í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skartgriparán í París:

LÖGREGLUMÁL „Maðurinn var reik-

ull og sagði starfsfólkinu að hann
væri í slæmum málum. Það var
greinilegt að honum leið mjög illa
og var kominn í mikil vandræði,“
segir Árni Sverrisson, forstjóri St.
Jósefsspítala í Hafnarfirði. Maður
réðst inn á vaktherbergi lyfjadeildar spítalans í hádeginu í gær
vopnaður sprautu. Hann sagðist
vera smitaður af lifrarbólgu-C og
heimtaði að sér yrði fært morfín.
Að öðrum kosti myndi hann smita
starfsfólkið. Maðurinn fékk lyfin
afhent og hvarf á braut. Eftir
ábendingar starfsfólks var hann
svo handtekinn skammt frá spítalanum örfáum mínútum síðar. Maðurinn var með öll lyfin á sér og
hafði ekki verið snert á neinum
þeirra.
Árni segir þá fimm sem urðu á
vegi ránsmannsins, hjúkrunarfræðinga og annað starfsfólk, hafa
brugðist hárrétt við aðstæðunum.
„Fólkið sem maðurinn stóð andspænis þekkir þessa hluti og gerir
sér grein fyrir hættunni. Það er
búið að fara yfir það með hvaða
hætti starfsfólk á að bregðast við
þegar slíkar aðstæður skapast.
Starfsfólkið streittist ekkert á
móti heldur var umsvifalaust
gengið í að afhenda honum lyfin.“
Að sögn Árna var haft samband
við lögreglu áður en maðurinn náði
að yfirgefa spítalabygginguna.
Auk þess hafi einn starfsmanna
hlaupið á eftir manninum fram í
anddyrið til að sjá í hvaða átt hann
hlypi, því maðurinn fór ekki inn í
bíl heldur hljóp frá spítalanum og
niður götu í átt að miðbænum í
Hafnarfirði. Lögregla handtók

EITT STÆRSTA RÁN SÖGUNNAR Þrír eða

Þýfið er þrettán
milljarða virði
FRAKKLAND, AP Eitt stærsta

skartgriparán sögunnar var
framið í París í gær. Þrír eða
fjórir ræningjar hirtu demantshringa, hálsmen og dýr armbandsúr úr skartgripaversluninni
Harry Winston skammt frá
breiðgötunni Champs Elysées.
Ræningjarnir réðust inn í
verslunina með byssur í hendi og
hótuðu starfsfólkinu, börðu suma
í höfuðið en héldu síðan út eftir
að hafa tæmt nokkra sýningarkassa.
Þýfið er talið um 85 milljón
evra virði, en það jafngildir um
það bil 13 milljörðum króna,
samkvæmt gengi krónunnar
síðdegis í gær.
- gb

ÓTTASLEGIÐ STARFSFÓLK Forstjóri Skt. Jósefsspítala segir

starfsfólk spítalans hafa brugið hárrétt við aðstæðum, enda
hafi verið farið yfir hvernig best sé að bregðast við .Hann
vonast til að ógæfumaðurinn fái hjálp, enda hafi hann greinilega verið langt leiddur fíkill.

ÁRNI
SVERRISSON

Vonandi er þessi ógæfumaður kominn í réttar
hendur sem aðstoða hann.
ÁRNI SVERRISSON
FORSTJÓRI

manninn spölkorn frá spítalanum
nokkrum mínútum síðar.
Árni segir starfsfólk spítalans
aldrei áður hafa upplifað nokkuð
slíkt. „Starfsfólkinu brá og var
nokkuð óttaslegið, en ég gat ekki
betur séð en allir væru búnir að
jafna sig sæmilega seinni partinn í
dag (í gær). Eðli málsins sam-

kvæmt verður farið yfir öll
öryggisatriði og teknar ákvarðanir
um endurbætur ef ástæða þykir
til. Hins vegar er afar erfitt að
koma í veg fyrir slík atvik öðruvísi
en að svona stofnanir séu hreinlega læstar.“
Árni segir ránsmanninn greinilega hafa verið langt leiddan og
örvæntingarfullan fíkil. „Vonandi
er þessi ógæfumaður kominn í
réttar hendur sem aðstoða hann.“
Samkvæmt lögreglu var maðurinn færður á lögreglustöðina á
Hverfisgötu og yfirheyrður í gærkvöldi. Hann er talinn vera á aldrinum 20 til 25 ára.
kjartan@frettabladid.is

15,5 milljarðar í atvinnuleysistryggingasjóði:

Sjóðurinn gæti tæmst
VINNUMARKAÐUR Hætta er á því að
atvinnuleysistryggingasjóður geti
tæmst í lok næsta árs ef atvinnuleysi verður mikið. Um 15,5 milljarðar króna verði í sjóðnum um
næstu áramót. Tekjur nema um
fimm milljörðum á ári. Ef atvinnuleysi verður 6 til 7 prósent á næsta
ári verður sjóðurinn nánast tómur
í árslok 2009.
Sigurður P. Sigmundsson, fjármálastjóri Vinnumálastofnunar,
segir að sjóðurinn standi vel um
næstu áramót. Ef atvinnuleysisspár gangi eftir geti sjóðurinn
tæmst í árslok 2009. Sjóðurinn fái
0,67 prósent af atvinnutryggingagjaldi. Ef atvinnustarfsemi fari
minnkandi dragist tekjur sjóðsins
saman.
„Hitt er svo annað mál að það er
ríkisábyrgð á þessu þannig að þó
að sjóðurinn fari í mínus árið 2010
þá heldur hann áfram að borga

bætur. Undanfarin ár hefur
safnast smám
saman í hann og
það er auðvitað
dálítið neyðarlegt að sú uppsöfnun fari á
einu ári eins og
stefnir í,“ segir
SIGURÐUR P.
Sigurður.
SIGMUNDSSON
Engin áform
eru um að auka
fjárstreymi í sjóðinn, að sögn Sigurðar. „Ekki ætlum við að setja
álögur á atvinnulífið. Þetta breytist ekki á næsta ári. En auðvitað
þarf sjóðurinn að hafa nægilegan
tekjustofn til að standa við útgjöldin,“ segir hann.
Hver
atvinnuleysisprósenta
kostar rúma þrjá milljarða króna.
Sex prósenta atvinnuleysi kostar
ríflega 18 milljarða króna.
- ghs

Rjúpnaskyttan sem leitað var:

Talinn af og
leitinni hætt
LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem leitað

hefur verið á Skáldabúðaheiði er
nú talinn af. Hann hét Trausti
Gunnarsson og lætur eftir sig
eiginkonu og þrjú uppkomin börn.
Trausti gekk til rjúpna á laugardagsmorgun fyrir viku og skilaði
sér ekki til móts við félaga sinn.
Um 200 björgunarsveitarmenn og
sjálfboðaliðar leituðu í gær að
Trausta við ágætar aðstæður sem
versnuðu eftir hádegið.
Samkvæmt tilkynningu er
engin von talin til þess að Trausti
geti verið á lífi. Formlegri leit að
honum hefur verið hætt en þó
verður leitað áfram eftir því sem
tilefni gefst til. Aðstandendur
Trausta votta leitarmönnum
þakklæti fyrir óeigingjarna vinnu
við erfiðar aðstæður.
- gar

Fimm slösuðust í árekstri:

Þyrla með barn
á slysadeild
SLYS Ungt barn og einn fullorðinn

voru flutt talsvert slösuð með
þyrlu landhelgisgæslunnar á
slysadeild í Reykjavík eftir
harðan árekstur tveggja bíla á
Vesturlandsvegi, skammt norðan
við Borgarnes, um kvöldmatarleytið í gær. Þrír aðrir voru fluttir
með sjúkrabíl á slysadeild.
Samkvæmt lögreglunni í
Borgarnesi voru tildrög slyssins
ókunn þegar Fréttablaðið fór í
prentun. Bílarnir eru báðir ónýtir.
- kg
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

126,19

126,79

Sterlingspund

185,09

185,99

Evra

161,09

161,99

Dönsk króna

21,621

21,747

Norsk króna

17,615

17,719

Sænsk króna

15,22

15,31

Japanskt jen

1,3675

1,3755

SDR

187,60 188,72

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,6956
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Leikari og ruðningskappi:

OJ Simpson í 15
ára fangelsi
BANDARÍKIN Leikarinn og
ruðningskappinn OJ Simpson var
í gær dæmdur til fimmtán ára
fangelsisvistar
fyrir mannrán
og vopnað rán.
Vitorðsmaður
Simpsons,
Clarence
Stewart, fékk
jafn langan
dóm. Þeir voru
fundnir sekir
O.J. SIMSPON
um alls tólf
ákæruliði í
október, og hefur verið haldið í
gæsluvarðhaldi síðan.
Simpson og Stewart voru
dæmdir fyrir að ræna tveimur
mönnum sem sérhæfðu sig í sölu
íþróttaminjagripa og halda þeim
á hótelherbergi í september á
síðasta ári.
Árið 1995 var Simpson sýknaður af ákæru um morðið á fyrrum
eiginkonu sinni, Nicole Brown, og
Ronald Goldman vini hennar. - kg

Fjármögnun skilar sér í hús:

Straumur nældi
sér fyrstur í fé
VIÐSKIPTI Straumur lauk í gær við

fjármögnun upp á 133 milljónir
evra, jafnvirði 21 milljarðs króna.
Þetta er fyrsta fjármögnun
íslensks fjármálafyrirtækis sem
kemur erlendis frá eftir bankahrunið fyrir um tveimur mánuðum.
Straumur hefur hvorki gefið
upp lánakjör né hverjir standi að
því. Það eru ekki aðilar tengdir
bankanum, samkvæmt upplýsingum frá Straumi.
Haft er eftir William Fall,
forstjóra, að fjármögnunin sé
mikilvægur áfangi fyrir Straum,
sérstaklega í ljósi núverandi
aðstæðna á markaði.
- jab
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Samningur Íraksstjórnar við Bandaríkin breytir stöðu Bandaríkjahers í Írak:

Orkuveitan græðir á genginu:

Þarf nú að lúta stjórn Íraks

Skuldir lækka
um milljarða

ÍRAK, AP Ray Odierno, æðsti yfirmaður Bandaríkjahers í Írak,
segir að nýgerður samningur
Íraksstjórnar og Bandaríkjanna
um öryggismál í landinu valdi
því að Bandaríkjaher þurfi að
gera ýmsar breytingar á því
„hvernig við skipuleggjum, samhæfum og framkvæmum hernaðaraðgerðir í Írak“.
Á
fimmtudaginn
lagði
forsætisráð Íraks blessun sína
yfir samninginn, en samkvæmt
honum er gert ráð fyrir að
Bandaríkjaher verði horfinn frá
Írak innan þriggja ára. Með samþykki forsætisráðsins getur
samkomulagið gengið í gildi, en

hann segir að Bandaríkjaher
þurfi nú að fá samþykki írakskra stjórnvalda fyrir öllum
hernaðaraðgerðum.
Samningurinn kemur í staðinn
fyrir umboð Sameinuðu þjóðanna sem Bandaríkjaher hefur
starfað eftir til þessa. Það umboð
veitti Bandaríkjamönnum mjög
víðtækar heimildir til að fara
sínu fram í landinu.
Í yfirlýsingunni segir Odierno
að bandarískir hermenn muni
áfram berjast gegn al-Kaída og
öðrum uppreisnarhópum í Írak,
en nú „verðum við að gera það
með fullri virðingu fyrir stjórnarskrá og lögum Íraks“. - aa / gb

TILRÆÐI Íraskur hermaður, í hópi
með bandarískum kollegum, heldur á
blóðugri flík á vettvangi sprengjuárásar
á útikaffihús í Bakúba.
NORDICPHOTOS/AFP

Íraksþing hafði áður samþykkt
það.
Odierno sendi í gær frá sér
skriflega yfirlýsingu til bandarískra hermanna í Írak, þar sem

VIÐSKIPTI „Lækkunin stendur núna

í um fjörutíu milljörðum, miðað
við það sem hæst var,“ segir
Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur, um
skuldir fyrirtækisins.
Þær hafa lækkað samfara
styrkingu krónunnar í gær og
fyrradag. Þær hækkuðu mikið
þegar gengi krónunnar lækkaði.
Heildarskuldir Orkuveitunnar
nema um 180 milljörðum króna.
Eiríkur bætir því við að eigið fé
félagsins hafi aukist um fimmtung
við gengishækkunina.
Sé miðað við níu mánaða uppgjör
félagsins má ætla að það nemi um
það bil 50 milljörðum króna.
- ikh

Ríkið ljúki samningi
fyrir álver í Helguvík
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill að ríkið sýni álversframkvæmdum í Helguvík
stuðning á viðkvæmum tímum og afgreiði fjárfestingasamning. Álverið er í
endurskoðun og óvissu eftir að fjármögnunin hvarf með íslensku bönkunum.
ATVINNULÍF Bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill að ríkisstjórnin dragi
ekki lengur að ganga frá fjárfestingasamningi vegna væntanlegs
álvers Norðuráls í Helguvík.
„Það er orðinn nokkuð langur
tími síðan þetta fór fyrir ríkisstjórnina og hver vika sem líður
tefur framhald verkefnisins og það
er mjög bagalegt,“ segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ.
Framkvæmdir við álverið í
Helguvík hófust í júní í sumar en
eftir hrun íslenska bankakerfisins
var verkefnið tekið til endurskoðunar og verulega hægt á framkvæmdum. Unnið er áfram við undirstöður kerskála en ekki er farið í
nýjar framkvæmdir að sögn Ágústs
Hafbergs, talsmanns Norðuráls.
Ágúst segir að Helguvíkurverkefnið sé annars vegar til endurskoðunar vegna breyttrar stöðu eftir
hrun íslenska bankakerfisins sem
átti að að standa að fjármögnun
þess. Hins vegar hafi myndast tækifæri vegna lækkaðs efniskostnaðar
fyrir byggingu álversins.
„Áður en við höfum niðurstöður
úr endurskoðuninni getum við ekkert sagt,“ svarar Ágúst aðspurður
um það hvenær hægt verði að hefja
starfsemi í Helguvík. Áður var
áætlað að það yrði í lok ársins 2010.
Árni Sigfússon telur að töfin verði
sennilega um sex mánuðir, hugsanlega lengri. Hann segir útilokað að
allt verkefnið fari út um þúfur. „Það
er það sterkt að það myndi aldrei
gerast. Það er mikið frekar töfin
sem við höfum áhyggjur af á þessum tímum.“
Árni undirstrikar mikilvægi þess
að ríkisstjórnin afgreiði fjársfest-

DALAÍ LAMA OG LECH WALESA Hittust í

Póllandi í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lech Walesa:

Nóbelsverðlaun
í aldarfjórðung
PÓLLAND, AP Pólverjar minntust
þess í gær að aldarfjórðungur var
liðinn frá því Lech Walesa, sem þá
var í fararbroddi lýðræðishreyfingar í Póllandi, fékk friðarverðlaun Nóbels fyrir þau störf sín.
Í tilefni dagsins komu nokkrir
aðrir friðarverðlaunahafar, þar á
meðal Dalaí Lama, leiðtogi
Tíbetbúa, í heimsókn til Póllands.
Þeir Walesa hittust á fundi með
átta hundruð fulltrúum æskulýðs
heimsins í borginni Gdansk.
Við það tækifæri sagði Dalaí
Lama meðal annars að það þyrfti
ekki að taka nema fáeina daga að
leysa deiluna um Tíbet ef Kína
yrði opnara samfélag en nú er.

SKÓFLUSTUNGA Í HELGUVÍK Bæði viðskiptaráðherra og fjármálaráðherra voru með

þegar fyrstu skóflustungurnar að væntanlegu álveri í Helguvík voru teknar í júní. Nú
er óvíst með framhaldið.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

fengið á töfunum frá ríkinu. „En í
sjálfu sér höfum við fulla trú á að
það sé verið að fara yfir þetta samviskusamlega. Það hlýtur að vera
allra hagur að koma þessu sem
fyrst í gang,“ segir bæjarstjórinn.
Um eitt þúsund manns eru
atvinnulausir á Suðurnesjum og
Árni segir um áttaíu prósent þeirra
vera ófaglærða. Í bókun bæjarstjórnar frá því á þriðjudag kemur
fram að álver í Helguvík kalli á 300
milljarða króna fjárfestingu inn í
landið og skapi sjö hundruð „varanleg, vel launuð störf og gríðarlegar
gjaldeyristekjur.“
gar@frettabladid.is

Það hlýtur að vera allra
hagur að koma þessu sem
fyrst í gang.
ÁRNI SIGFÚSSON
BÆJARSTJÓRI

ingasamninginn sem lýtur að skattamálum og fleiri þáttum. Þetta þurfi
að liggja fyrir til þess að hægt sé að
ganga frá nýrri fjármögnun. Ekki
sé farið fram á neitt annað en ríkið
hafi þegar veitt vegna annarra
álvera.
Árni kveðst enga skýringu hafa

- gb

STJÓRNMÁL
Forseti vill efla baráttuanda
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
Íslands, ræddi á miðvikudag við
danska sérfræðinginn Claus Möller
um hvernig skapa megi baráttuanda
og nýta sóknarfæri á komandi árum.
Þetta kemur fram á heimasíðu forsetaembættisins.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson
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Á MORGUN
10-15 m/s með ströndum
sunnan og austan til annars
hægari.
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SKAMMVINN HLÝINDI
Enda þótt höfuðborgarbúar og aðrir
landsmenn á sunnanog vestanverðu landinu
kunni að sjá hitatölur
á bilinu 5-7 stig í dag
þá eru þessar tölur
ekki komnar til að vera.
Í dag verður svalara
norðan og austan til
en strax í kvöld fer að
kólna, fyrst norðan til.
Á morgun verður hiti
víðast hvar eða undir
frostmarki en þó mild- 1
ara suðvestan til.
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MÁNUDAGUR
10-15 norðaustan og
austan til annars hægari
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Amsterdam
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París
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Róm

15°

Stokkhólmur
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Jólalög eða hvít kerti og líka falleg spil,
sem er gaman að merkja „frá“ og „til“.

Opið 10-22 í kvöld
Nýtt kortatímabil

www.kringlan.is | Sími 517 9000

Komdu í heimsókn
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KJÖRKASSINN

Litist þér vel á að fá Davíð
Oddsson aftur í pólitíkina?
Já

23,4%
76,6%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Munt þú kjósa í formannskjöri
Framsóknarflokksins í janúar?
Segðu skoðun þína á Vísi.is
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Ríkisstjórnin afgreiðir frumvarp um launalækkun ráðherra og þingmanna:

Eigendur Viðskiptablaðsins:

Lækka um 5 til 15 prósent

Verður upplýst
mjög fljótlega

EFNAHAGSMÁL Ríkisstjórnin hefur
afgreitt frumvarp sem fer til
umfjöllunar þingflokka og verður í
framhaldinu lagt fram á þingi. Í
frumvarpinu eftirlætur ríkisstjórnin kjararáði að meta hversu mikil
lækkun launa þingmanna og ráðherra verður og hvernig lækkunin
getur átt við um aðra hópa sem
heyra undir ráðið.
„Tölurnar sem við erum að tala
um eru á bilinu 5-15 prósent fyrir
allt árið 2009. Þetta er tímabundin
lækkun og svo verða menn að taka
afstöðu til þess eftir árið 2009 hvað
tekur þá við. Það fer mikið eftir því
hvað gerist úti á hinum almenna
markaði því að það er sú viðmiðun

SAMFÉLAGSVITUND Haukur

Ingibergsson,
formaður Félags
forstöðumanna
ríkisstofnana, segir
að forstöðumenn
hafi mikla samfélagsvitund.

sem kjararáð á að nota,“ segir Geir
H. Haarde forsætisráðherra.
Geir segir að frumvarpið sé ekki
flókið en úr því að kjararáð hafi ekki
treyst sér til að lækka laun helstu
stjórnmálamanna og æðstu embættismanna þjóðarinnar á grundvelli
þess bréfs sem hann hafi sent þá

hafi þessi lagaskylda verið felld á
ráðið.
Benedikt Bogason, varaformaður
Dómarafélags Íslands, vill ekkert
tjá sig um fyrirætlun stjórnvalda en
býst við að launalækkanirnar verði
ræddar „í okkar ranni“ í næstu
viku.
Haukur Ingibergsson, formaður
Félags forstöðumanna ríkisstofnana, segir ekki koma á óvart að
Alþingi breyti lögum um launakjör.
Félagið hafi ekki mótað afstöðu um
hvort lækka eigi laun forstöðumanna en forstöðumenn hafi „mikla
samfélagsvitund“ og séu „meðvitaðir um skyldur sínar jafnt í góðæri
sem á erfiðleikatímum.“
- ghs

FJÖLMIÐLAR „Það verður upplýst
mjög fljótlega,“ segir Haraldur
Johannessen, ritstjóri Viðskiptablaðsins aðspurður hverjir
eigendur blaðsins eru.
Í lok nóvember var upplýst að
Myllusetur ehf. hafi keypt
Viðskiptablaðið af Framtíðarsýn
ehf., sem var dótturfélag Exista.
Blaðinu var þá breytt í vikublað
og kemur nú út á fimmtudögum.
Skráður eigandi að Myllusetri er
Haraldur Johannessen. Þá sagði
vefritið Eyjan frá því í lok
nóvember að meðal nýrra
eigenda væri Róbert Wessmann,
fyrrum forstjóri Actavis, en það
hefur ekki verið staðfest.
- ss

Man ekki eftir símtali um bankana
Stangaveiðifélag Reykjavíkur
þakkar Intersport fyrir ánægjulegt og glæsilegt samstarf
í tilefni af Opnu húsi
síðastliðið föstudagskvöld.

B£=H7L;H#IzCK=£?

ATA R N A

Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík
sími 515 5000, www.oddi.is

ATA R N A

Siemens ryksugur
á jólaverði.

Ryksuga - rauð

Sjáið jólatilboðin á
www.sminor.is

VS 01E1800, 3 l poki, 1800 W.

Jólaverð: 15.900 kr. stgr.

Ryksuga

- blá
VS 06G1802, 4 l poki, 1800 W.

Jólaverð: 19.900 kr. stgr.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Forsætisráðherra segir að ekki sé gert ráð fyrir því í lögum að seðlabankastjóra
verði vikið úr starfi. Hann kannast ekki við óánægju Samfylkingar vegna ummæla Davíðs um að fara aftur í stjórnmál og myndi ekki tala um einelti.
EFNAHAGSMÁL Geir H. Haarde forsætisráðherra bendir á að ekki sé
gert ráð fyrir því í lögum um
Seðlabankann að hægt sé að víkja
seðlabankastjóra úr starfi.
Geir kveðst ekki hafa heyrt af
óánægju Samfylkingarinnar með
þau ummæli Davíðs Oddssonar að
hann snúi aftur í stjórnmálin ef
honum verði vikið úr Seðlabankanum. Hann hafi átt langt samtal
við Davíð á fimmtudag og fengið
þær skýringar að þau hafi verið
tekin úr samhengi.
Spurður um hvernig hann ætli
að bregðast við mikilli óánægju
Samfylkingarinnar með ummæli
Davíðs segir hann: „Við ræðum
það þá formennirnir ef þess
þarf.“
Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins,
sagði nýlega í grein að Samfylkingin væri að leggja Davíð í einelti. Geir segist ekki myndu nota
þau orð. „Það hefur hver maður
rétt á sínum sjónarmiðum í þessu
máli eins og öðrum,“ segir hann.
Á fundi Davíðs með viðskiptanefnd Alþingis á fimmtudag kom
fram að seðlabankastjóri hefði
varað ríkisstjórnina við því í júní
að bankarnir myndu eiga litla
möguleika á að lifa af. „Hann er að
vitna í símtal við mig sem ég man
ekki sjálfur eftir,“ segir Geir.
„Bankinn hefur allt þetta ár haft
heilmiklar áhyggjur af stöðu viðskiptabankanna þó að annað hafi
mátt lesa út úr stöðugleikaskýrslu
bankans sem hann birti í maímánuði. Það sem sagt er í símtali er
ekki opinber afstaða bankans,“
segir Geir og útilokar að þetta
símtal sem snertir þjóðina alla
hafi verið tekið upp í Stjórnarráðinu og afrit af því sé til.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður
Samfylkingarinnar,
sagði í yfirlýsingu í fyrrakvöld að
0 prósent lífslíkur bankanna hefðu
ekki verið nefndar á fundi í júlí.
Það stangast á við þau orð Davíðs
Oddssonar að varað við slíku í
júní. Geir kannast ekki við að talað
hafi verið um 0 prósent á fundinum á júlí og man ekki heldur eftir

RÆÐUM ÞETTA FORMENNIRNIR „Við ræðum það þá formennirnir ef þess þarf,“ segir

Geir H. Haarde forsætisráðherra um það hvernig hann hyggist bregðast við óánægju
Samfylkingarinnar með ummæli Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra í dönsku dagblaði nýlega.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

því í símtali.
„Það má vera að það hafi verið
sagt einhvern tíma í símtali en slík
símtöl eru ekki hin opinbera afstaða
bankans,“ segir hann og kveðst ekki

hafa skrifað allt hjá sér sem í slíkum símtölum kunni að hafa komið
fram. „Ef það eru vandamál í þessu
þá kemur það í ljós þegar málið
verður skoðað.“
ghs@frettabladid.is

Skýrsla Seðlabankans í maí og viðvörun Davíðs í júní:

Segir lítið hafa gerst í millitíðinni
EFNAHAGSMÁL „Mig rekur ekki
minni til þess að neitt sérstakt hafi
gerst á þessu tímabili sem hefði
getað breytt stöðunni,“ segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, spurður hvað gæti
hafa gerst frá því að Seðlabankinn
gaf út skýrslu um ágæta stöðu
bankanna í maí síðastliðnum og
þar til Davíð Oddsson seðlabankastjóri varaði ríkisstjórnina við í
júní.

„Það
var
reyndar
útlit
fyrir það í vor að
heimskreppan
væri í rénun og
þá uxu vonir
manna um aukna
lánamöguleika
hjá
bönkum
erlendis en svo
dró
úr
þeim ÞÓRÐUR
möguleikum
FRIÐJÓNSSON

þegar líða tók á sumarið. Þannig
að það voru einhver merki sem
menn voru að lesa í en aðalatriðið
er það að nær allt árið voru að
skiptast á skin og skúrir í þeim
efnum.“
Yfirmaður
eins
bankanna
þriggja sagði Fréttablaðinu að
ekkert hafi gerst á þessu tímabili
sem gæti útskýrt þann mun sem
er á skýrslunni í maí og varnaðarorðunum í júní.
- jse

Vinsælar
jólagjafir
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2.199

Í minningu Vilhjálms Vilhjálmssonar
Friðrik Ómar áritar og spilar
Smáralind kl. 16:00 í DAG
Áritar
Kringlu kl. 15:00 sunnudag

oma í
Jólasveinar k ifuna!
ke
heimsókn í S
AG
- kl. 16:30 í D dag
nu
- kl. 15:00 sun

1.999

BMV - The Beginning
Áritar og spilar Smáral. kl. 13:00 í DAG
Áritar
Kringlu kl. 14:00 í DAG
Holtagörðum kl. 15:00 í DAG
Smáralind kl. 14:00 sunnudag
Kringlu kl. 16:00 sunnudag

TILBOÐ

2.199

Ragnheiður Gröndal
- Bella & Her Black Coffee
Áritar
Smáralind kl. 16:00 sunnudag

2.199

1.899

ÁR

2.199

Stefán Hilmarsson
- Ein handa þér
Áritar
Smáralind kl. 15:00 sunnudag

2.199

2.999

verð áður 2.199

Ný Dönsk
- Turninn

Raggi Bjarna
- Lögin sem mega ekki gleymast
Áritar
Kringlu kl. 13:00 sunnudag

KK
- Svona eru menn

Bubbi og Stórsveit Reykjavíkur
Áritar og spilar
Smáralind kl. 15:00 í DAG

2 CD
DVD

999
Dýrin í Hálsaskógi

3.299
100 Erlend jólalög

2.899
Gísli áritar
Holtagörðum kl. 14:00 í DAG
Kringlu kl. 15:00 í DAG
Skeifu kl. 16:00 í DAG

2.499
Pottþétt 48

2.899
Ómar áritar
Holtagörðum kl. 14:00 í DAG
Kringlu kl. 15:00 í DAG
Skeifu kl. 16:00 í DAG

Gildir tiltil26.
eðaeða
á meðan
birgðirbirgðir
endast. endast.
Gildir
07.september
desember
á meðan

NÝ T T

kortatímabil

2.999
Páll Óskar
- Silfur safnið
Áritar
Skeifu kl. 14:00 sunnudag

2.699
Áritar
Smáralind kl. 14:00 í DAG

2.699
Áritar
Kringlu kl. 14:00 á sunnudag

VEISTU SVARIÐ?
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Hafnfirskur sjómaður óttast ekki kreppuna og opnar fiskbúð:

Írland og Lissabonsáttmáli:

Ódýr fiskur í kreppunni

Cowen kynnir
leiðir að lausn

VERSLUN „Þó það sé kreppa þá þarf

1 Hvaða íslensk hljómsveit er
tilnefnd til Grammy-verðlaunanna í ár?
2 Hvaða banki setur strangari
skilyrði fyrir frystingu Íbúðalána en aðrir?
3 Hvaða íþróttamaður segir
þjálfara sinn ekki gera neitt
annað en að öskra?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 90

fólk að borða og þess þá heldur
þarf það að fá ódýran mat,“ segir
Jón Garðar Sigurvinsson sem í
síðustu viku opnaði Litlu fiskbúðina í Miðvangi í Hafnarfirði.
Hann
segist
ekki
óttast
kreppuna. „Mig vantaði eitthvað
að gera,“ segir Jón Garðar sem
aldrei áður hefur stundað viðlíka
verslunarrekstur. „Ég er sjómaður og var á sjó í tuttugu ár, svo ég
þekki hráefnið og gæðin,“ segir
Jón Garðar. Hann segist þó hafa
þegið aðstoð frá vini sínum sem
rekið hefur fiskbúð. „Hann var
með mér hérna fyrstu dagana til
að aðstoða mig og sýna mér hvern-

ig þetta virkar,“ segir Jón Garðar.
Allan fisk, sem seldur er í Litlu
fiskbúðinni kaupir Jón Garðar á
fiskmarkaði. Hann segist bjóða
upp á lægsta verðið og nefnir sem
dæmi línuýsu í raspi á 690 krónur
kílóið. Þá býður hann einnig upp á
kæsta skötu sem pakkað er í loftþéttar umbúðir svo skötulyktin
gerir ekki vart við sig fyrr en hún
er velkomin.
Jón Garðar segist nú þegar hafa
nóg að gera. „Þetta leggst vel í
mig. Fólk er bara ekki búið að
fatta að það sé hægt að fá ódýran
fisk en það fólk sem komið hefur
til mín, kemur aftur,“ segir Jón
Garðar.
- ovd

LITLA FISKBÚÐIN Jón Garðar Sigur-

vinsson, eigandi Litlu fiskbúðarinnar
í Hafnarfirði með væna Skötu fyrir
Þorláksmessu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÍRLAND, AP Brian Cowen, forsætisráðherra Írlands, hefur rætt við
Gordon Brown um lausn á þeim
vanda sem Írar steyptu Evrópusambandinu í með því að hafna
staðfestingu Lissabon-sáttmálans í
þjóðaratkvæðagreiðslu í júní.
Í aðdraganda leiðtogafundar
ESB, sem fram fer innan skamms,
hefur Cowen hitt nokkra lykilleiðtoga sambandsins til að ræða
hugmyndir Írlandsstjórnar. Þær
hafa ekki verið gerðar opinberar
en leitt er líkum að því að þær
gangi út á að koma eigi til móts við
helstu mótbárur Íra með sérákvæðum og síðan verði efnt til
þjóðaratkvæðagreiðslu á ný.
- aa

Condoleezza Rice:

Segir Mugabe
til syndanna
SIMBABVE, AP Condoleezza Rice,
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að löngu sé kominn
tími á að Robert Mugabe,
forseti í Simbabve, láti af
völdum.
„Það er löngu kominn tími til
að Robert Mugabe fari. Það er
augljóst mál,“ sagði Rice í
Kaupmannahöfn í gær, „Það
voru haldnar sýndarkosningar,
og svo kom sýndarsamsteypustjórn. Við erum nú að sjá
afleiðingarnar af þessu fyrir
mannlífið í landinu.“
Rice vísar þarna til þess að
heilbrigðisþjónusta landsins er í
molum einmitt þegar kólerufaraldur ríður yfir. Stjórnvöld í
Simbabve biðja nú um aðstoð
alþjóðasamfélagsins til að
útvega lyf og matvæli til að
takast á við vandann.
- gb

UNNIÐ AÐ ÚTFLUTNINGI Lilja Mósesdóttir hagfræðingur telur að hækkun á gengi
krónunnar skýrist af því að útflytjendur séu að skila gjaldeyri heim.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skilaskylda
skýrir hækkun gengisins
Hagfræðingur við Háskóla Íslands telur að skilaskylda útflytjenda á gjaldeyri skýri gengishækkun
krónunnar. Gengið lækki aftur. Raunhæft gengi
þegar höft verða afnumin, segir dósent.
„Gengið hækkar
vegna þvingaðs framboðs. Reglugerð Seðlabankans mælir fyrir um
skilaskyldu á gjaldeyri. Nú eru
útflytjendur sem hafa fengið tekjur
erlendis, og geymt þær þar, að skila
þeim heim,“ segir Lilja Mósesdóttir, doktor í Hagfræði við
Háskóla Íslands.
Gengi krónunnar hækkaði um
rúm 11 prósent í gær og átta prósent í fyrradag. Fleytingin er þó
varin með nokkrum höftum. Því er
lýst svo að krónan sé á floti með
bæði kút og kork.
Lilja gerir ráð fyrir því að gengið
lækki aftur á næstunni, „þegar
þessi uppsafnaði gjaldeyrir er kominn inn í landið. Mér finnst svolítið
skrýtið hvernig ríkisstjórnin kynnir málið, þar sem flotinu er í raun
stýrt.“
Geir H. Haarde forsætisráðherra
fagnaði fleytingunni á fundi með
fréttamönnum í fyrradag og sagði
hana hafa gengið vel.
Viðskipti á gjaldeyrismarkaði á
fyrsta degi fleytingar námu um
milljarði króna. Einkum vegna
vöru- og þjónustuviðskipta. Á
venjulegum degi undanfarin þrjú
ár hefur veltan ekki orðið minni en
sex milljarðar, yfirleitt nokkrir
tugir.
Þórólfur Matthíasson, prófessor
bendir á að líklega hafi veltan fyrsta
daginn numið um fjórðungi af því
„sem ætla mætti að ætti að eiga sér
stað á venjulegum degi vegna vöru
og þjónustu“.
Höftin skýra þetta, segir Þorvarður Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur í Seðlabanka.
„Þegar viðskiptin eru takmörkuð
er eðlilegt að það verði nokkrar
sveiflur,“ segir hann og segist þá
ekki vera að vísa í sveiflur frá degi

EFNAHAGSMÁL

MEISTARANÁM
STARANÁM VIÐ

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR
Tækni- og verkfræðideild HR býður meistaranám í
• Byggingarverkfræði
- Framkvæmdastjórnun
- Umferðar- og skipulagsfræðum
- Steinsteyputækni
- Mannvirkjahönnun

•
•
•
•
•

Fjármálaverkfræði
Véla- og rafmagnsverkfræði
Heilbrigðisverkfræði
Líf- og heilbrigðisvísindum
Ákvarðanaverkfræði

Námið er einkum ætlað þeim sem hafa lokið BSc-prófi í verkfræði eða tæknifræði með góðum
árangri. Nemendur sem hafa annan bakgrunn úr BSc-námi sínu geta útskrifast með meistarapróf á tilteknum sérsviðum verkfræðinnar, s.s. meistarapróf í framkvæmdastjórnun, umferðarog skipulagsfræðum, heilbrigðisvísindum o.fl.

Umsóknarfrestur er til 15. desember
Kynntu þér námið á www.hr.is

LILJA
MÓSESDÓTTIR

GYLFI
MAGNÚSSON

ÞÓRÓLFUR
MATTHÍASSON

ÞORVARÐUR TJÖRVI
ÓLAFSSON

til dags, heldur yfir lengra tímabil.
Sé horft nokkrar vikur fram í tímann ættu vöru- og þjónustuviðskipti
að styðja við krónuna; við flytjum
meira út en inn.
Gylfi Magnússon, dósent við
Háskóla Íslands, segir varhugavert
að lesa of mikið í styrkingu krónunnar í gær og fyrradag. „Það eru
mjög harkaleg gjaldeyrishöft og
þátttakendur á innlenda gjaldeyrismarkaðnum eru fyrst og fremst
þrír bankar í eigu ríkisins, með
þann fjórða, Seðlabankann, á hliðarlínunni, tilbúinn að grípa inn í.“
Það komi ekki í ljós hvort gengið sé
raunhæft fyrr en eftir nokkurn
tíma. Endanlegt mat á því hversu
raunhæft gengið sé fáist svo fyrst
þegar gjaldeyrishöftin hafa verið
afnumin.
- ikh
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Úthlutun Pokasjóðs til Hjálparstarfs kirkjunnar og Mæðrastyrksnefndar sú hæsta frá stofnun sjóðsins:

Fá fimmtíu milljónir úr Pokasjóði

EÐALHANI Á SÝNINGU Á fuglaræktarsýningu í Leipzig í Þýskalandi var
þessi borginmannlegi hani mættur og
spígsporaði sigurviss um sviðið. Hann
mun vera af ítalskri hænuætt og sló
aldeilis í gegn á sýningunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÉLAGSMÁL Hjálparstarf kirkjunnar
og Mæðrastyrksnefnd fengu á
fimmtudaginn afhentar 50 milljónir
króna úr Pokasjóði verslunarinnar.
Peningarnir eru ætlaðir skjólstæðingum samtakanna nú fyrir jólin og
fram eftir vetri.
Styrkurinn er í formi gjafakorta
sem gilda í matvöruverslunum
innan Pokasjóðs en kortin eru notuð
með sama hætti og önnur greiðslukort. Um tvær tegundir korta er að
ræða. Kort með 5 eða 10 þúsund
króna inneign.
Úthlutunin nú er sú hæsta í 13 ára
sögu Pokasjóðs. Frá stofnun sjóðsins hafa verkefni á sviði umhverfismála, mannúðarmála, lista, menn-

ingar, íþrótta og útivistar verið
styrkt með upphæðum á bilinu frá
nokkrum tugum þúsunda til allt að
7,5 milljóna. Í tilkynningu frá stjórn
Pokasjóðs segir að í ljósi aðstæðna í
þjóðfélaginu sé í ár eingöngu úthlutað til mannúðarmála. Þá segir að
stuðningur sjóðsins við Hjálparstarf kirkjunnar og Mæðrastyrksnefnd sé ekki síst veittur í ljósi
styrkleika þeirra og getu til að koma
til aðstoðar um land allt. Þó stuðningurinn sé veittur í nafni Pokasjóðs
sé mikilvægt að hafa í huga að neytendur standi að baki sjóðnum, með
kaupum á plastburðarpokum í matvöruverslunum en helmingur söluverðsins rennur í Pokasjóð.
- ovd

50 MILLJÓNA GJAFAKORT Ragnhildur G. Guðmundsdóttir og Margrét K. Sigurðardóttir, frá Mæðrastyrksnefnd og herra Karl Sigurbjörnsson, biskup, taka við styrknum
frá Höskuldi Jónssyni, stjórnarmanni í Pokasjóði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Clinton tekur með
sér gamla félaga
Obama hvetur stuðningsmenn sína til að hjálpa Hillary Clinton að greiða 7,5
milljóna dala skuld vegna forkosninganna. Obama sló sjálfur öll met í fjáröflun
vegna eigin baráttu en samtals fékk hann 745 milljónir dala í sjóðinn.
AP Hillary Clinton
ætlar að hafa með sér í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna bæði
nánustu stuðningsmenn sína og
sumt af fyrrverandi samstarfsfólki eiginmanns síns, Bills Clinton, frá forsetatíð hans.
Margir helstu ráðgjafar hennar í
utanríkismálum verða fyrrverandi
embættismenn ráðuneytisins, sem
störfuðu þar þegar Madeleine
Albright gegndi ráðherraembættinu í stjórn Bills Clinton.
Hillary Clinton virðist með þessu
ætla að tryggja að hún nái fram
þeim málum sem hún leggur
áherslu á frekar en að lúta stjórn
Obama og ráðgjafa hans í einu og
öllu.
Obama sýndi stuðning sinn við
Clinton í gær með því að hvetja
stuðningsfólk sitt til að gefa fé til
hennar svo hún geti greitt niður
skuldir frá kosningabaráttunni
fyrr á árinu, þegar þau kepptu um
útnefningu Demókrataflokksins á
forsetaefni.
Clinton skuldaði í byrjun nóvember 7,5 milljónir dala vegna kosningabaráttunnar. Hún hefur markvisst unnið að því að greiða niður
skuldirnar síðan í júní, þegar hún
viðurkenndi sigur Obama í baráttunni um útnefningu flokksins.
Obama hefur tekið virkan þátt í
að hjálpa henni að afla fjár til að
greiða niður skuldirnar, en tíminn

BANDARÍKIN,
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Ljósaturn

Verð frá

Ljósaturn 40cm-90cm.

1.190

20 ljósa, 40 cm 1.190 kr. 2.490 kr.
30 ljósa, 60 cm 1.790 kr. 3.590 kr.
50 ljósa, 90 cm 2.990 kr. 5.990 kr.
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er naumur því eftir að þingið hefur
fallist á að hún verði utanríkisráðherra þá takmarkast möguleikar
hennar til að afla fjár vegna laga
um opinbera embættismenn.
Sjálfur sló Obama öll met í fjáröflun til kosningabaráttu sinnar. Í
gær kom í ljós að samtals hafði
hann fengið 745 milljónir dala til
ráðstöfunar, en það nemur um það
bil 90 milljörðum íslenskra króna,
samkvæmt genginu eins og það var
síðdegis í gær.
Þetta er helmingi hærri upphæð
en keppinautur hans úr Repúblik-

anaflokknum, John McCain, safnaði.
Þegar baráttunni var lokið átti
Obama eftir 30 milljónir dala í
sjóðum sínum, en óvíst er enn hvað
verður um það fé.
Obama hefur verið óvenju fljótur að velja sér ráðherra í stjórn
sína, sem tekur við 20. janúar næstkomandi. Nú síðast skýrði hann frá
því að Bill Richardson, ríkisstjóri í
Nýju-Mexíkó, yrði viðskiptaráðherra í næstu ríkisstjórn Bandaríkjanna sem tekur við í janúar
næstkomandi. gudsteinn@frettabladid.is

Karlmaður smaug inn um glugga á húsi í Reykjavík að næturlagi:

Fjögur ár fyrir kynferðisbrot
gegn fimm ára stúlkubarni
Jóhann Sigurðarson
hefur verið dæmdur í fjögurra ára
fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn
fimm ára telpu.
Maðurinn ruddist í heimildarleysi inn í hús í Reykjavík. Hann
losaði stormjárn í glugga, sem
hann smaug síðan inn um. Því
næst fór hann inn í svefnherbergi
á neðri hæð hússins þar sem telpan svaf við hlið ömmu sinnar.
Hann færði barnið úr náttbuxum

DÓMSMÁL

www.ostur.is

4
/SÍA – 07-217
H V Í TA H Ú S I Ð

BARACK OBAMA OG HILLARY CLINTON Clinton tekur með sér í utanríkisráðuneytið
nánustu samstarfsmenn sína og fyrrverandi starfsfólk úr utanríkisráðuneytinu frá
forsetatíð eiginmanns hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hátíðlegir
um jólin

og nærbuxum og sleikti kynfæri
þess.
Amma telpunnar vaknaði við
umganginn og rak manninn út um
útidyrnar. Hún kvað mikinn
áfengisþef hafa lagt frá honum.
Maðurinn neitaði sök fyrir dómi.
Hann bar við minnisleysi og
kvaðst ekkert muna eftir sér
vegna áfengisneyslu á þeim tíma
sem brotið var framið.
Dómurinn taldi sannað að mað-

urinn hefði gerst sekur um þau
brot sem hann var ákærður fyrir.
Auk
fangelsisrefsingarinnar
var maðurinn dæmdur til að
greiða telpunni 800 þúsund krónur
í miskabætur. Umræddur maður á
að baki langan sakaferil. Þar á
meðal að taka fjögurra ára gamalt
stúlkubarn sofandi úr rúmi sínu
og fara með það út úr húsi um
hánótt um miðjan vetur.
- jss

JÓLATRÉ
FERSK OG ILMANDI

OPIÐ TIL KL.

22:00
TIL JÓLA

TILBOÐ

TILBOÐ

Sokkar fyrir
jólasveina

20% afsláttur
afsláttur

Syprus
verð
frá

TILBOÐ

320kr
Hyasintuskreytingar
verð
frá

995kr
TILBOÐ

ÍSLENSK TRÉ
Blágreni - Rauðgreni
Fura - Fjallaþinur

TILBOÐ

DÖNSK TRÉ
·
Nordmannsþinur
Nobilis-tré

Tilbúnar
leiðisgreinar
ar
verð
frá

1.550kr

40 LJÓSA ÚTISERÍUR ALLIR LITIR 875kr
80 LJÓSA ÚTISERÍUR ALLIR LITIR 1250kr

ENDAST
ÁR EFTIR ÁR

AMERÍSKU
JÓLATRÉN
fjölbreytt úrval – allir verðflokkar

Kertaúrvalið er
í Garðheimum

HEITT SÚKKULAÐI

Sunnudagssýnikennslan

Alla helgina
í jólatrjáaskóginum!

hugmyndir
að leiðisskreytingum

heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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Fíkniefnaleitarhundur tollgæslunnar stóð fyrir sínu í Vesturbænum:

Ræktun, fíkniefni og sterar
Lögreglan lagði
hald á nokkuð af fíkniefnum við
húsleit í Vesturbæ Reykjavíkur
síðdegis í fyrradag. Um var að
ræða tuttugu kannabisplöntur,
tuttugu e-töflur, þrjátíu grömm
af hassi og tuttugu og fimm
grömm af öðru efni, hvítu. Á
sama stað fundust einnig sterar.
Við aðgerðina sem er liður í að
hamla gegn sölu og dreifingu
fíkniefna naut lögreglan á höfuðborgarsvæðinu aðstoðar fíkniefnaleitarhunds frá tollgæslunni. Eftir húsleitina, þegar
nýbúið var að yfirgefa vettvang,
tók hundurinn á rás og hljóp að
manni á þrítugsaldri, sem átti

LÖGREGLUMÁL

þar leið hjá. Maðurinn reyndist
vera með þrjátíu grömm af marijúana í fórum sínum. Í kjölfarið
var farið til leitar á tveimur
öðrum stöðum sem tengjast
þessum einstaklingi. Á öðrum
þeirra fannst enn meira af marijúana, eða rúmlega hundrað
grömm.
Lögreglan minnir á fíkniefnasímann 800-5005. Í hann má
hringja nafnlaust til að koma á
framfæri upplýsingum um fíkniefnamál. Fíkniefnasíminn er
samvinnuverkefni lögreglu og
tollyfirvalda og er liður í baráttunni við fíkniefnavandann.
- jss

KANNABISRÆKTUN Kannabisræktun,

e-töflur og hvítt fíkniefni fundust í húsi í
Vesturbænum.

FÁMENNT Hvorki ráðherrar né þingmenn lögðu sig sérstaklega eftir umræðum gærdagsins. Ásta R. Jóhannesdóttir virðist þó

hlusta af athygli.

SKÍÐASKIPTIMARKAÐUR

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Stjórnvöld brugðust
með pukri og leynd
Formaður VG vandaði ríkisstjórninni ekki kveðjurnar í umræðum um samkomulagið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn á Alþingi í gær. Margt var fundið að
samkomulaginu og málsmeðferðinni. Stjórnarþingmenn hafa einnig efasemdir.
ALÞINGI Meirihluti þingmanna er
samþykkur þingsályktunartillögu
ríkisstjórnarinnar um fjárhagslega fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (AGS).
Forsætisráðherra sagði við fyrri
umræðu málsins fyrir tveimur
vikum að það væri þá þegar komið
í höfn. Ríkisstjórnin hefði ein
getað afgreitt málið en ákveðið að
leggja fram þingsályktunartillögu
til umræðu og afgreiðslu. Önnur
umræða fór fram í gær.
Utanríkismálanefnd fjallaði efnislega um málið og vísaði tilteknum þáttum þess til viðeigandi
nefnda. Ýmis sjónarmið komu
fram en þingmenn stjórnarflokkanna í nefndinni lögðu til að þingsályktunartillagan yrði samþykkt
óbreytt.
Stjórnarandstöðuflokkarnir skil-

tökum notuð barnaskíði og skó upp í ný

uðu hver sínu nefndarálitinu. Í
þeim öllum er málsmeðferð ríkisstjórnarinnar gagnrýnd auk þess
sem margvíslegar athugasemdir
eru gerðar.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG, sagði að við þær
aðstæður sem uppi væru í samfélaginu væri það frumskylda stjórnvalda að halda þjóð og þingi vel
upplýstu, leita víðtæks samráðs og
fylgja lýðræðislegum, opnum og
gagnsæjum vinnubrögðum. „Í
þessum efnum hafa stjórnvöld
alfarið brugðist og með pukri og
leynd leitt þjóðina inn í öngstræti
þess eina úrræðis sem boðið hefur
verið upp á – áframhaldandi skuldsetningu upp á annað þúsund milljarða í gegnum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og skilmála hans.“
Magnús Stefánsson, Framsókn-

arflokki, sagði það hafa verið rétt
mat af hálfu stjórnvalda að leita
eftir samstarfi við AGS. Jafnvel
hafi verið tilefni til að leita eftir
því fyrr en gert var. Hann átaldi
hins vegar málsmeðferð stjórnvalda og sagði alvarlegt hvernig
Alþingi hefði verið sniðgengið.
Ríkisstjórnin hefði sýnt löggjafarvaldinu yfirgang með því að undirrita samkomulagið við AGS og láta
svo þingið staðfesta orðinn hlut.
„Öll ábyrgð málsins og meðferð
þess hvílir á herðum ríkisstjórnarinnar enda Alþingi ekki upplýst
um málatilbúnað,“ sagði Guðjón A.
Kristjánsson, formaður Frjálslyndra. Alþingi stæði frammi fyrir
orðnum hlut og málið þannig unnið
af hálfu ríkisstjórnar og Seðlabanka að ekki verði aftur snúið.
bjorn@frettabladid.is

EFNAHAGSÖRÐUGLEIKARNIR GETA VARAÐ LENGUR
ÚR NEFNDAÁLITUM
Meiri hluti fjárlaganefndar
Gera þarf ráð fyrir því í áætlunum stjórnvalda að vegna
almennt verri efnahagshorfa í helstu viðskiptalöndum
Íslands geti tekið lengri tíma en tvö til þrjú ár að vinna
þjóðina upp úr efnahagsörðugleikunum.
Gert er ráð fyrir að lífeyrissjóðir kaupi ríkisskuldabréf og
þannig dragi úr þrýstingi á fjármagnsmarkaði. Hafa verður hugfast að lífeyrissjóðirnir fjárfesta þá ekki í öðrum
skuldabréfum eða verðbréfum fyrir sama fé.
Hið opinbera ætlar ekki að taka á sig frekari skuldbindingar vegna bankanna. Meiri hluti fjárlaganefndar telur
að einhverjar líkur séu á að slíkt gæti þó verið skynsamlegt við ákveðnar aðstæður.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Minni hluti fjárlaganefndar
Ekki liggur fyrir endurskoðuð þjóðhagsspá sem þó ætti
að vera grundvöllur þessarar áætlunar.
Óskað var eftir ýmsum upplýsingum sem fengust ekki.
Útborganir láns AGS verða háðar því að árangurstengd
markmið í ríkisfjármálum náist. Óskað var eftir upplýsingum um hver þessi árangurstengdu markmið væru.
Þær fengust ekki.
Ekki fengust upplýsingar um kjör lána frá öðrum en AGS.
Gagnrýnt er að ríkisstjórnin hafi ekki haft samráð við
sveitarfélögin þó í samkomulaginu sé fjallað um fjármál
þeirra.
Fjármálaráðuneytið er strax farið að beita ákvæðum í
samkomulaginu án þess að þau hafi verið samþykkt á
Alþingi.

glaðningur

2.995 kr.

Oroblu
Glæsilegt úrval frá Oroblu fæst í verslunum Lyfju um land allt.

5.789kr.

2.889 kr.

L´Oreal Collagen
en Filler gjafaaskja

Oliver Strelli

Puma Red
Pum

Collagen Filler gefur fínum línum fyllingu og maskari sem
greiðir sérstaklega vel úr augnhárum og lengir um 50%.

Glæsilegur gjafakassi frá Oliver Strelli – ilmvatn og sturtusápu.
Glæsilegu

Puma
PumaRed
gjafakassi fyrir dömur
EDT 20 ml, sturtugel 50 ml, body lotion 50 ml.

3.959 kr.

3.349 kr.

9.730 kr.

Van Gils Puur

Weleda
Wel

Omron M2 Compact
Om
mpact

Van Gils Puur gjafakassi
ssi fyrir herra
herra. Edt 40 ml spray
og 150 ml sturtusápa.

Hand
Handklæði
og húðolíaa 200 ml.
Handklæði og sturtusápa 200 ml.

Alsjá
Alsjálfvirkur
blóðþrýstingsmælir
stingsmælir fyrir upphandlegg.
Góður mælir á góðu verði.

Gjafakort á heilsufarsmælingar - jólatilboð!
Gjafa
Við mæ
mælum blóðfitu, blóðþrýsting, blóðsykur, beinþéttni og öndun. Fæst í Lágmúla og Smáratorgi.

tilboð
3.890 kr.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg
S
- Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur
ardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn
Hö - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is

- Lifið heil

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 44380 12/08

4.839 kr.

8WUVWL YLQQLQJXU

Þann 10. mars 1934 var í fyrsta sinn
dregið í Happdrætti Háskóla Íslands.
Útdrátturinn fór fram á sviðinu í Iðnó
og tvö börn, þau Ingigerður Jónsdóttir
og Jónas Guðbrandsson, voru fengin
til að draga. Með þeim á myndinni
eru happdrættisráð og starfsmenn
happdrættisins.

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA \ 083788

 gUD DIPOLVV©QLQJ í Smáralind
Happdrætti Háskólans fagnar 75 ára afmæli um þessar mundir og í gær var
opnuð afmælissýning í Smáralind í Kópavogi.
Markmiðið með stofnun happdrættisins var að afla fjár til bygginga og
tækjakaupa Háskóla Íslands. Allt frá upphafi hefur það fjármagnað nær allar
byggingar Háskóla Íslands og tækjakaup sem nema hundruðum milljóna.
Húsnæði og tæki Háskólans eru því ekki keypt fyrir skattfé almennings,
heldur að langstærstum hluta fyrir framlög HHÍ. Þó hafa 70% af tekjum
alla tíð runnið aftur til miðaeigenda í formi vinninga.
Við þökkum landsmönnum mikilvæga þátttöku í uppbyggingu okkar í þágu
menntunar og velferðar. Verið velkomin í sýningarbásinn okkar í Smáralind.

LQQ HU ¨Mw¦DULQQDU

Háskólabyggingar sem happdrættið hefur fjármagnað eru á þriðja tug og framundan eru fjölmörg verkefni við áframhaldandi uppbyggingu.

 NU á einn miða í desember 2009
Í tilefni af afmælinu verður sérstakur aukaútdráttur í desember 2009. Þeir sem eiga
miða þá, geta átt von á að vinna 75 milljónir á miðann sinn, auk hefðbundinna
milljónavinninga og smærri vinninga allt árið.
Afmælismiðann er hægt að fá í gjafaöskjum í Smáralind og hjá umboðsmönnum.
Kjörin jólagjöf, sem gleður vini og ættingja og stuðlar um leið að uppbyggingu
menntunar í landinu.

 ÌH@ÓA6 ÏHA6C9H
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Eymundsson
mælir með

6. desember 2008 LAUGARDAGUR

SKIPTAR SKOÐANIR: Verkalýðshreyfingin og ESB

Lýðræðið ræður en
er vandmeðfarið
Alþýðusamband Íslands hefur tekið þá afstöðu að sækja eigi um aðild að Evrópusambandinu. Ýmsir forsvarsmanna BSRB hafa talað gegn aðild. Ögmundur Jónasson og Gylfi Arnbjörnsson ræddu við Kolbein Óttarsson Proppé.

KK – Svona eru menn
Verð 2.499,KK leikur í Eymundsson
Austurstræti kl. 16 á laugardaginn
Norður Kringlu kl. 15 á sunnudaginn

FROSTROSES
2CD + DVD - Viðhafnarútgáfa
Verð 2.999,-

BÖRN & FORELDRAR
3 - DISKA VIÐHAFNARÚTGÁFA
Kynningarverð 3.999,- til 8. des.

ÖJ: Við í BSRB höfum gert allt
sem í okkar valdi stendur til að
örva upplýsta umræðu um málið.
BSRB hefur ekki tekið afstöðu til
þess hvort Ísland eigi að sækja
um aðild að ESB eða standa utan
þess, einfaldlega vegna þess að
við teljum að það sama gildi um
okkar samtök og samfélagið allt,
að það eru mjög skiptar skoðanir
um málið. Þegar slíkt er upp á
teningnum teljum við það hreinlega vera ólýðræðislegt og ekki á
okkar valdi að taka einhverja
afstöðu til málsins. Það á við um
fleiri mál, svo sem virkjanamál.
Ég hef hins vegar mínar persónulegu skoðanir og þær eru
þess efnis að ég tel ókosti þess að
vera innan ESB vega þyngra en
kostina.
GA: Það er talsverður munur á
samtökunum hvað þetta varðar
og það á við um fleiri mál líka.
ASÍ hefur síðan við gerðumst
aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu haft það sem eitt af
sínum meginviðfangsefnum að
stuðla að því að okkar félagsmenn hafi aðgang að upplýsingum um bæði kosti og galla af Evrópusamvinnunni og þar með talið
aðild.
Í seinni tíð hefur umræðan um
aðild að ESB og evru verið mjög
ágeng hjá okkur. Árið 2000 var
samþykkt tillaga á þingi ASÍ um
að það bæri að undirbúa aðildarviðræður og upptöku evru. Þingið tók ekki afstöðu til þess hvað
ætti að koma út úr viðræðunum.
Síðan eru liðin átta ár af rennireið krónunnar.
Löngu áður en fjármálakerfið
hrundi höfðum við komist að
þeirri niðurstöðu að ekki væru
forsendur fyrir því að gera kjarasamninga á grundvelli stöðugleika krónunnar. Annaðhvort
fengi þjóðin möguleika á að
greiða atkvæði um sína framtíð
og sinn gjaldeyri, eða undirbúa
kjarasamninga við óstöðugleika.
Við viljum ESB-aðild og teljum
okkur ekki vera ólýðræðisleg,
þvert á móti. Við gerum þetta í
fleiri málum, líka virkjanamálum, því við teljum okkur eiga að
taka afstöðu til þess sem er að
gerast í okkar þjóðfélagi og beita
okkur sem samfélagsafl í að ná
markmiðum okkar.

Markaðsöflin
ÖJ: Við verðum að umgangast
lýðræðið af mikilli varúð og virðingu. BSRB tekur að sjálfsögðu
afstöðu í málum og við höfum
tekið mjög virkan þátt í starfi
innan ESB á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar, þá horfi ég ekki
síst til samtaka starfsfólks innan
almannaþjónustu. Þar hafa menn
staðið í mikilli baráttu til að hafa
áhrif á tilskipanir sem koma frá
Brussel og snerta almannaþjónustu og hafa að uppistöðu gengið
út á að koma henni af markaði.
Við höfum tekið þátt í því að
beina þeirri þróun á hagfelldari
brautir.
Gagnrýni manna í garð ESB
hefur verið á þá lund að markaðsöflin hafi þar undirtökin. Þessi
gagnrýni hefur í vaxandi mæli
komið frá mjög hörðum Evrópusinnum innan verkalýðshreyfinga í Evrópu. BSRB tekur mjög
ákveðna afstöðu í málum sem
snerta almannahag, samfélag
okkar og uppbyggingu þess og
kjör okkar félagsmanna.
Ég tel hins vegar að kostirnir
sem menn mála fögrum litum um
aðkomu okkar að hinu Evrópska
efnahagssvæði og hugsanlega
ESB, séu stórlega ýktir, þegar

FORMENN Gylfi Arnbjörnsson, formaður ASÍ, og Ögmundur Jónasson, formaður

BSRB, eru báðir á því að þjóðin eigi að fá að kjósa um ESB.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vandinn sem við
glímum við í dag hefur
ekkert með fjármálakreppu að
gera, hana hefðum við getað
staðið af okkur,

Ef menn ætla að tryggja
framfæri með því að
verða barðir til verkanna, ganga
alltaf svipugöng, þá enda menn
sem þrælar.

GYLFI ARNBJÖRNSSON

ÖGMUNDUR JÓNASSON

talað er um launafólk. Stærstu
skrefin sem stigin hafa verið á
Íslandi til hagsbóta fyrir launafólk voru að okkar eigin frumkvæði, til dæmis fæðingarorlofslögin og sitthvað sem tengist
lífeyrissjóðum. Þetta er langt
umfram það sem tíðkast í ESB.
Ef menn ætla að tryggja framfæri með því að verða barðir til
verkanna, ganga alltaf svipugöng, þá enda menn sem þrælar.
Mér finnst hins vegar aðdáendur ESB oft gera lítið úr faðmi
alþjóðafjármagnsins og markaðshyggjunnar sem ESB einkennist af. Það er nefnilega enginn vinarfaðmur, í besta falli
vinaklær sem menn eru aldrei
hólpnir í.
GA: Vissulega hefur afstaða
félaga í almannaþjónustu verið á
þá lund sem Ögmundur er að
lýsa, menn hafa verið andsnúnir
miklum breytingum. Það endurspeglar hins vegar ekki afstöðu
Evrópusamtaka verkalýðsfélaga,
þótt auðvitað hafi stór hópur þar
inni mikil varnaðarorð.
Fæðingarorlofið byggðist hins
vegar á samningi sem við gerðum
á vettvangi ESB. Aðdragandinn
að því var samningur um fæðingar- og foreldraorlof innan Evrópusamtaka verkalýðsfélaga. Við fullgiltum þann samning síðan í
samstarfi við stjórnvöld og gengum lengra í því með því að jafna
réttindi milli karla og kvenna.
ÖJ: Ég hafna alveg þessari
söguskoðun og vísa í umræður um
fæðingarorlofið allan 10. áratuginn og hugmyndir sem voru reifaðar þá af miklum krafti. Þetta er
sprottið af íslenskri grasrót.

hefðum við getað staðið af okkur,
þótt við hefðum bognað í hnjánum. Í kjölfar fjármálakreppunnar
varð hér gjaldeyriskreppa og hún
er að sökkva fyrirtækjunum
okkar, störfunum, kaupmættinum
og eignunum okkar.
Ef við hefðum verið innan ESB
og haft evru hefðum við bara þurft
að glíma við fjármálakreppuna en
ekki þetta hrun. Ef þú ræðir við
Finna, Íra, Spánverja, Grikki, þá
reyna þeir ekki að bera þetta
tvennt saman. Þeir hefðu sokkið á
bólakaf hefðu þeir ekki notið stöðugleikans af evrunni.
ÖJ: Já, en þú getur líka rætt við
Finna, Íra, Spánverja og Grikki
sem eru atvinnulausir og sjá ekki
þennan stöðugleika.
GA: En þeir hafa betri möguleika til að vinna sig út úr stöðunni
en við sem búum við hrun atvinnulífs og gjaldmiðils.
Ég held að innan fárra ára verði
aðeins þrír gjaldmiðlar í heiminum, dollarinn, evran og gjaldmiðill í Asíu sem er að verða öflugasta
hagkerfið í heiminum.
Hagkerfi heimsins mun hvíla á
þessum þremur stoðum og Íslendingar verða að taka afstöðu til þess
hvar þeir standa.
ÖJ: Ég held að stóra málið núna
sé að þegar menn sjá fallvaltleikann í hinu alþjóðlega fjármagnskerfi, sé mikilvægast að tryggja
samfélagslegt eignarhald á auðlindunum, til sjávar og sveita.
Þetta finnst mér vera forgangsatriði.
GA: Þetta er algjört grundvallaratriði.

Stöðugleikinn
ÖJ: Varðandi þennan rómaða stöðugleika innan ESB þá er nú staðreyndin sú að heimurinn gengur
eftir sveiflum heimskapítalsins að
verulegu leyti. Nú upplifir öll Evrópa kreppu. Ég var að koma frá
norðurhéröðum Finnlands þar
sem menn búa við yfir 10 prósent
atvinnuleysi. Þar þekkja menn
ekki þann stöðugleika sem alhæft
er um innan ESB. Við skulum því
fara varlega í að draga upp þessa
skýru valkosti sem menn telja að
séu annars vegar milli ESB og
hins vegar þess sem er að gerast
þar fyrir utan.
GA: Þar er hins vegar skýr
greinarmunur á. Vandinn sem við
glímum við í dag hefur ekkert með
fjármálakreppu að gera, hana

Þjóðaratkvæðagreiðsla
GA: Ég er sammála því sem
Ögmundur sagði í yfirlýsingu á
dögunum að við verðum að fá að
kjósa um málið. Við verðum að
klára verkefnið til fulls. Ef þjóðin
vill ESB taka stjórnmálamenn
afstöðu út frá því. Við þurfum
breytingar á stjórnarskrá og þá er
tækifæri til að stokka pólitíkina
upp á nýtt og halda áfram frá
þeirri stöðu.
Ef þjóðin vill ekki aðild þá er
það líka viðsnúningur frá umræðunni og þá þarf að fara í aðra
umræðu.
ÖJ: Ég er sammála því að eina
leiðin er leið lýðræðisins. Ég var
ósáttur við að farið yrði í EES án
þess að þjóðin fengi að segja sitt.
Þjóðaratkvæðagreiðsla
og
umræða í aðdraganda hennar
varpar líka ákveðnu ljósi á málið.

25%
afsláttur

25%
afsláttur

595 amx8bg05f

S gleraugu:
Spy
l
Verð

595 MR1194

6.900 kr.

M2r götuhjálmur slash

595 OX35557

Verð áður 23.000 kr.

M2r krosshjálmur
Lady Skull barnahjálmur

Verð nú

17.250 kr.

Verð áður 15.900 kr.

595 p91

Verð nú

Spidi jakki, GP leather
Verð nú

11.925 kr.

55.440 kr.

33
%
afsláttur

35%
afsláttur
906 0180120

Hleðslutæki 2/6/12amp
12V Carstech
Verð áður 6.900 kr.

893 010-00610-00

16%
afsláttur

Garmin GPSMAP 520
GPS Plotter
• Innbyggt loftnet
• Straumkapall til að beintengja
• Festingar
• Hlífðarlok á skjá
• Leiðbeiningar á ensku

Verð nú

4.490 kr.
893 010-00621-02

Garmin Nuvi 250 GPS tæki
• 12V straumkaplar í bíl
• Sogskálar á rúðu
• Mælaborðsplatti
• Leiðbeiningar á ensku

Verð áður 89.900 kr.

Verð nú aðeins

59.950 kr.

Verð áður 23.900 kr.

Verð nú aðeins

19.990 kr.

F í t o n / S Í A

Rataðu á
réttu gjafirnar
16%
afsláttur

063 2001152320

20%
afsláttur

3T rofatengi, hvítt
kr.
Verð áður 623 kr

Verð nú

581 55519

Rafgeymir

498 kr.

• Rafgeymir, 55Ah , 540a. Hægri plúspóll
• Stærð (L x B x H): 242 x 175 x 175mm
• Passar í eftirfarandi bíla:
Allir VW, Skoda, Renault, Opel, Ford

Nýttu þér frábær tilboð í
stórverslun N1 við
Bíldshöfða eða verslunum
N1 og Nítró um land allt.

33
%
afsláttur

A358 85060598

Scott DVD
ferðaspilari
Verð aðeins

Verð áður 15.410 kr.

14.900 kr.

Verð

12.900 kr.

45%
afsláttur

356 7645650310

Las Vegas DVD/útvarp 4x45w
Verð áður 29.900 kr.

Verð nú

33%
afsláttur

202 HPCA1003B

Háþrýstidæla
1750w 230v
Verð áður 11.980 kr.
r.

063 20010701400

Kassi m/kapalrúllu
ásamt fjöltengi og
framlengingarsnúru

28%
afsláttur
Ennisljós LED

7.990 kr.

Verð nú

Verð nú

29%
afsláttur

760 412096

Verð nú

Verð áður 14.875 kr.

19.990 kr.

Verð áður 2.755 kr.

1.990 kr.

889 H02A339

Toppasett 39 stk.
3/8" í áltösku
Verð áður 10.580 kr.

9.980 kr.

Verð nú

13%
afsláttur
25%
afsláttur

262 410682
682

7.490 kr.

24%
2
afsláttur
a

525 FG6091

945 CRACKLFLAME

Arinkubbur (sem brakar í)

2 tonna
nna hjólatjakkur,
j
j
legubretti,
bretti, 2 tonna
búkkar
kar og 2 stopparar

Verð áður 769 kr.

Verð áður
ður 7.998 kr.

Verð áður 3.295 kr.

Verð nú

Verð nú

Verð nú

526 kr.

6.990
990 kr.
kr

Bónpakki nano
svampur, sápa,
bón og glerhreinsirr

2.490 kr.

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 Opið: Mánudaga til föstudaga 8–18, laugardaga 10–16
N1 verslanir um allt land: Hafnarfirði, Akureyri, Egilsstöðum, Akranesi, Ólafsvík, Vestmannaeyjum, Keflavík,
Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

WWW.N1.IS
Sími 440 1000

060 1024110-9

Skrúfvél Shall 3,6V
Verð aðeins

3.100 kr.
Meira í leiðinni
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Stingsög
DWT, 550W, framkast
5245277

1.999

Tangarsett

Toppa- og bitasett

Toolux, 4 stk.

Great Neck, 85 stk 3/8”.

5052765

5052478

Flíspeysa
Softshell, herra, úr efni sem
andar og hrindir frá sér.
5860526-9,
5860695-8

4.999
6.999

12.990
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Electrolux ryksuga
Quickstop ZVQ2102 1800w. M/Fjarstýringu á
sogkrafti.Turbo haus fyrir teppi ásamt
fleiri hausum. Stillanleg lengd á röri.

Töfrasproti

1805259

1840335

Bomann.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
OMX ÍSLAND 15
644
+1,29%
MESTA HÆKKUN
ATORKA
BAKKAVÖR
ICELANDAIR

+27,27%
+11,21%
+2,9%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR: 204

Fjöldi viðskipta: 86
Velta: 335 milljónir

MESTA LÆKKUN
CENTURY AL.
ATLANTIC PET.
FÆREYJABANKI

-25,14%
-11,36%
-2,7%

-11,1%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,85 +0,00% ... Atorka
0,70 +27,27% ... Bakkavör 3,87 +11,21% ... Eimskipafélagið 1,32
+0,00% ... Exista 4,62 +0,00% ... Icelandair Group 13,48 +2,90%
... Kaupþing 0,00 +0,00% ... Marel Food Systems 77,30 +1,58% ...
SPRON 1,90 +0,00% ... Straumur-Burðarás 7,08 +0,00% ... Össur
96,00 +0,84%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápurinn ...
Stoðir FL bresta
„Saga Fl Group – Stoða – er dapurlegur vitnisburður um framgöngu íslenskra viðskiptajöfra á
undanförnum árum, áfellisdómur yfir sinnulausum almennum hluthöfum, varpar ljósi á
dómgreindarleysi greiningardeilda banka og
sýnir vel hve veikburða íslenskir fjölmiðlar hafa
verið gagnvart ráðandi öflum í viðskiptablaðinu.“ Þannig er ný bók Óla Björns Kárasonar
viðskiptablaðamanns um sögu FL
Group kynnt til sögunnar, en
hún kom út í gær. Stoðir FL
bresta heitir bókin, en Óli
Björn kveðst hafa tekið þá
ákvörðun að kalla ekki eftir
sjónarmiðum þeirra sem
stýrðu fyrirtækinu við ritun
bókarinnar heldur byggja á
opinberum upplýsingum og eigin
þekkingu

um fyrirtækið. „Þeir virtust vera töframenn sem
kunnu áður óþekkta galdra í alþjóðlegum viðskiptum. Galdurinn reyndist spilaborg,“ segir Óli
Björn að sé niðurstaðan af þeim rannsóknum.

Björgvin og Arnór í Markaðnum
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og
Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, verða gestir í Markaðnum
með Birni Inga á Stöð 2 í
dag. Í pallborði verða þrír
fulltrúar viðskiptalífsins, þau
Sigríður Margrét Oddsdóttir, sjónvarpsstjóri Skjásins,
Auður Björk Guðmundsdóttir,
formaður Félags viðskiptaog hagfræðinga, og Úlfar
Steindórsson, forstjóri Toyota.
Einnig er fjallað um jólabókaflóðið í skugga efnahagsástandsins.

Snjóalag yfir sprungið svæði
Óvissa á gjaldeyrismarkaði en hækkun nú veitir andrými
„Því fyrr sem eðlilegur markaður
verður með krónuna, þeim mun
betra,“ segir Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands, sem varar
við því að reynt verði að hækka
gengi krónunnar með einhvers
konar handafli. Endanlegt mat á
því hvað teljist raunhæft mat á
gengi krónunnar fáist fyrst þegar
gjaldeyrishöftin hafa verið afnumin.
Gjaldeyrisviðskipti fyrsta daginn í fleytingu námu um milljarði
króna, og þá nær eingöngu vegna
vöru- og þjónustuskipta. Gengisvísitalan er nú um 210 stig, samkvæmt Markaðsvakt Mentis.
Mikil höft eru á gjaldeyrisviðskiptum samkvæmt nýjum lögum
og reglum Seðlabanka. Skilaskylda
er á gjaldeyri og ekki má versla

GENGIÐ UM Á SPRUNGUSVÆÐI Bent er
á að gjaldeyrismarkaðurinn sé óviss um
þessar mundir.

með fjármálagjörninga að viðlögðum sektum og fangelsi.
Búist er við því að hundruð milljarða króna bíði eftir að fara úr landi
þegar höftum verður létt. „Ég trúi
því að menn fari afar gætilega núna
fyrstu dagana. Að versla á markaðnum núna er svipað og fara yfir
sprunginn jökul eftir mikla snjó-

komu: Það eru hættur þarna sem
markaðsaðilar sjá ekki og þekkja
ekki og þess vegna fara þeir hægt
yfir og stinga niður prikum til að
tryggja að þeir séu á öruggri gönguleið,“ segir Þórólfur Matthíasson,
prófessor við Háskóla Íslands.
En hvað verður þegar slakað
verður á höftum? „Það fer eftir því
hvernig það verður gert. Það á eftir
að setja einhvern þrýsting á gengið, en við verðum betur í stakk búin
til að takast á við það eftir dálítinn
tíma. Gengið styrkist nú og það
gefur heimilum og fyrirtækjum
nokkurt andrými,“ segir Þorvarður
Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur í
Seðlabanka. Hann bætir því við að
hann sé bjartsýnn um að krónan
eigi eftir að sækja í sig veðrið þegar
frá líður.
- ikh

Fara úr fjórum fimmtu í tvo þriðju
Eignarhlutur Icelandair Group í
tékkneska flugfélaginu Travel
Service minnkar úr 80 prósentum
í 66 prósent, samkvæmt nýju
samkomulagi við meðeigendur
Icelandair Group í félaginu. Meðeigendurnir, Unimex Group og
Roman Vik/GTO, áttu fyrir
fimmtungshlut, en kaupa samkvæmt samkomulaginu 14 prósent hlutafjár til viðbótar og auka
eign sína í Travel Service í 34 prósent.

lagið varð hluti af
Björgólfur Jóhannsson,
Icelandair Group á öðrum
forstjóri Icelandair Group,
ársfjórðungi þessa árs.
segir í tilkynningu félagsÞað hefur vaxið hratt,
ins að samkomulagið tryggi
afkoma þess verið mjög
annars vegar fjármögnun
góð og bókfært verðmæti
Travel Service og treysti
vaxið frá kaupunum. Það,
hins vegar samstarfið við
að viðbættum gengisámeðeigendurna,
Unimex
hrifum, mun leiða til um
Group og Roman Vik, framþað bil 450 milljóna króna
kvæmdastjóra félagsins. BJÖRGÓLFUR
sölutaps vegna samnings„Icelandair keypti 80 pró- JÓHANNSSON
ins í uppgjöri Icelandair
sent af hlutafé Travel ServGroup,“ segir Björgólfur.
ice af þeim á síðasta ári og flugfé- óká

GLITNIR BANKI HF.
FUNDUR MEÐ LÁNADROTTNUM
24. nóvember 2009 veitti héraðsdómur Reykjavíkur Glitni Banka hf., kt. 550500-3530,
Kirkjusandi, 105 Reykjavík heimild til greiðslustöðvunar.
Steinunni Guðbjartsdóttur, hrl. var falið að gegna starfi aðstoðarmanns á greiðslustöðvunartímabili.
Af þessum sökum og með vísan til 13. gr. laga nr. 21/1991 er boðað til fundar með lánadrottnum bankans. Fundurinn verður haldinn föstudaginn 6. febrúar 2009 kl. 10.00 árdegis
á hótel Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.
Það er hér með tilkynnt að þinghald um heimild Glitnis Banka hf. til greiðslustöðvunar
verður háð í dómshúsinu við Lækjartorg föstudaginn 13. febrúar 2009 kl. 13.30 en
samkvæmt úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur stendur heimild bankans til greiðslustöðvunar
fram til þess tíma.
Rétt til fundarsóknar eiga þeir sem eiga kröfu á Glitni banka hf. Farið er fram á að kröfuhafar
tilkynni mætingu og geri grein fyrir kröfu sinni í síðasta lagi 15. janúar 2009. Nánari upplýsingar er að finna á vefnum www.glitnirbank.com.
Steinunn Guðbjartsdóttir,
hæstaréttarlögmaður.

Bakkabræður
kaupa í Existu
Stjórn Existu samþykkti í fyrrakvöld að nýta heimild og hefja viðræður um kaup á öllum hlutum
Kvakks, einkahlutafélagi Ágústs
og Lýðs Guðmundssona, stærstu
hluthafa Existu.
Viðræðurnar fela í sér að bræðurnir leggi fé í Existu í skiptum
fyrir nýtt hlutafé.
Heimildin kveður á um að auka
hlutafé Existu til að styrkja stöðu
félagsins í viðræðum við fjármálastofnanir og lánardrottna.
Heimildin hljóðar upp á útgáfu
50 milljarða hluta til kaupa á
Kvakki. Verði hún nýtt til fullnustu
má gera ráð fyrir að hlutur núverandi hluthafa þynnist verulega, eða
um allt að 70 prósent.
- jab

Stjórnvöld virðast spila einleik
Aðgerðir stjórnvalda auka
óvissu í efnahagsmálum.
Ráðamenn verða að leita
álits sérfræðinga og hætta
að spila einleik, segir Jón
Daníelsson, dósent við
London School of Economics.
„Seðlabankinn á ekki að vara
stjórnvöld við horfum í efnahagsmálum. Hann á sjálfur að
bregðast við yfirvofandi hættumerkjum,“ segir Jón Daníelsson,
dósent í fjármálafræði við London School of Economics í Bretlandi.
Jón hélt erindi um heimskreppuna, Ísland og framtíðina á
hádegisverðarfundi Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga í
gær ásamt þeim Katrínu Ólafsdóttur og Guðrúnu Johnsen, sem
báðar eru lektorar við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Þau
Jón og Guðrún hafa bæði unnið
fyrir
Alþjóðgjaldeyrissjóðinn
(AGS).
Jón sagði aðgerðir stjórnvalda
í efnahagsmálum ómarkvissar
og til þess eins að auka óvissu
um stöðu mála en hitt. Gjaldeyrishöftin nefndi hann sérstaklega
sem dæmi um slíkt. Hann bætti
því við að hann hefði efasemdir
um að AGS hefði lagt til innleiðingu gjaldeyrishafta á borð við
þau sem viðgengust í AusturÞýskalandi á sínum tíma.
„Ríkið gerir fátt til að auka
væntingar heldur dregur frekar

JÓN DANÍELSSON Aðgerðir stjórnvalda

auka á óvissuna í stað þess að draga úr
henni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

úr þeim,“ sagði Jón og lagði
áherslu á að sér þætti óþolandi
að fá ekki skýr svör um stöðu
mála frá stjórnvöldum. Eina leiðin sé að leita þau uppi í erlendum
fjölmiðlum eða í skýrslu AGS,
sem hann sagði frekar lélega.
Fundarmenn voru sammála
um að svo virtist sem stjórnvöld
ætli að reyna að vinna sig ein og
óstudd úr þeirri klemmu sem
upp sé komin í efnahagsmálum.
Þar væru þau á villigötum enda
nóg til af innlendum sérfræðingum sem gætu lagt hönd á plóg.
Til þeirra verði að leita, ekki síst
þeirra sem sérfróðir eru í
kreppufræðum, að mati Guðrúnar.
Undir þetta tók Jón sem tæpti
á að stjórnvöld hefðu hvorki leitað ráða hjá sér né öðrum honum
kunnugum. „Mér virðist eins og
þau séu að leika einleik og skýla
sér svo á bak við AGS þegar
aðgerðir eru gagnrýndar,“ sagði
hann.
jonab@markadurinn.is

Matsfyrirtækin
sögð rúin trausti
„Það er mjög eðlilegt að lánshæfismat ríkissjóðs hafi lækkað talsvert í kjölfar bankahrunsins. Ríkið
er nú orðið mjög skuldsett og talsvert átak þarf til að ná endum
saman í ríkisrekstrinum, bæði
vegna skuldanna og annars sem
ýtir undir aukin ríkisútgjöld og
svo vegna þess að skattstofnar eru
rýrari en í uppsveiflunni. Breytingar á lánshæfiseinkunn ríkissjóðs endurspegla því bara stöðuna en breyta henni líklega ekki
mikið,“ segir Gylfi Magnússon,
dósent við Háskóla Íslands.
Moody‘s lækkaði lánshæfiseinkunn Íslands í fyrradag.
Geir H. Haarde forsætisráðherra segir slæmt að lánshæfismatið lækki. „Það getur verið
mjög slæmt og við munum auðvitað gera hvað við getum til að
endurvinna lánshæfismatið og
hækka það á nýjan leik.“
Geir segir að efnahagsaðgerðir,
fleyting krónunnar þar á meðal,
séu liður í því. „Um leið og við
förum að skila árangri á þessu
sviði þá er ég sannfærður um að

GEIR H. HAARDE

GYLFI MAGNÚSSON

þetta mat mun hækka aftur.“
Gylfi bendir á að nú séu matsfyrirtækin rúin trausti. „Þau hafa
gefið út allt of góðar einkunnir í
mörgum tilfellum undanfarin ár.
Minnst af því tengist Íslandi en góð
lánshæfiseinkunn íslensku bankanna og íslenska ríkisins undanfarin ár er þó augljóst dæmi um það
hve illa þeim hefur skjátlast. Það
er einn hluti af skýringunni á því
hve illa fór hér. Ef þessi fyrirtæki
hefðu ekki gefið ríkissjóði og bönkunum háar einkunnir á sínum tíma
þá hefði ekki tekist að safna þessum gríðarlegu erlendu skuldum.“
Það dragi þó ekki úr ábyrgð innlendra aðila á því hvernig fór. - ikh

Næst

SÖNN SAGA OG DRAMATÍK
A›fararnótt 23. janúar 1973. Jör› skelfur, eldstrókar rísa
me› hvellum og drunum ... 5.300 íbúar Heimaeyjar eru í hættu.

Hér lýsa Eyjamenn flóttanum mikla og einstakri samstöðu.

MÖGNUÐ
SPENNUSAGA
Nú kemur í fyrsta skipti fram einstaklega áhrifarík saga níu manna fjölskyldu á
Heimaey þegar hjón t‡na fjórum barna sinna í tæpa tvo sólarhringa. Þegar sí›asti
bátur fer úr höfn ney›ast foreldrarnir til a› sigla til lands án barnanna sinna.
Vi› fylgjumst einnig me› ,,strí›sástandinu“ – örlagaatbur›um í febrúar og mars.
Vikurstórhrí›inni, ógnum hraunstraumsins, hundru›um húsa sem brunnu
og hetjulegri baráttu Eyjamanna. Í bókinni eru 130 ljósmyndir.

Útkallsbækur Óttars Sveinssonar hafa veri›
í efstu sætum metsölulistanna í hálfan annan
áratug og hafa veri› gefnar út ví›a um heim.
Lesendur gleyma sér í spennandi frásögn
- þar sem höfundurinn og söguhetjurnar
l‡sa sönnum atbur›um.

MBL. DESMBER 2008
– ALMENNT EFNI
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Á að breyta stjórnskipaninni?

Umhugsunarefni
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

O

rsakir og afleiðingar bankahrunsins hafa eðlilega
beint athygli manna að stjórnkerfinu og skipulagi þess.
Spurningar hafa vaknað hvort annars konar stjórnskipan gæti þjónað betur markmiðum nýrra tíma.
Þingræðisskipulagið á djúpar rætur í samfélaginu.
Fyrir því er norræn hefð. En það er tæpast svo heilagt að það
þoli ekki gagnrýna umræðu. Ef hennar er ekki þörf við ríkjandi
aðstæður, þá hvenær?
Eftir þingræðisreglunni getur engin ríkisstjórn setið nema hún
njóti trausts meirihluta Alþingis. Í dagsins önn er það hins vegar
svo að framkvæmdavaldið stýrir þinginu. Það er einmitt sá veruleiki sem ýmsir hafa efasemdir um. Með nokkrum rétti má segja
að eftirlitshlutverk þingsins með framkvæmdavaldinu sé fyrir þá
sök ekki eins sterkt og það þyrfti að vera. Helsti ávinningurinn
við fyrirfram gefinn þingmeirihluta er sá að kerfið er skjótvirkt.
Hinn kosturinn er að kjósa framkvæmdavaldið sérstaklega.
Það er þá óháð þinginu. Ríkisstjórnin getur ekki gengið að vísum
þingmeirihluta og þarf því að semja um framgang einstakra mála.
Það getur tekið lengri tíma en í þingræðiskerfinu. Ólíkar pólitískar fylkingar geta ráðið ríkisstjórn og þingi. Við slíkar aðstæður
er hins vegar líklegra að eftirlitshlutverk þingsins verði virkara
en nú er.
Öðru hvoru alla síðustu öld komu fram hugmyndir um að fórna
þingræðisskipulaginu. Prófessor Guðmundur Finnbogason setti
fram sérstæðustu hugmyndina í riti sínu Stórnarbót árið 1924.
Þar lagði hann til að ríkisstjórnir kjörnar af þinginu misstu sjálfkrafa umboð þegar sérstök efnahagsvísitala færi yfir rautt strik.
Í aðdraganda lýðveldisstofnunarinnar reifaði Bjarni Benediktsson hugmyndir um afnám þingræðisreglunnar með vísun
bæði til bandaríska kerfisins og þess svissneska. Af sama tilefni
en nokkru síðar rituðu bæði Gylfi Þ. Gíslason og Ólafur Jóhannesson greinar með opnum hug um kosti og galla þess að aðskilja
löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið.
Skoðanakönnun sem gerð var um það leyti sem lýðveldisstjórnarskráin var sett sýndi að þrír fjórðu hlutar þjóðarinnar
aðhylltust þingræðisskipulagið en um fjórðungur aðskilnað að
bandarískum hætti. Það er svo ekki fyrr en í byrjun níunda áratugarins að Vilmundur Gylfason gerir aðskilnað löggjafarvalds
og framkvæmdavalds að pólitísku stefnumáli með skírskotun til
siðrænna umbóta.
Engan veginn er unnt að ganga út frá því sem vísu að breyting
á stjórnkerfinu leysi sjálfkrafa allt það sem reiði manna snýst
um nú um stundir. Það breytir ekki hinu að ærin ástæða getur
verið að skoða gaumgæfilega hvort breytt skipulag þætti horfa
til framfara.
Í þessu samhengi er einnig vert að huga að því hvort rétt væri
að auka vægi persónukjörs á kostnað listakosninga. Fjölmargar
leiðir eru til í þeim efnum. Beinni tengsl kjósenda og kjörinna
fulltrúa eru æskileg. Fjölmiðlar gegna þar mikilvægu milliliðahlutverki en þurfa ekki að einoka sviðið. Þjóðaratkvæðagreiðslur
um stærri mál koma hér líka til álita.
Þó að efnahagsendurreisnin sé forgangsverkefni dagsins eru
þetta verðug umhugsunarefni í því samhengi öllu.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
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
Issn 1670-3871
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Nýtt sölugallerý
Vönduð olíumálverk og listmunir eftir
íslenska og erlenda listamenn. Ljósmyndir
af málverkunum og stærðir má finna á
heimasíðu okkar art2b.is
Verðdæmi: 70x70 cm 39.200.145x145 cm 86.000.Rauðarárstíg 6
Sími: 567-7888
www.art2b.is

Frekari aðstoð

Símtalið

Þótt stjórnmálamennirnir okkar
standi almennt í þeirri meiningu að
þeir séu algjörlega frábærir og þar
með færir til allra verka er ekki víst
að sú sé raunin. Þegar bankarnir
hrundu og allt fór á hvolf var kallað
eftir aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Hún fólst í ráðgjöf og fyrirgreiðslu.
Meirihluti þingmanna taldi það einu
færu leiðina til að koma efnahagnum
í átt til hins eðlilega. Nú þegar það
skref hefur verið stigið má huga að
næsta skrefi. Það gæti falist í að leita
eftir aðstoð Alþjóðastjórnmálasjóðsins. Sú stofnun
hlýtur að leynast einhvers
staðar og geta lagt okkur
til góð ráð. Jafnvel nokkra
stjórnmálamenn.

DO: „Sæll.“ GHH: „Já, sæll.“ DO:
„Efnahagshorfurnar eru slæmar og
ég vil vara ríkisstjórnina við því að
það eru núll prósent líkur á að bankarnir lifi þetta af.“ GHH: „Þakka þér
fyrir það.“ DO: „Blessaður.“ GHH: „Já,
blessaður.“

Nákvæmnin er jú
mikilvæg
Málfarið í þingskjölum er áhugavert.
„Með frumvarpinu er
lagt til að frestað
verði að hluta
gildistöku

10. gr. laga nr. 97/2008, um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með
síðari breytingum, til 1. apríl 2009
og þá eingöngu hvað varðar smásölu
lyfja. Þessum hluta ákvæðisins var
frestað til 1. janúar 2009 með lögum
nr. 120/2008, um breytingu á lögum
nr. 97/2008, um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með
síðari breytingum.“
Ekki er nóg með að
skrifa þurfi svona
texta heldur þarf að
lesa hann líka – upphátt. Það gengur ekki
alltaf vel.
bjorn@frettabladid.is

Keynes hrósar sigri
N

ú eru allir orðnir hallir
undir kenningar Keynes.
Jafnvel bandarískir hægrisinnar
fylkja sé nú bak við málstað
hans af slíkum móð að orð fá því
ekki lýst. Fyrir þau okkar sem
byggðum kenningar okkar á
fræðilegum grunni Keynes er
þetta sigurstund, eftir rúmlega
þriggja áratuga eyðimerkurgöngu. Að vissu leyti má segja
að rök og sannanir hafi nú borið
sigurorð af hugmyndafræði og
hagsmunum.
Hagfræðikenningar hafa fyrir
löngu sýnt fram á hvers vegna
óbeislaðir markaðir leiðréttu
ekki sjálfa sig, hvers vegna væri
þörf á reglum og eftirliti og
hvers vegna ríkið hefði mikilvægu hlutverki að gegna í
hagkerfinu. Margir, sérstaklega
á fjármálamarkaðnum, ráku hins
vegar vissa tegund af markaðslegri bókstafstrú. Það leiddi til
misráðinnar stefnumörkunar –
sem sumir af efnahagsráðgjöfum Baracks Obama, nýkjörins
Bandaríkjaforseta, töluðu fyrir –
og hafði áður reynst þróunarlöndum dýrkeypt. Það var ekki
fyrr en sama stefna fór að valda
búsifjum í Bandaríkjunum og
fleiri iðnríkjum sem sannleikurinn fór að renna upp fyrir
mönnum.

Ekki sama til hvaða
aðgerða er gripið
Keynes hélt því bæði fram að
markaðir leiðréttu sig ekki
sjálfir og að í snarpri efnahagslægð væri peningamálastefna
ekki vænleg til árangurs.
Aðgerða í ríkisfjármálum væri
þörf. En það er ekki sama til
hvaða aðgerða í ríkisfjármálum
er gripið. Í Bandaríkjunum, þar
sem skuldaaukning heimilanna
og mikil óvissa vofir yfir, myndu
til dæmis skattalækkanir
hrökkva skammt núna (rétt eins
og í Japan á 10. áratug síðustu
aldar). Skattalækkanirnar í
Bandaríkjunum í febrúar
síðastliðnum voru til dæmis að
miklu leyti, ef ekki mestu leyti,
nýttar í sparnað.
Í ljósi hins ógnarlanga
skuldahala sem Bush-stjórnin
skilur eftir sig ætti Bandaríkjunum að vera umhugað um að
hámarka efnahagslega örvun
fyrir hvern dollara sem er eytt.
Bandaríkin súpa nú seyðið af
því að of lítið var fjárfest í tækni
og grunnþáttum hagkerfisins,
sér í lagi af vistvænum toga, og
gjáin milli ríkra og fátækra
stækkar. Að bregðast við því
krefst þess að samræmi sé á
milli útgjalda til skemmri tíma
og og sýn til lengri tíma. Það
krefst endurskipulagningar á
sviði skattlagningar og útgjalda.
Að lækka skatta hinna minnst
efnuðu og hækka atvinnuleysisbætur, en hækka um leið skatta
hinna ríku, getur örvað hagkerfið, minnkað fjárlagahallann og
dregið úr ójöfnuði.
Keynes hafði áhyggjur af

JOSEPH STIGLITZ

Í DAG | Fjármálakreppan
greiðslugetugildru – vangetu
fjármálayfirvalda til að minnka
eða auka lánsfjármagn, til að
halda hjólum efnahagslífsins
gangandi. Ben Bernanke,
seðlabankastjóri Bandaríkjanna,
hefur af fremsta megni reynt að
forðast að seðlabankanum verði
kennt um að hafa dýpkað
kreppuna, rétt eins og þegar
honum var kennt um að hafa
valdið Kreppunni miklu, eins og
frægt er, en lánsfjármagn dróst
saman um leið og bankarnir
riðuðu til falls.
En það ber að lesa bæði
sagnfræði og hagfræði gaumgæfilega. Það er ekki tilgangurinn í sjálfu sér að standa vörð
um fjármálastofnanir, heldur
leiðin að takmarkinu. Það er
lánsfjármagnsflæðið sem skiptir
máli. Ástæðan fyrir því að
gjaldþrot banka höfðu svo mikið
að segja í Kreppunni miklu var
sú að þeir gegndu því hlutverki
að meta lánshæfi og voru þannig
mikilvægar uppsprettur
upplýsinga til að viðhalda
nauðsynlegu lánsfjármagni.

Hagfræðikenningar hafa fyrir
löngu sýnt fram á hvers vegna
óbeislaðir markaðir leiðréttu
ekki sjálfa sig, hvers vegna
væri þörf á reglum og eftirliti
og hvers vegna ríkið hefði
mikilvægu hlutverki að gegna
í hagkerfinu. Margir, sérstaklega á fjármálamarkaðnum,
ráku hins vegar vissa tegund af
markaðslegri bókstafstrú.
Úr lánastarfsemi
í flutningastarfsemi
En fjármálakerfi Bandaríkjanna
hefur tekið stakkaskiptum síðan
á 4. áratug síðustu aldar. Margir
af stóru bönkunum í Bandaríkjunum færðu sig úr „lánastarfsemi“ yfir í „flutningastarfsemi“. Þeir einbeittu sér að því
að kaupa eignir, setja þær í
nýjar umbúðir og selja á ný. Og
um leið slógu þeir nýtt tossamet
við áhættu- og greiðslumat.
Hundruð milljörðum dollara
hefur nú verið eytt í að halda lífi
í þessum óstarfhæfu stofnunum.
Ekkert hefur verið gert til að
taka á fúnum innviðum þeirra,
sem stuðluðu að skammsýnni
hegðun og óhóflegri áhættutöku.
Launin sem menn skömmtuðu
sjálfum sér voru úr algjörum
takti við það sem almennt

gerðist. Það þarf ekki að koma á
óvart þótt þessi eltingaleikur við
eiginhagsmuni (græðgi) hafi
haft samfélagslegar hörmungar
í för með sér. Hagsmuna
hluthafanna var ekki einu sinni
gætt.
Um leið er of lítið gert til að
styðja banka sem gera það sem
bankar eiga að gera – lána
peninga og meta greiðslugetu.
Ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur
tekið á sig billjónir dollara í
skuldbindingum og áhættu. Til
að bjarga fjármálakerfinu, ekki
síður en ríkisfjármálunum, þarf
hver dollar að nýtast sem best,
ellegar mun fjárlagahallinn, sem
hefur tvöfaldast á undanförnum
átta árum, snaraukast.
Í september var rætt um að
ríkið myndi endurheimta
peningana sína með vöxtum.
Eftir því sem björgunaraðgerðirnar blása sífellt meira út
kemur í ljós að þetta var aðeins
enn eitt dæmið um vanmat
fjármálamarkaðanna. Skilmálarnir fyrir björgunaraðgerðunum komu sér illa fyrir skattgreiðendur en þrátt fyrir allt
sem í þær hefur verið lagt hafa
þær ekki borið mikinn árangur.

Einlæg hugarfarsbreyting?
Þrýstingur nýfrjálshyggjunnar á
afnám reglugerðarkerfisins
þjónaði hagsmunum sumra vel;
fjármálamarkaðir mökuðu
krókinn í frelsinu. Það má vera
að það hafi komið bandarískum
fyrirtækjum vel að geta selt
ótryggar eignir og taka þátt í
spákaupmennsku um allan heim,
jafnvel þótt það þýddi að
miklum kostnaði væri velt yfir á
aðra.
Nú er sú hætta fyrir hendi að
kenningar í anda Keynes verði
notaðar, eða misnotaðar, til að
þjóna sömu hagsmunum. Hafa
þeir sem þrýstu á afnám
reglugerða fyrir áratug lært
sína lexíu? Eða sækjast þeir
einfaldlega eftir yfirborðskenndum umbótum – að uppfylla
lágmarksskilyrði til að réttlæta
hinar rándýru björgunaraðgerðir? Hafa þeir skipt um skoðun
eða skipt um aðferð? Því eins og
horfir við í dag virðast kenningar Keynes gróðavænlegri en
fylgispekt við markaðslega
bókastafstrú!
Fyrir áratug, þegar kreppa
reið yfir Asíu, var mikið rætt um
þörfina á að endurskipuleggja
hið alþjóðlega fjármálakerfi.
Lítið var aðhafst. Það er brýnt að
við bregðumst ekki aðeins við
aðsteðjandi vanda á viðeigandi
hátt, heldur ráðumst einnig í
nauðsynlegar umbætur til að
búa til alþjóðahagkerfi sem
tryggir stöðugleika, hagsæld og
jöfnuð til framtíðar.
Höfundur er Nóbelsverðlaunahafi
í hagfræði og prófessor við
Columbia-háskóla. Millifyrirsagnir eru blaðsins. ©Project Syndicate.
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Afdráttarlaust!
ánægjulegar niðurstöður
sem sýna að stuðningurinn hefur aukist jafnt og
þétt á síðustu árum. Einnig er athyglisvert að sjá
skiptinguna eftir afstöðu
til stjórnmálaflokkanna
en í öllum flokkum er
að kann að skjóta
stuðningurinn við flugskökku við um þessar
völlinn í Vatnsmýri afgermundir þegar einhverjir
andi, ef frá er talin Samstinga niður penna til að
skrifa um annað en efna- BIRNA LÁRUSDÓTTIR fylkingin, þar sem þó
helmingur er fylgjandi
hagsástandið, enda er
því að völlurinn verði áfram á
fátt annað fréttnæmt. En þær
sínum stað. Þarf frekari vitnanna
vöktu samt athygli mína fréttirnvið?
ar af nýrri skoðanakönnun sem
Capacent Gallup lét nýverið gera
Vestfirsk samstaða um flugvöll í
um framtíð ReykjavíkurflugVatnsmýri
vallar. Könnunin sýnir afdráttarlausan stuðning þjóðarinnar við að
Undirrituð er í hópi þeirra sem
flugvöllur verði áfram á sínum
hafa talað fyrir óbreyttri staðsetnstað í Vatnsmýrinni. Í ljós kemur
ingu vallarins og í sama streng
að 70% Íslendinga styðja núverhafa tekið sveitarstjórnarmenn á
andi staðsetningu vallarins. Stuðnöllum Vestfjörðum. Við höfum
ingur Reykvíkinga er líka afgerályktað um mikilvægi vallarins og
andi eða 64%. Þetta eru mjög
nú síðast á Fjórðungsþingi Vest-

UMRÆÐAN
Birna Lárusdóttir skrifar um Reykjavíkurflugvöll

Þ

firðinga sem var haldið á Reykhólum í haust. Rökin fyrir staðsetningu vallarins eru fjöldamörg og
ætla ég ekki að tíunda þau öll hér
því svo virðist sem þjóðin hafi
heyrt þann rökstuðning hátt og
skýrt. Það er líka sérstakt fagnaðarefni að Reykvíkingar skuli taka
svo skýra afstöðu með vellinum í
Vatnsmýri og sýnir það í hnotskurn að þeir eru meðvitaðir um
ábyrgð og hlutverk höfuðborgarinnar.

Flugið skiptir okkur miklu máli
Tölurnar tala sínu máli og umferð
um völlinn í Vatnsmýri hefur aukist ár frá ári. Á þessu ári má ætla
að hátt í 500 þúsund farþegar fari
um völlinn og þar af eru ríflega 50
þúsund sem ferðast á flugleiðinni
til og frá Ísafirði. Þá eru ótaldir
farþegar í áætlunarflugi til Bíldudals og Gjögurs en það vill stundum gleymast að flugið er oft mikilvægasta
og
jafnvel
eina

Konsertpíanistalögmálið
UMRÆÐAN
Bjarni Bjarnason skrifar um
íslenskt samfélag

Í

frumstæðu samfélagi ræðst
það hver stjórnar ekki af
hæfileikum til að stjórna heldur
frekju. Það hver stjórnar hinum
ýmsu verkefnum stjórnast heldur ekki af hæfileikum heldur af
þeim sem er frekastir. Því þróaðri sem samfélög verða því
minna hefur frekja að segja á
ýmsum sviðum og vægi hæfileika eykst. Nema á því sviði þar
sem frekja er hæfileiki í sjálfu
sér, það er að segja í stjórnmálum.
Sá hæfileiki að komast áfram
innan stjórnkerfis, innan valdaapparats, hvort sem það er ríkisapparat,
einkafyrirtæki,
háskóli eða menningarlífið, er
virðingarverður. Fólkið sem
nær hæstu stöðum hefur yfirleitt hæfileika á nokkrum öðrum
sviðum líka. En þó að sá sem
situr í stjórn stærstu tónlistarútgáfu einhvers lands sé þannig
líklega liðtækur í árshátíðarhljómsveitina þá er eflaust ekki
ráðlegt að setja hann við flygilinn með symfóníuhljómsveitinni
og taka upp píanókonsert númer
1 eftir Jóhannes Brahms. Þannig
að þótt fólk sé tónelskt og í þeirri
aðstöðu að stjórna tónlistarútgáfu þá liggur úrslitahæfileikinn sem öll útgáfan veltur á,
hæfileiki
konsertpíanistans
sjálfs, ekki hjá því.
Í litlu samfélagi er mikil hætta
á að forstjóri plötuútgáfunnar
setjist við flygilinn er kemur að
upptökum og allir segi að afurðin sé frábær, alveg þar til hún
nær út fyrir landsteinana og

náttúruleg átök milli
þarf að sanna gildi sitt
hópa, sést þetta þegar
til langs tíma miðað við
hæfileikaríkasta herssanna hæfileika. Þá
höfðingjaefnið er haft
sýnir sig að verkið
í fremstu víglínu og
byggir meira á frekju
fellur í fyrstu orrusten
hæfileikum.
Af
unni. Það leiðir til þess
þessum sökum er það
að allir eru drepnir;
sjónarhorn að líta á
líking sem er ekki
fólk sem kemur sér í
langsótt að færa yfir á
ráðandi stöður ekki
íslenskt samfélag undbara sem hæfileikaanfarin misseri.
fólk, heldur líka sem BJARNI BJARNASON
Á íslandi er sá sem
hæfileikann
sjálfan,
ruddist að flyglinum sá sem
mjög alvarleg mistök og hættuleikur á hann en ekki konsertleg fyrir samfélagið.
píanistinn. Samt álítur viðkomÚrslitahæfileiki stjórnanda er
andi sig vera konsertpíanistann
að sjá takmörk sín og finna
og leikur á hljóðfærið af miklum
afbragðs hæfileika hjá öðrum
móð, mörgum til sárrar skapog virkja þá til að fást við verkraunar. Þess vegna hljómar ekki
efnin. Í þróuðu samfélagi er fólk
rétt tónlist í samfélaginu.
sérhæft í að finna hæfileikafólk
Ef svo ótrúlega vill til að sá
sem getur orðið afbragðs sérsem er ágætur forsætisráðherra
fræðingar.
er líka hæfastur til að vera
Sú meginskylda stjórnenda að
seðlabankastjóri eru mjög miklátta sig á að þeirra er ekki hæfiar líkur á að frelsari sé fæddur
leikinn sjálfur, heldur eiga þeir
og allsherjarlausn fundin á
að finna hæfileikan og virkja
öllum vandamálum. Þá er komhann til starfans, er vanrækt í
inn maður sem getur allt. Þá
vanþróuðum samfélögum eins
getur karlalandsliðið í fótbolta
og á íslandi. Enda sést mikill
farið að gera sér vonir um Evrmunur á yfirgengilegum krafti
ópumeistaratitilinn því maðureinkageirans þegar hann fær
inn mun geta tekið að sér þjálfallt of mikið svigrúm til að nýta
un liðsins á kvöldin eftir vinnu í
sanna hæfileika og svo ríkisbankanum. Ef maðurinn reynist
kerfinu þar sem menn eru góðir
ekki geta allt er líklegt að konsí að komast í ráðandi stöður en
ertpíanistaeinkennið sé virkt í
eðlilega ekki færir um að skilja
samfélaginu.
flóknustu hluti undir álagi þegar
Þótt dæmið um seðlabankahlutir gerast hratt.
stjórann sé nærtækt af því það
Konsertpíanistalögmálið, það
er mjög augljóst þá er það ekki
er að segja það lögmál vanþróhann sem setur samfélagið á
aðra samfélaga að sá frekasti sé
hausinn heldur konsertpíanistavið flygilinn á meðan konsertlögmálið að verki í öllu samfépíanistinn er ekki einu sinni í
laginu.
tónleikahöllinni, er harmleikur
fyrir píanistann og tónlistarlífið
í samfélaginu. Í samhengi við
veruleikann, það er að segja
Höfundur er rithöfundur.

samgönguleið íbúa í þeim landshlutum, þ.e. á sunnanverðum Vestfjörðum og í Árneshreppi, þegar
landleiðin lokast um lengri og
skemmri tíma. Hagsmunir okkar
Vestfirðinga eru því miklir og fara
saman við hagsmuni fólks víða um
land, enda er Reykjavík höfuðborg
allra landsmanna og Reykjavíkurflugvöllur ein mikilvægasta tenging landsbyggðarfólks við borgina
sína. En hagsmunir Reykjavíkur
eru ekki síður miklir og nægir að
benda á að um 600 manns starfa
við ýmislegt sem tengist flugrekstrinum í Vatnsmýri.

Nú þarf að taka af skarið
Það er von mín að borgaryfirvöld
taki mark á jafn afgerandi skoðanakönnun og þessari, ekki síst
vegna þess að í ljósi efnahagsástandsins væri það ábyrgðarhlutur að stuðla að því að byggja þyrfti
upp nýjan flugvöll á höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi millj-

arðakostnaði fyrir ríkissjóð. Sjálf
held ég að það sé út úr myndinni
að flytja innanlandsflugið til
Keflavíkur en þess í stað hafa
ýmsir horft til þess að finna annað
flugvallarstæði á höfuðborgarsvæðinu. Ég teldi skynsamlegast
að þeirri leit yrði nú hætt og í staðinn tækju ríki og borg, sem eigendur flugvallarlandsins, endanlega af skarið og sammæltust um
að tryggja framtíð Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni. Það
verður best gert með því að byggja
hið fyrsta nútímalega samgöngumiðstöð við völlinn, sem verður
höfuðborginni til mikils sóma,
samhliða því að festa völlinn í
sessi í aðalskipulagi. Þá yrði þetta
gamla þrætuepli frá og vilji þorra
Íslendinga virtur.
Höfundur er forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar og varaformaður
stjórnar Fjórðungssambands
Vestfirðinga.

Hvað er persónuleg ábyrgð?
um var svo veikburða að
engin von var til þess að það
gæti gegnt hlutverki sínu.
Þar á ofan var ráðinn yfir
Fjármálaeftirlitið þekktur
frjálshyggjumaður
sem
sennilega hefði látið bankana og starfsemi þeirra
Fréttablaðinu sunnuóáreitta jafnvel þótt hann
daginn 29. nóvember
hefði haft bæði mannafla og
var lítil frétt þess efnis
regluverk til að taka í taumað Geir H. Haarde for- GUÐMUNDUR J.
ana. Það var Geir H. Haarde
sætisráðherra hefði í við- GUÐMUNDSSON
sem hreyfði hvorki hönd né
tali við AP fréttaveituna
fót undanfarin misseri þrátt fyrir
lýst því yfir að hann væri ekki perað flestir sem eitthvert vit eða þekksónulega ábyrgur fyrir hruni
ingu höfðu á efnahagsmálum vöríslenska fjármálakerfisins. Þetta
uðu við því sem var að gerast.
gefur tilefni til að gaumgæfa litla
Hér er gengið út frá því að Geir
stund hvað felst í hugtakinu perH. Haarde sé hvorki alvarlega geðsónuleg ábyrgð.
veikur, þroskaheftur né óviti sökum
Flestir eru líklega sammála um
bernsku. Því verður að gera ráð
að manneskja sem sest upp í bíl sem
fyrir að hann sé fullkomlega ábyrger bæði ljóslaus og bremsulaus,
ur gerða sinna. Án einkavæðingar
ekur honum út í umferðina og veldbankanna, án þess að eignarhaldi
ur þar stórslysi sé persónulega
þeirra væri handstýrt til ákveðinna
ábyrg fyrir gjörðum sínum, það er
flokkshollra manna og án þess að
að segja hafi viðkomandi ekki verið
stofnana- og regluverkið sem átti
sviptur sjálfræði vegna geðveiki,
að hafa eftirlit með þeim væri svo
sé alvarlega þroskaheftur eða óviti
veikburða sem raun ber vitni hefði
sökum bernsku. Undanfarin 18 ár
ekkert af því sem dunið hefur yfir
hefur Geir H. Haarde verið í foríslensku þjóðina undanfarnar vikur
ystusveit ríkisstjórna á Íslandi.
gerst. Þess vegna ber Geir H. HaarHann, ásamt þeim Davíð Oddssyni,
de ásamt hinum þremur félögum
Halldóri Ásgrímssyni og Valgerði
sínum persónulega ábyrgð á því að
Sverrisdóttur, er einn aðalhöfundur
fór sem fór.
þess fjármálakerfis sem nú hefur
Í flestum venjulegum lýðræðisgefið upp öndina. Hann ásamt þessríkjum hefðu fjórmenningarnir
um þrem félögum sínum einkaverið dregnir fyrir dóm. En Ísland
væddi ríkisbankana. Hann ásamt
er ekki venjulegt lýðræðisríki, því
þessum þrem félögum sínum ákvað
hefur Landsdómur ekki verið kallað skipta bönkunum systkinalega
aður saman til að fjalla um embættmilli manna sem voru í kallfæri við
isafglöp Geirs H. Haarde. „I am not
stjórnarflokkana, eins og ritstjóri
a crook“, sagði Richard Nixon, fyrrMorgunblaðsins komst svo hnyttium forseti Bandaríkjanna. „Ég er
lega að orði. Með þeirri gerð var
ekki persónulega ábyrgur,“ segir
vikið af þeirri leið sem boðuð hafði
Geir H. Haarde, forsætisráðherra
verið í einkavæðingunni.
Íslands. Hversu lengi í ósköpunum
Það var Geir H. Haarde ásamt
Geir ætlar þú að misbjóða þolinþessum þrem félögum sínum sem
mæði okkar?
gekk þannig frá málum að það
stofnana- og regluverk sem átti að
hafa eftirlit með fjármálastofnunHöfundur er kennari.

UMRÆÐAN
Guðmundur J. Guðmundsson skrifar um
ábyrgð

Í

A^hibjcVjeeWdÂ<VaaZg^;daY
b{cjYV\^cc-#YZhZbWZg`a#&-d\Äg^Â_jYV\^cc.#YZhZbWZg`a#&ÌjeeWdÂ^cjZggkVa\ÂgVkZg`V!
bZÂVaVccVgh[_abg\kZg`\bajbZ^hiVgVccV#
Ã{kZgÂVWdÂ^cjeekZg`Z[i^g=Za\VÃdg\^ah!7gV\VÌh\Z^ghhdc!
Ign\\kVÓaV[hhdc!Hdhhj!Hd[[jH¨bjcYhYiijg!IdaaV!
ÓaV<#?]Vcchhdc!H^\jgÂ<jÂbjcYhhdcd\:gg#

KZg`^ckZgÂVhÅcY<VaaZg^;daYk^ÂGVjÂVg{ghi\/
aVj\VgYV\`a#&&¶&,aakZg`!hjccjYV\`a#&'¶&,aakZg`!
b{cjYV\`a#&%¶&,aakZg`!Äg^Â_jYV\`a#&%¶&,
kZg`^chZbZ``^ZgjWdÂ^cjee{b{cjYV\
GVjVg{ghi\jg&)!hb^**&%)%%Æ@g^c\aVc!hb^*+-%)%%Ælll#bncYa^hi#^h

=VgVaYjg7^ahdc

=Za\^Ãdg\^ah;g^Â_chhdc

HdhhV

<VaaZg;daYÆÄZ``i[ng^gigVjhiVÄ_cjhij

Ð
O
B
L
I
T
R
Æ
B
Á
FR

!
i
n
n
u
í Krón

50

r

%

30

a
t
t
e
h
c
s
Fre ciutto
Pros

9
4
17

r
u
t
t
á
afsl

%

21
fyri

r
u
t
t
á
l
afs

9
8
5

kr.
kg

r
u
g
g
y
r
h
r
a
g
r
o
b
m
a
h
Allra úrbeinaður

kr.
kg

r
u
g
n
i
l
k
ú
Móa Ksjkur 1/1
fer

449

kr.
pk.

rar
Grillboerðgabrauði
4 stk m

%
5
2
afsláttur

%
5
2
afsláttur

9
4
2
2

kr.
kg

usteik
t
ú
n
í
m
a
t
gnau

Un

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

9
4
2
2

kr.
kg

tbeef
s
a
o
r
a
t
u
ngna

U

998

kr.
kg

25

%

inn

ros
Kalkúnn f

afsláttur

8
9
3
1
689
kr.
pk.

gur
n
i
r
b
a
g
n
i
l
k
Rose k0j0úg frosnar
9

kr.
stk.

0ml
3
6
d
l
í
s
a
l
ÍM Jó

899

kr.
pk.

bitumr
í
x
a
l
u
n
o
Búk n og reyktu
grafin

Emmensasrís12 st
Jólaíspin

Opnunartímar í Krónunni:
@gcVc=[ÂV
VaaVYV\V&&"&.

Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

@gcVcA^cYjb
VaaVYV\V&&"&.

@gcVc<gVcYV
VaaVYV\V&&"&.

@gcVcÌgW¨
k^g`VYV\V&&"'%
aVj#"hjc#&%"'%

fyrst og fremst ódýr

g
o
t
g
e
l
t
Fljó ilegt
þæg

129

kr.
stk.

elsín
Egils 2Apltpr

%
0
2
r
u
t
t
á
l
s
f
a

329

89

kr.
pk.

kr.
stk.

a
t
s
e
i
F
a
Cas r vörur
valda

5g

in 37
a
r
g
i
t
l
u
M
oggs

l dós
ö
t
l
a
M
s
l
i
Eg 0,5l.

Kell

L
I
B
A
M
Í
T
A
T
R
O
K
T
NÝT
359 1098

kr.
pk.

kr.
pk.

s
Götebuorhgjörtu
piparkök

ur /
n
í
t
n
e
m
e
l
K
ur
mandarín

teikt
s
ó
ð
u
a
r
b
fa
Ömmu2la0ustk í pakka

249

kr.
stk.

que brauð

Rusti

@gcVc7gZ^Â]dai^
k^g`VYV\V&&"'&
aVj#&&"'&hjc#&'"'&

269

@gcVc=V[cVg[^gÂ^
k^g`VYV\V&&"'&
aVj#&&"'&hjc#&'"'&

249

kr.
stk.

auð
r
b
a
n
r
o
k
l
Fjö

@gcVcBdh[ZaahW¨
k^g`VYV\V&%"'%
]Za\Vg&%"&.

119

kr.
stk.

kr.
kg

@gcVc6`gVcZh^
VaaVYV\V&%"&.

ndir

tegu
3
.
L
1
i
f
a
s
Líf

129

kr.
stk.

Bonduuenlilre400g
grænar ba
@gcVc
KZhibVccVZn_jb
VaaVYV\V&&"&.

@gcVcGZnÂVg[^gÂ^
k^g`VYV\V&&"&.
aVj#&&"&.hjc#&'"&+

32

6. desember 2008 LAUGARDAGUR

Framlög Páls Baldvins Baldvinssonar til þjóðfélagsumræðu
„ráptuðra“ sem tali í „tómum
frösum“ og ástæða til að spyrja
hvort ég hafi ekki þorað að tala
um „fullveldið“, viðfangsefni
þáttarins. Í stað þess að ræða
fullveldið hafi ég farið „út og
anski rithöfundurinn Hans
suður“ um rafmagnsskömmtun í
Scherfig segir í einni bóka
Kaliforníu, loftslagsmálin,
sinna að til séu þeir sem skrifi
Brusselvaldið, brunatryggingar í
um lífið, svo hinir sem skrifi um
Reykjavík. Svo víða hafi ég farið
þá sem skrifa um lífið. Þá megi
„að varla var þráður í samtalinu.“
ekki gleyma hinum sem lifa lífHér endurómar Páll Baldvin
inu.
ÖGMUNDUR
ávirðingar Kristrúnar HeimisPáll Baldvin Baldvinsson
JÓNASSON
dóttur í minn garð í þættinum og
hefur sérhæft sig í kategóríu
að honum loknum. Bæði hún og félagar
tvö. Hann birtist þjóðinni fyrst og fremst
hennar á fjölmiðlum haga að sjálfsögðu
sem sá sem fjallar um þá sem skrifa um
sínu máli eins og þau kjósa. En skyldi
lífið. Sannast sagna finnst mér oft gaman
vera til of mikils mælst að biðja þau að
að hlusta á Pál Baldvin, til dæmis í Kilju
íhuga hvers vegna þessi dæmi hafi verið
Egils Helgasonar en sá þáttur er í
nefnd í umræðu um fullveldi þjóða og
uppáhaldi hjá mér. Þar er Páll Baldvin
samfélaga? Þau voru tekin til að sýna
fastagestur og oft með skemmtilegar
hvar hið eiginlega vald liggur og þá
vangaveltur um bókmenntir. Þess vegna
einnig hvar við viljum í raun hafa það;
þótti mér heldur miður þegar hann sá
hvers vegna við viljum mörg hver hafa
ástæðu til að gefa mér hrapalega falleinlýðræðislega þröskulda fólksins í sveitarkunn fyrir framgöngu mína í nýlegum
félögum og þjóðríkjum, þröskulda sem
sunnudagsþætti Ævars Kjartanssonar og
alþjóðafjármagnið kemst ekki alveg eins
Ágústs Þórs Árnasonar þar sem fjalla átti
glatt yfir og vill því jafnan burt.
um fullveldið. Þetta gerði hann í grein í
Heimsvæðingin hefur verið á forsendFréttablaðinu í vikunni.
um fjármagnsins, hvort sem horft er til
Ég kom í þennan þátt við forföll annars
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, Alþjóðamanns með minna en engum fyrirvara
gjaldeyrissjóðsins eða Evrópusambandsþví þátturinn var hafinn þegar mér var
ins.
kippt inn í hann. Hafði ekki einu sinni
Þetta var það samhengi sem þessi dæmi
heyrt upphafið. Þar var fyrir Kristrún
voru sett inn í. Rafmagnsskömmtun í Los
Heimisdóttir sem Páll Baldvin segir hafa
Angeles er dæmi um borg í markaðsverið beitta „ofbeldisfullri stýringu“ af
væddu hagkerfi sem hélt eignarhaldi á
minni hálfu, enda sé ég „kjaftaskur“ og

UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson skrifar
um þjóðfélagsmál

D

rafmagnsveitum á sinni hendi og slapp
þannig við Enron skandalinn og aðra
óáran því tengda. Bandaríkin eru um
sumt ekki eins miðstýrð og Evrópusambandið sem sviptir aðildarþjóðirnar
fullveldi sínu í veigamiklum efnum.
Raunveruleg dæmi úr lífi fólks og
samfélaga skipta máli þegar talað er um
fullveldi og lýðræði, völd og áhrif fólks á
eigið umhverfi.
Hér þarf að horfa á raunveruleikann
eins og hann birtist okkur, reynsluna og
lærdómana sem draga má af skerðingu
fullveldis og nærlýðræðis, skerðingu þess
að Jón og Gunna rétt eins og Ögmundur,
Kristrún og Páll Baldvin fái um það ráðið
í hvernig samfélagi þau búa. Dæmin eru
allt um kring. Brunatrygginar á vegum
Reykjavíkurborgar voru aflagðar þegar
okkur var bannað með tilskipun Evrópusambandins að skipuleggja þær eins og
við helst vildum. Þetta gerði skipulag
brunatrygginga margfalt kostnaðarsamara, þyngra í vöfum og óhagkvæmara.
Þetta er lítið einfalt dæmi um skerðingu á
fullveldi þjóðar sem hefur neikvæðar
afleiðingar í för með sér fyrir Jón og
Gunnu og alla hina í samfélaginu – nema
þá fáu sem græða. Dæmi sem þessi vekja
greinilega hneykslan hjá sjálfskipuðum
stýrendum umræðunnar um hvað megi og
megi ekki tala um þegar fullveldi ber á
góma. Loftslagsmálin, hafréttarmálin og
mannréttindin nefndi ég í þættinum á
hinn bóginn sem dæmi um mál sem við
þyrftum að sameinast um á heimsvísu.
Ég fæ engu um það ráðið þótt Páli

Baldvini Baldvinssyni þyki lítið til minna
röksemda og málflutnings koma. En einni
spurningu langar mig til að biðja Pál
Baldvin að velta fyrir sér: Getur verið að
almenn umræða um kennisetningar og
fræðilega teóríu án skírskotunar til þess
veruleika sem við hrærumst í, og til
þeirra mála sem heitast á okkur brenna,
sé takmörkuð og á engan hátt fullnægjandi þegar fullveldi og önnur mikilvæg
mál ber á góma? Hvaða sjálfskipaða vald
hvaða sjálfskipuðu sérfræðinga ákvarðar
ramma umræðunnar? Hvernig er hægt að
ná fram málefnalegri, víðsýnni umræðu
og traustari ákvarðanatöku um framtíðina ef ekki með vísan í reynsluna og
raunveruleg dæmi úr lífi þjóða og
einstaklinga?
Leiðin til þess hruns sem við nú
stöndum frammi fyrir var vörðuð af
einstrengingslegum ramma kennisetninga sem m.a. hafa verið settar fram af
fólki sem teljast fræðimenn á heimsmælikvarða og hafa jafnvel fengið Nóbelsverðlaun í nýfrjálshyggjuhagfræði. Vald
og áhrif Jóns og Gunnu úti í bæ, og þeirra
fullveldi í hnattvæddum heimi, á ekki að
einskorðast við þröngan ramma kennisetninga. Teóría á ágætlega við í samræðum þeirra sem hafa atvinnu af því að
skrifa um þá sem skrifa um lífið. En
engin teóría um framtíð samfélags er góð
ef hún er komin úr tengslum við þau sem
lifa lífinu.
Höfundur er alþingismaður.

Ingibjörg Sólrún og Þorgerður
Katrín - sýnið nú kjarkinn
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blaðsíðu 37

UMRÆÐAN
Reynir Ingibjartsson skrifar
um stjórnmál

Þ

að er undarlegt ástand á
Íslandi. Reikningur upp á
líklega fjögurþúsund milljarða
króna bíður greiðslu á næstu
árum og þá er ótalið allt sem
tapast í atvinnumissi, húsnæðismissi og fyrirtækjamissi.
Talan er komin í 13 milljónir á
hvert mannsbarn. Enginn þykist ábyrgur.
Sem andsvar við félagshyggju 20. aldar og róttækni
áranna kringum 1970, reis kapítalisminn upp endurnærður af
frjálshyggjunni með valdatöku
Reagans og Thatcher um 1980.
Á Íslandi hljómaði slagorðið
„báknið burt“ og fyrsta skrefið
var tekið 1982, þegar Davíð
Oddsson settist í borgarstjórastólinn í Reykjavík. Fremstur á
fjósbitanum hefur Hannes
Hólmsteinn Gissurarson setið
og þulið kennisetningar og persónuníð meðan Davíð sigldi
eftir vindi hverju sinni og hefur
nú stjórnvöld í gíslingu með
fjármálalegu (og pólitísku)
valdi sínu í Seðlabankanum –
staður sem átti að vera dvalarheimili fyrrverandi stjórnmálamanna.
Á
forsætisráðherraárum
Davíðs Oddssonar varð Ísland
að sýningarglugga um einkavæðingu og markaðsvæðingu,
þar sem allur heimurinn átti að
vera undir í útrás víkinganna.
Fremstir fóru bankarnir –
musteri fjármagnsins sem
gerðu hefðbundin innlán og
útlán að aukabúgrein. Söluna á
þeim handsalaði forsætisráðherrann. Blandað hagkerfi var
nú liðin tíð og fyrirtæki höfðu
fyrst og fremst þann tilgang að
ganga kaupum og sölum með
sem mestum hagnaði. Kóngurinn í þessu ríki var sem fyrr
Bubbi kóngur úr Herranótt MR
fyrir 40 árum eða svo. Fjandvinurinn – forsetinn var svo
besti sölumaðurinn. Það er
margt skrítið í henni veröld.
Nú er Ísland komið í kennslubækurnar um þjóðarhrun, þar
sem hömlulaus kapítalismi
kippti fótunum undan öllu á
einni nóttu.

rækni og valdsækni
Það skal enginn vanverða að kostum við
meta Davíð Oddsson.
þessar kringumstæðÞegar hann hafði náð
ur. Man einhver eftir
völdum í MR var hann
Ceausescu, fyrrum
fljótur að setja stuðnforseta Rúmeníu?
ingsmenn sína af, væru
Það
hafa
ekki
þeir honum ekki þóknmargir haft burði og
anlegir. Hann skipti um
kjark til að standa
skoðun í Evrópumálunuppi í hárinu á Davíð
um eftir að Jón Baldvin
Oddssyni í gegnum
hafði lyft honum í forárin. Það sást vel
sætisráðherrastólinn og REYNIR
þegar verið var að
gerðist
andstæðingur INGIBJARTSSON
berja í gegn núverESB. Eftir að hafa selt
andi lög um eftirlaun ráðherra
allar bestu eigur ríkisins og
og þingmanna. Upp á þau skrifhleypt útrásarvíkingunum með
uðu jafn ólíkir menn eins og
þær út úr Íslandsfjósinu, kallar
Guðni Ágústsson, Guðjón Arnar
hann þessa aðila, óreiðufólk,
Kristjánsson, Steingrímur J.
sem sett hafi þjóðina á hausinn.
Sigfússon og Össur SkarphéðRíkisstjórnina skammar hann
insson. Þá var talað um „konu
fyrir andvaraleysi, þótt hann
úti í bæ“ (ISG) sem hefði komið
hafi á sínum tíma lagt niður
í þinghúsið og ruglað hina
aðhaldstæki hennar - Þjóðhagsbreiðu samstöðu. Það er ekki
stofnun með einu pennastriki.
gleymt.
Það ætti að vera hverjum
Á forsætisráðherraárum
manni augljóst nú, þegar fjárDavíðs Oddssonar varð
ráðin hafa nánast verið tekin af
okkur, að ríkisstjórn og SeðlaÍsland að sýningarglugga
banki verða að ganga í takt.
um einkavæðingu og markNógu er nú slæmt ástandið.
aðsvæðingu, þar sem allur
Sporgöngumann Davíðs alla
tíð, Geir H. Haarde virðist
heimurinn átti að vera undir
skorta vilja til að komast úr
í útrás víkingana. Fremstir
þeim sporum. Þá er ekki öðrum
til að dreifa en formanni Samfóru bankarnir – musteri
fylkingarinnar og varaforfjármagnsins sem gerðu
manni Sjálfstæðisflokksins.
hefðbundin innlán og útlán
Allar götur síðan Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir settist í borgað aukabúgrein.
arstjórn 1982, hefur hún mætt
Davíð Oddssyni sem jafnoki.
Langlundargeð er oft nauðsynHann kann alla klækina á leiklegt, en þegar mælirinn fyllist,
sviðinu og drottnar yfir salnþarf að hella úr honum innium.
haldinu.
Þorgerður
Katrín
Nú er aftur kallað eftir
Gunnarsdóttir hefur lært úr
„sterka manninum“. Davíð er
föðurgarði að standa á sinni
maðurinn sem varaði við hrunsannfæringu. Lengstum hefur
inu. Hann tekur ákvarðanir og
hún verið eini ráðamaður Sjálfber í borðið. Við borgum engar
stæðisflokksins, sem hefur
óreiðuskuldir í útlöndum. Krónsagt við Davíð: ,,hingað en ekki
unni skal lyft með handafli og
lengra”.
vei þeim sem ætla í EvrópuÞessar glæsilegu stjórnmálasambandið. Nú þegar er hann
konur verða nú að taka af skarorðinn holdgervingur þeirra
ið – annars verða þær hluti af
sem eru á móti inngöngu í ESB.
veröld sem var og dragast með
Stuðningsmennirnir eru jafn
straumnum – niður. Eftir situr
ólíkir hópar eins og frjálshnípin þjóð á bakkanum þ.e.a.s.
hyggjumenn sem sjá vinstriþeir sem ekki verða farnir af
slagsíðu í Evrópu, vinstri menn
landi brott.
sem sjá þar hið gagnstæða og
svo þjóðernissinnar með Ísland
fyrir Íslendinga – skítt með
Höfundur starfar við
hina. Skapbrestir eins og langkortaútgáfu.
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Ríkið hefur ekki staðið við sitt
Páll Magnússon útvarpsstjóri tilkynnti um 700 milljóna niðurskurð hjá Ríkisútvarpinu fyrir viku. Takmarkanir RÚV á auglýsingamarkaði eru í farvatninu og nefskattur tekur við af afnotagjöldum um áramót. Svavar Hávarðsson ræddi við útvarpsstjóra.

F

élag
fréttamanna
gagnrýnir niðurskurð á
fréttastofu harðlega. Í
ályktun segir að geta
hennar til faglegrar og
vandaðrar
fréttaumfjöllunar sé verulega sködduð.
Er þetta raunsönn mynd af stöðu
fréttastofunnar í dag?
Nei, ég held að þarna sé of mikið
í lagt. Þrátt fyrir þennan niðurskurð þá aukum við frekar þann
kraft sem fer beint í innlendar
fréttir. Aðstæðurnar í þjóðfélaginu hafa auðvitað útheimt það og
nýgerðar skipulagsbreytingar á
fréttastarfseminni í heild hafa
auðveldað áherslubreytingarnar.
Niðurskurðurinn á fréttadeildinni
er hlutfallslega mestur í íþróttum
en hvað varðar kjarnann í fréttastarfseminni, sem er hin innlenda
almenna fréttaþjónusta, þá er
frekar verið að auka hana en draga
saman.

Breyttir fréttatímar
Hverju er hægt að fórna í vinnslu
frétta og hvernig verður það sýnilegt?
Það má nefna sem dæmi að við
ætluðum að auka áhersluna á
fréttaflutning á ruv.is. Við verðum
að fresta þeim áformum í bili.
Varðandi fréttasviðið verður mjög
merkjanlegur
niðurskurður
á
íþróttaumfjöllun. Það á hins vegar
ekki við um innlenda fréttaþjónustu. Í fréttasamhengi verður það
síst eða alls ekki í innlendum fréttum. Eins og staðan er í samfélaginu liggur forgangurinn þar.
Frekari niðurskurður, ef af
honum verður, kemur þá ekki niður
á fréttadeildinni.
Nei. Ekki nema þá ef tekjuforsendunum verður beinlínis kippt
undan Ríkisútvarpinu.
En kemur til greina að draga
uppsagnir til baka eins og starfsmenn hafa farið fram á?
Miðað við óbreyttar forsendur
er tómt mál að tala um slíkt og
ákvörðunin stendur. Breytist þær
munum við endurskoða þá ákvörðun sem tekin hefur verið.
Telur þú þig njóta trausts starfsmanna innan stofnunarinnar?
Ef sú vísitala yrði mæld nákvæmlega núna yrði hún vafalaust talsvert lægri en fyrir viku. Menn
verða að athuga í þessu samhengi
að RÚV hefur aldrei þurft að ganga
í gegnum aðgerð af þessu tagi áður.
Ég skil vel, og hef alveg bak til að
þola það, að gagnrýnin beinist að
mér, þótt ástæður þessa niðurskurðar liggi ekki í minni persónu.
Það er ég sem kynni þessar aðgerðir og ber ábyrgð á því hvernig þeim
er framfylgt. Ég skil vel að margir
eru reiðir og sjálfsagt hafa einhverjir minna traust á mér en áður.
Ég vona þó að það sé tímabundið
ástand.
RÚV á auglýsingamarkaði
Væri ekki betra að RÚV væri
ekki á auglýsingamarkaði, þá þyrfti
stofnunin ekki að bregðast við
sveiflum á markaði?
Ég hef margsagt að það væri að
ýmsu leyti þægilegra fyrir RÚV að
vera ekki á auglýsingamarkaði.
Það myndi auðvelda RÚV að gegna
almannaþjónustuhlutverki sínu ef
stofnunin væri ekki á þeim markaði. Það felst ákveðin þversögn í
almannahlutverkinu annars vegar
og að þurfa hins vegar að afla um
fjórðungs tekna með auglýsingum.
Ég hef hins vegar sagt að þessi
þversögn er ekki verri en það að ég
vil frekar lifa með henni en að vera
án þeirra tekna sem við höfum af
auglýsingum. Það er rétt að hafa
hugfast að RÚV hefur alla tíð verið
á auglýsingamarkaði ólíkt systurstöðvunum á Norðurlöndunum og
Bretlandi til dæmis sem hafa alltaf
verið fjármagnaðar einvörðungu
með afnotagjöldum eða nefskatti.
Svo er að sjá hvernig spilast úr
tillögum um skerðingu á auglýsingatekjunum og hvort og þá
hvernig hún verður bætt með tekjum af almannaþjónustuhlutanum.
Það er ekki hægt að hafa stórar
skoðanir á þessu fyrr en tillögurn-

ar líta dagsins ljós. Þeir sem sitja í
fjölmiðlanefnd og menntamálaráðherra hafa lýst því yfir að það sé
miðað við að tekjutapið auglýsingamegin verði bætt almannaþjónustumegin.
Þú ert með öðrum orðum bjartsýnn á að skerðingin verði ekki
meiri en orðið er?
Ég veit ekki hvort ég þori að
vera bjartsýnn á það en vona að við
verðum ekki verr sett en við erum
í dag.
Því hefur verið haldið fram að
hlutverk RÚV sé þess eðlis að halli
á stofnuninni sé réttlætanlegur.
Ætti RÚV að vera undanþegið?
Nei, ég get ekki gert neina kröfu
til þess. Auðvitað mætti segja sem
svo að ef einhvern tímann er þörf
fyrir öflugt ríkisútvarp, bæði hvað
varðar fréttir, menningarumfjöllun og afþreyingu, þá er það núna.
Það má taka sem dæmi að sjálfsagt
hefur aldrei verið eins mikil þörf
fyrir Spaugstofuna og einmitt
núna. Þjóðinni gefst tækifæri til að
hlæja að sjáfri sér og þessum vandræðagangi öllum. Ég held þó að
það sé ekki hægt að ætlast til þess,
jafnvel fyrir hönd RÚV í þeirri
stöðu sem ég er, að við séum stikkfrí og getum farið í gegnum þessar
þrengingar án þess að það finnist
hér innandyra. Krafa um slíkt væri
óviðeigandi.
Ef niðurstaðan verður sú að
stofnuninni verður gert að starfa
fyrir minna fé en gert er ráð fyrir í
nýrri rekstraráætlun, kemur þá til
greina að hætta kaupum á erlendu
efni til dæmis og leggja allt starfsféð í innlenda dagskrárgerð og til
að efla fréttastofuna að nýju?
Allt kemur til greina. Hins vegar
myndi niðurskurður á erlenda efninu skila okkur litlu. Niðurskurður
þar kæmi allur fram sem stytting á
dagskrá því allt efni sem kæmi í
staðinn er dýrara. Sumt af því
erlenda efni sem við sýnum er ekki
í boði annars staðar. Það má nefna
heimildarmyndir og listrænt efni.
Eins og hlutverk RÚV er skilgreint
í lögum þá værum við komin á
skjön við hlutverk okkar ef við
hættum sýningum á erlendu efni.
Það er engin samkeppni um margt
af okkar erlenda efni og það yrði
vart sýnt annars staðar en hér.

Hvað um Rás 2
Samkvæmt lögum ber RÚV að
halda úti einni útvarpsrás og einni
sjónvarpsrás. Kemur til greina að
leggja niður Rás 2 í sparnaðarskyni?
Lögin segja þetta, það er rétt, en
hins vegar erum við skuldbundin í
þjónustusamningi okkar við ríkið
til að reka tvær rásir. Það kæmi til
greina en við erum að sumu leyti í
svipaðri stöðu þarna og varðandi
erlenda efnið. Rás 2 ber sig og er
enginn baggi á RÚV. Það væri enginn sparnaður í því að leggja hana
niður ef við misstum auglýsingatekjurnar sem hún aflar. Auk þess
vil ég halda því fram að Rás 2 sé
stór hluti af almannaþjónustu- og
menningarhlutverki RÚV. Rás 2
hefur verið og er vettvangur framsækinna íslenskra tónlistarmanna
sem fá litla eða enga spilun annars
staðar. Bylgjan og Rás 2 eru langvinsælustu
útvarpsstöðvar
á
Íslandi. Annað eiga þær ekki sameiginlegt. Rás 2 er allt öðruvísi
útvarpsstöð og hefur mjög mikilvægu menningarlegu hlutverki að
gegna. Sem partur af niðurskurðaraðgerðum væri það ekki góður
kostur að leggja niður Rás 2. Í því
ljósi er svar mitt nei, það kæmi
ekki til greina.
Ríkið svíkst undan
Þú minnist á þjónustusamning
RÚV. Hefur verið staðið við hann?
Ekki við tekjulegar forsendur
hans, nei. Það var gert ráð fyrir því
í þjónustusamningnum og stofnefnahagsreikningi RÚV ohf. að
tekjur RÚV af almannaþjónustunni yrðu ekki lægri en að raungildi ársins 2006. Upp á það vantar
mikið.
Hversu mikið vantar uppá?

PÁLL MAGNÚSSON Útvarpsstjóri telur eðlilegt að gagnrýni og reiði starfsmanna vegna niðurskurðar og uppsagna beinist gegn sér.

Það sé hans að framfylgja ákvörðunum sem eru sársaukafullar fyrir marga.

Í fyrra og til ársloka eru þetta í
kringum 450 milljónir sem vantar.
Ef ríkið hefði staðið við tekjuhliðina á þjónustusamningnum hefðu
því uppsagnirnar fyrir helgi verið
óþarfar?
Það má vissulega finna jöfnuð í
þessum tölum. Ef tekjuforsendurnar hefðu haldið þá hefðum við verið
mun betur sett. Endurskoðuð
rekstraráætlun var skorin niður
um 550 milljónir og launalækkanir
eru 150 milljónir til viðbótar.
Ætti gagnrýnin sem beinist að
stjórn RÚV og þér sem útvarpsstjóra að beinast að menntamálayfirvöldum í þessu ljósi?
Þá snýr það frekar að ríkisstjórninni í heild. Það er hægt að stilla
þessu upp á marga vegu. Ég hef
aldrei viljað nota orð eins og svik
eða brigsl um þetta. Eigandi að
RÚV er íslenskur almenningur og
fulltrúi eigandans gagnvart okkur
er ríkið. Það er verkkaupinn og
hann getur tekið þá ákvörðun fyrir
hönd almennings að kaupa minna.
En okkur var aldrei tilkynnt um
það að hann ætlaði að kaupa minna;
aðeins að hann ætlaði að borga
minna. Tekjuhlið samningsins við
okkar viðsemjanda hefur ekki staðist og sú ákvörðun var tekin einhliða.

Dagskráin breytist
Hvaða áhrif hefur niðurskurðurinn
á einstaka dagskrárliði?
Hluti af niðurskurðinum núna er
til dæmis lækkun á framleiðslukostnaði á Kastljósinu. Það mun
sjást meðal annars á því að framleiddum innslögum inn í þáttinn
mun fækka. Frumflutt tónlist, sem
hefur verið mjög metnaðarfullur
hluti af þættinum, víkur einnig.
Við munum taka nokkra vinsæla
þætti og gera þá ódýrari í framleiðslu. Gettu betur verður tekinn

upp hér innanhúss og það sama
mun gilda um Söngvakeppni sjónvarpsins. Við ákváðum að halda
þessum vinsælu dagskrárliðum því
þeir flokkast báðir undir innlent
menningarefni, að mínu mati. Þetta
er frumsamin íslensk tónlist í tilfelli söngvakeppninnar og Gettu
betur hefur verið ákveðinn hornsteinn í vetrardagskrá sjónvarpsins.
Það verður dregið úr beinum
útsendingum frá íþróttaviðburðum. Við höldum þó þeirri stefnu að
fylgja íslenskum landsliðum í
alþjóðlegum keppnum í handbolta
og fótbolta.
Ef niðurstaðan verður sú að RÚV
verður gert að starfa fyrir minna fé
en gert er ráð fyrir í endurskoðaðri
rekstraráætlun, hvernig getur þú
hugsað þér að standa að því?
Við yrðum komin mjög nálægt
þeim mörkum að gera þyrfti eðlisbreytingu til hins verra á Ríkisútvarpinu. Ég vil helst ekki hugsa
þessa hugsun til enda ótilneyddur.

Brugðust fjölmiðlar?
Einkareknu fjölmiðlarnir hafa verið
sakaðir um að hafa brugðist skyldum sínum í aðdraganda bankahrunsins vegna tengsla við helstu
viðskiptablokkir landsins. Ertu
sammála því?
Sumir, ekki allir. Af stóru fjölmiðlunum var og er Fréttablaðið
mest smitað af hagsmunum eigenda sinna. Það hefur alltaf verið
þannig og nýjasta dæmið er ekki
eldra en frá því um daginn, þegar
eigandinn fékk sjálfa leiðaraopnuna til að svara frétt sem hafði
birst samdægurs í öðru blaði. Það
var pínlegt að horfa upp á þetta.
Mjög margir í þessu samfélagi
fengu glýju í augun yfir gengi
útrásarvíkinganna og voru eins og
einlæg og opinmynnt börn í gagn-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

rýnislausri aðdáun sinni á þessum
lukkuriddurum. Það á jafnt við um
fjölmiðla, stjórnmálamenn, forsetann og fleiri.
Hvernig metur þú hlutverk RÚV
í þessu samhengi?
RÚV er í eigu almennings og það
er miklu betra að vera smitaður af
hagsmunum hans en til dæmis
útrásarvíkinganna. Ég held að RÚV
hafi verið farvegur gagnrýnisradda á útrásina; þeirra sem bentu
á að þetta gæti endað með ósköpum. Það er svo annað mál að það
tók enginn mark á því. Það má
gagnrýna RÚV, eins og aðra fjölmiðla, fyrir að það er ekki næg
þekking á viðskiptalífinu á ritstjórnunum. Fjölmiðlarnir eru
betur settir hvað varðar þekkingu
á ýmsum öðrum þáttum í íslensku
samfélagi. RÚV hefði svo sannarlega þurft á því að halda, á meðan á
þessu öllu gekk, að vera með gagnrýnni umfjöllun byggða á þekkingu
á viðskiptalífinu innbyggða á ritstjórnirnar. Í öllu þessu ati hefði
þurft að auka áhersluna á gagnrýnni umfjöllun byggða á þekkingu
hér innanhúss og setja í það meira
fjármagn. Hins vegar var illa hægt
að sækja þessa þekkingu til hlutlausra aðila því það var búið að
kaupa hana alla. Þú gast ekki einu
sinni sótt hana í háskólana því
annar hver prófessor var á kafi í
því að skrifa skýrslur fyrir bankana og aðra risa í íslensku viðskiptalífi. Það voru nokkrir hrópendur í eyðimörkinni sem voru
lausir við hagsmunatengsl. Í sögulegu samhengi gleymast ekki viðbrögð stjórnmálamanna, bankastjóra
og
forystumanna
stórfyrirtækja við gagnrýni þessara manna. Þeir voru dregnir sundur og saman í háði. Það kom síðan á
daginn að þetta var allt saman
rétt.
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Óvissa um framkvæmdir í borginni
Slæm staða efnahagsmála hefur mikil áhrif á framkvæmdir í miðborg Reykjavíkur. Blaðamennirnir Olav Veigar Davíðsson og Hólmfríður Helga Sigurðardóttir skoðuðu nokkrar framkvæmdir og ræddu við framkvæmdaaðila um stöðu mála.

AUSTURSTRÆTI – LÆKJARGATA
Hvað stendur til?

kj

Lækja
rgata

Bankastræti

Á reitnum eru hús sem
skemmdust mikið í eldi 18.
apríl 2007. Húsin eru í eigu
Reykjavíkurborgar og er
gert ráð fyrir að þau verði
færð til eldra horfs eða
lagfærð. Einnig er gert ráð
fyrir nýbyggingum í eldri
stíl á reitnum.

Húsið verður fært í sem
mest upprunalegt útlit þótt
stór hluti þess verði endurbyggður, risið hækkað
og kjallarinn dýpkaður auk
þess sem byggt verður við
húsið á baklóð. Í húsinu
verður verslunarrekstur og
skrifstofur.

tíg
ur
rð

us

Traðarkotssund

Bergsta

ðastræ

Bygging og rekstur sérhannaðs tónlistar- og ráðstefnuhúss við
svokallað austurhafnarsvæði. Unnið samkvæmt samningi milli
Eignarhaldsfélagsins Portus og Austurhafnar-TR en það síðarnefnda er fyrirtæki í eigu ríkisins og Reykjavíkurbogar.

Hvar er málið statt?

ti
Smiðjust
ígur

Vegamótastígur

Hverfisgata

Hvar er málið statt?

TÓNLISTAR- OG RÁÐSTEFNUHÚS
Hvað stendur til?

Laugavegur

Hvað stendur til?

Ingólfsstræti

Hverfisgata

ÞINGHOLTSSTRÆTI 2 TIL 4

Þingholtsst.

Sk
óla
vö

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar verður lögð fyrir í næstu viku
en þá kemur í ljós hversu mikla áherslu borgaryfirvöld leggja á
uppbyggingu á reitnum. Kristín Einarsdóttir, aðstoðarsviðsstjóri
Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, segist búast
við að eitthvað þurfi að hægja á framkvæmdum. Vegna stöðu
efnahagsmála hafi auðvitað allar forsendur breyst. Borgarráð hafi
veitt fjármagni til rannsóknar- og hönnunarvinnu á reitnum. Hún
segir fornleifarannsóknum lokið og nú sé unnið að því að mæla og
kortleggja húsin.

Hverfisgata

Hvar er málið statt?

Framkvæmdir standa yfir og er jarðvegsvinnu í kjallara og á baklóð
hússins að ljúka. Áætlað er að steypuvinna hefjist í byrjun janúar.
„Vonandi fer að leysast úr málum í bankaheiminum en hingað
til höfum við framkvæmt fyrir eigið fé,“ segir Páll Kolbeinsson,
stjórnarformaður og einn eigenda verslunar Sævars Karls sem á
húsið. Hann segir verkið vera á áætlun. „Það hefur ekkert breyst en
maður verður að viðurkenna að maður hefur tekið hvern dag og
hverja viku fyrir sig,“ segir Páll.

Líkur eru á að Austurhöfn taki yfir byggingu tónlistarhússins þar
sem Portus, sem ætlaði að byggja og reka húsið, er komið í þrot
og mun ekki koma frekar að málinu. Viðræður standa yfir milli
Austurhafnar, Íslenskra aðalverktaka, stærsta verktakans sem
kemur að byggingunni, og Landsbankans, aðaleiganda Portus.
Júlíus Vífill Ingvarsson, sem situr í stjórn Austurhafnar, sagði
nýlega að ljóst væri að verkið myndi dragast og að húsið yrði ekki
tilbúið í desember 2009, eins og upphaflega var lagt upp með.
Talið er að kostnaður við að ljúka byggingu hússins verði um
níu til tíu milljarðar. Upphaflega áttu ríkið og Reykjavíkurborg að
leggja 600 milljónir árlega í rekstur hússins í 35 ár. Stefnt er að
því að aðkoma Austurhafnar verði með breyttu sniði og beinu
eignarhaldi.

VATNSSTÍGUR – KLAPPARSTÍGUR

tígur
Klappars

Reiturinn afmarkast af Laugavegi, Vatnsstíg, Hverfisgötu og Klapparstíg.

Hvað stendur til?

Húsin við Laugaveg 4 og 6 eru ásamt húsinu við Skólavörðustíg 1a
í eigu Reykjavíkurborgar. Til stendur að gera húsin upp og að útlit
þeirra verði sem næst upprunalegu. Byggt verður á milli húsanna
og þau tengd saman.

Vegh úsastígur

Hvað stendur til?

Laugavegur

LAUGAVEGUR 4 TIL 6

Gert er ráð fyrir sambærilegri byggð og fyrir er á reitnum, íbúðabyggð í bland við verslanir og þjónustu þar sem verslanir verða
á jarðhæðum og íbúðabyggð á efri hæðum húsanna. Gert er ráð
fyrir að húsið við Laugaveg 23 verði rifið sem og tvö bakhús auk
þess sem húsið við Hverfisgötu 42 verður rifið.

Hvar stendur málið?
„Það er til samþykkt deiliskipulag fyrir reitinn og við hugsuðum
þetta verkefni í framhaldi af Hljómalindarreitnum,“ segir Hanna G.
Benediktsdóttir, fjármálastjóri Festa ehf. sem standa fyrir framkvæmdum á reitnum. Hún segir framkvæmdir því bíða að sinni.

Vatnsstígu
r

Hvar er málið statt?
Kristín Einarsdóttir, aðstoðarsviðsstjóri Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, segir undirbúning framkvæmda við Laugaveg 4 og 6 skemur á veg kominn, en framkvæmdir við Lækjargötu
og Austurstræti enda stutt síðan gengið var frá skipulagi fyrir húsin
við Laugaveg. Að sama skapi verði að gera fyrirvara um fjármögnun á því verki.

HORN LAUGAVEGS OG VATNSSTÍGS
Hvað stendur til?

HLJÓMALINDARREITUR
– SIRKUSREITUR

Reiturinn tekur til húsanna við Laugaveg 33, 33a, 33b og 35 auk
Vatnsstígs 4 og bakhúsa. Í fyrstu var stefnt að því að öll húsin yrðu
rifin en Ágúst Friðgeirsson, eigandi ÁF-húsa ehf., segir arkitekt nú
vinna að nýjum tillögum þar sem húsin við Laugaveg fái að standa
endurnýjuð en bakhúsin verði rifin. Á reitnum er gert ráð fyrir
verslunar- og þjónustuhúsnæði auk íbúða.

Frakkastígur

Hvar er málið statt?

Reiturinn afmarkast af Laugavegi, Klapparstíg, Smiðjustíg og
Hverfisgötu.

Hverfisgata

Laugavegur

Á reitnum er gert ráð fyrir sjö hæða hótelbyggingu, verslunum,
veitingastöðum, skemmtistöðum og skrifstofuhúsnæði auk þess
sem opið upphitað torg verður á miðjum reitnum. Rífa á húsin við
Laugaveg 19, 19a og 19b auk húsanna við Smiðjustíg 4, 4a og 6,
Hverfisgötu 26, 28, 32, 32a, 32b og 34. Þá verður húsið við Klapparstíg 30, sem áður hýsti skemmtistaðinn Sirkus, rifið.

Lindargata

Hvað stendur til?

Hvar er málið statt?

Deiliskipulag er í vinnslu. „Það á eftir að reyna betur á fjármögnunina en ég tel það mál vera nokkuð jákvætt,“ segir Ágúst. Hann
horfir til þess að framkvæmdir geti hafist næsta vor, „með betra
ástandi efnahagsmála“.

LISTAHÁSKÓLINN
Reiturinn afmarkast af Laugavegi, Vitastíg, Hverfisgötu og Barónsstíg.

Hvað stendur til?

Fjármögnun framkvæmdanna er ekki tryggð en þær eru á áætlun.
„Við ætluðum okkur alltaf að fá deiliskipulagið í gegn áður en við
færum í að ganga frá fjármögnun,“ segir Hanna G. Benediktsdóttir,
fjármálastjóri Festa ehf. sem standa fyrir framkvæmdunum. Hún
segir deiliskipulag í kynningu hjá borgaryfirvöldum og bindur vonir
við að jarðvinna hefjist næsta haust.

LAUGAVEGUR 74

Áætlað er að nýbygging Listaháskóla Íslands rísi á reitnum. Vinningstillaga +Arkitekta gerði ráð fyrir rúmlega 13.500 fermetra byggingu en samkvæmt breytingartillögu, sem nú liggur fyrir skipulagsráði er dregið úr byggingamagni og aukið tillit tekið til eldri húsa á
svæðinu. Í lok síðustu viku var formanni skipulagsráðs, Júlíusi Vífli
Ingvarssyni, færður undirskriftalisti með 350 nöfnum íbúa miðborgar ásamt nýlegri samþykkt stjórnar Íbúasamtaka miðborgar.
Þar er byggingu Listaháskólans við Laugaveg mótmælt, byggingin
sögð of umfangsmikil fyrir svæðið og borgaryfirvöld hvött til að
finna skólanum annan viðeigandi stað í miðbænum.

Hvað stendur til?

Hvar er málið statt?

Hvar er málið statt?
„Vegna ástandsins og stöðu bankanna er þetta verkefni í bið,“
segir Emil Emilsson, annar eigenda Laugavegs 74 ehf. Hann segir
framkvæmdir hafa stöðvast mánaðamótin júlí/ágúst. „Þetta er bara
ein óvissa og við sjáum ekki að það sé bjart fram undan í þessum
geira,“ segir Emil um framhaldið.

Laugavegur

Eldra hús var flutt af reitnum og til stendur að byggja nýtt hús í
sama útliti og það eldra á reitnum. Í húsinu verður verslunar- og
þjónusturými auk íbúða á efri hæðum.

Vitastígur

Barónsstígur

Hjálmar Helgi Ragnarsson, rektor Listaháskólans, sagði nýverið
að viðbúið væri að verkefnið myndi frestast og að kennsla hæfist
að öllum líkindum haustið 2012. Samson Properties, félag í eigu
Björgólfs Guðmundssonar, ætlar að fjármagna byggingu hússins
og eiga það. Samkvæmt bréfi til skipulagsráðs eru áform félagsins
óbreytt en lánsfjármögnun er þó ekki tryggð „enda vandfundið
það verkefni að svipaðri stærð, og rétt byrjað í deiliskipulagsferli, sem er með trygga lánsfjármögnun“, eins og segir í bréfinu.
Leigusamningur við Listaháskólann, til þrjátíu ára, komi til með að
auðvelda hana.

38

6. desember 2008 LAUGARDAGUR

Ekki eina fyrirbærið á plánetunni
Þráinn Bertelsson lýsir baráttu sinni við þunglyndi í öðru bindi ævisögu sinnar, Ég ef mig skyldi kalla. Undirtitill bókarinnar er
seinþroskasaga enda segist Þráinn vera með eindæmum seinþroska. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við hann.

Þ

ráinn Bertelsson býr í
hjarta Reykjavíkur í fallegu húsi. Hann ólst upp í
miðborg Reykjavíkur og
gerði
uppvaxtarárum
sínum skil í bókinni Einhvers konar ég sem kom út fyrir fimm
árum. Nú er framhaldið komið, saga af
uppkomnum manni, sem „þó veit ekkert í sinn haus“, eins og Þráinn segir
sjálfur. En hvers vegna ákvað rithöfundurinn Þráinn Bertelsson að skrifa
ævisögu sína?
„Það er ódýrara en að fara til sálfræðings! Þetta er sjálfsþerapía að
vissu leyti en ég vona líka að bókin hafi
þerapísk áhrif á þá sem hana lesa,
kannski er höfuðtilgangur bókarinnar
að fá lesendur til að hugsa um sig, ekki
endilega mig. Mig langaði til að búa til
spegil handa öðru fólki. Ef listamenn
hafa einhverja skyldu þá er hún sú að
segja sannleikann og bregða upp spegli
fyrir samtímann til að líta í. Og í speglinum er hægt að fræðast um veröldina
sem fólk býr í. Skilaboðin til lesenda
þurfa ekki að vera flókin eða ofsalega
nákvæm. Og bestu skilaboðin held ég
eru: Þú ert ekki einn, fleiri hafa lifað,
fundið til og verið manneskjur. Þú ert
ekki eina fyrirbærið á plánetunni.“
Bókin er önnur bókin um ævi þína,
hvernig sérðu framhaldið fyrir þér?
„Fyrsta bókin, Einhvers konar ég,
fjallar um hvernig eitt stykki fullorðinn karlmaður verður til og segir hans
sögu frá fæðingu til tvítugs. Þá lýkur
hann manndómsprófi þess tíma, stúdentsprófi. Þetta eintak veit hins vegar
ekkert til hvers er ætlast af því, hann
veit ekkert um hlutverk sitt í tilverunni,
en er að leita að því. Þetta er sennilega
kallað að þroskast en það tekur voðalega langan tíma fyrir þennan einstakling og þess vegna hef ég kallað þetta
seinþroskasögu. Nýju bókinni lýkur
þegar stefnan hefur verið tekin á nám í
kvikmyndaskóla í Stokkhólmi. Ég ætlaði í raun að hafa þessa bók lengri en
svo sá ég að þarna urðu straumhvörf og
hætti á þessum bakka árinnar. Þarna
hélt ég að ég væri kominn með stefnu í
lífið. Síðan er það næstu bókar að
greina frá því hvort þessi straumhvörf
verða sú kjölfesta sem ég hélt og hvernig málin þróast.“
Og því verður lýst í næsta bindi?
„Ég ætla að halda áfram ef mér endist aldur og nenna að fara yfir líf mitt.
Ég er búinn að sjá fyrir mér verk sem
ég ætla að búa til, en það breytist auðvitað á leiðinni og ég sker mikið niður.
Næsta augljósa tímabil er þegar mér
verður ljóst að flóttinn undan þunglyndinu sem hrjáir mig í áfengi dugar
ekki til. Þannig að þegar ég tek stefnuna á að vera edrú og lifa edrúlífi eru
næstu straumhvörf. Þarnæstu straumhvörf eru svo þegar ég ákveð að ég sé
ekki skyldugur til að gera bíómyndir.“
Þannig að þú sérð fyrir þér fimm
bækur?
„Ég á auðvitað nóg af efni og eins og
ég lít á þetta núna þá verða þær fimm,
svo getur vel verið að ég sjái að það sé
betra að hafa þær færri þegar ég fer að
vinna þær.“

Drakk mig frá þunglyndinu
Glíman þín við þunglyndi er kannski
meginþema þessarar bókar. Var þunglyndi snemma þáttur í þínu lífi?
„Ég gerði mér ekki grein fyrir því
þegar ég var barn og unglingur að ég

ÞRÁINN BERTELSSON Við verðum að skipuleggja samfélagið út frá þörfum þess veikari en þó þannig að sá sterkari fái að njóta sín, segir Þráinn.

væri þunglyndur og þar að auki var það
af mildu gerðinni framan af. Það lýsti
sér kannski þannig að mér fannst ég
vera utanveltu. Ég lýsi því til dæmis í
bókinni þegar ég skríð ofan í öskutunnu
og samsama mig geimtíkinni Laiku sem
svífur um geiminn í endalausu ferðalagi. En það er ekki fyrr en eftir tvítugt
að þunglyndið verður raunverulegt. Á
því tímabili sem þessi bók tekur til þá
drakk ég mig frá þunglyndinu, ég flýði
það með því að drekka. Og til þess að
fólk fatti hvað ég er að flýja, þá reyni
ég að lýsa alvöru þunglyndi í bókinni.
Auðvitað kom svo í ljós að þetta lyf,
áfengið, hætti að virka.“ Í bókinni er
kafli sem þú skrifar í þunglyndi, hvernig var að setja hann á blað? „Ég neyddi
mig sjálfan til að skrifa hann, var alveg
að farast þegar ég gerði það. Það var
eins og að ganga í gegn um hreinsunareld að skrifa hann.“
Sögumaðurinn, þú sjálfur, grípur oft
fram í fyrir framvindu sögunnar og
stekkur yfir í nútímann, af hverju?
„Ég vil skrifa bækur sem ekki eru
bara upptalning á því sem ég gerði. Ég
gæti skrifað bók þar sem ég væri bara
í gamla tímanum en það væri plat, því
að ég er alltaf í nútímanum. Ég veit
hvernig atburðirnir sem ég lýsi enda.
Ég legg mikla áherslu á að útfærslan á
mínu lífi verði aðgengileg og þessi
söguaðferð er hluti af því. Ég skar líka
mikið niður og skil aðalatriði frá aukaatriðum, sem mér finnst í flestum ævisögum vera sjálfhverft og óinteressant
rugl.“
Var mikill munur að skrifa þessa bók
eða þá fyrri?
„Þessi bók var miklu erfiðari. Vegna
þess að það er í raun og veru ekkert
erfitt að skrifa um sjálfan sig sem barn

➜ VISSIR ÞÚ AÐ ÞRÁINN
... er fæddur 30. nóvember 1944
... varð stúdent frá MR 1965
... lærði heimspeki og sálfræði á Írlandi
og í Frakklandi
... lærði kvikmyndaleikstjórn í Svíþjóð
... hefur gert margar kvikmyndir, m.a.
Nýtt líf, Dalalíf og Löggulíf
... stefnir á að gera fjórðu „líf“-myndina,
um þá Danna og Þór, í samvinnu við
Gísla Örn Garðarsson þegar tími og
peningar gefast til.
... hætti í kvikmyndagerð á sínum tíma
því honum þótti óbærilega leiðinlegt
að þurfa að hugsa um fjármögnun
kvikmynda
... á tvo syni, Álf Þór og Hrafn

... hefur verið giftur Sólveigu Eggertsdóttur síðan 1971
... fylgist með ensku knattspyrnunni af
miklum áhuga
... heldur með Manchester United en
hann er líka veikur fyrir Arsenal og
jafnvel Liverpool
.. á sér tvær uppáhaldsbækur, Moby Dick
og Góða dátann Sveijk
... á uppáhaldskvikmynd; The Duellist,
fyrstu mynd Ridleys Scott
... er matgæðingur; uppáhaldsmaturinn
hans er humar, ostrur, gæsalifur og
bláber, en þó ekki allt í einu
.... hefur verið á heiðurslaunum Alþingis
síðan 2001

og segja ég var svona og svona, ég var
svona vitlaus. Nú er ég orðinn maður
og ég er að skrifa um sjálfan mig sem
fullorðinn mann. Og mjög margt sem
ég skrifa þar gildir hér og nú og það er
engin leið að halda því leyndu að svona
er ég.“
Þú nafngreinir ekki alla sem koma
við sögu í bókinni, eins og fyrrverandi
eiginkonu þína. Hvers vegna?
„Mér finnst nöfn persónanna sem um
ræðir ekki skipta máli, mér fannst ekki
skipta neinu máli hvað hún heitir, það
er ekki víst að hana langi nokkurn skapaðan hlut til að ég fari að rifja upp nafnið hennar sem er enn þá hið sama þótt
konan sé orðin allt önnur manneskja.“

Nýríkir algjör skríll
Þú hefur gagnrýnt auðhyggju undanfarinna ára, hvernig líður þér núna,
þegar landið er á hausnum?
„Tilfinningin er svolítið undarleg,
Þegar allir standa með brækurnar á
hælunum þá ætti manni kannski að líða
glaðhlakkalega og segja þetta hef ég
sagt ykkur árum saman, þið hefðuð
betur hlustað. En það er ekkert gaman
að að koma með hrakspá sem rætist. Ég
reyni hins vegar að halda í vonina um
að samfélagið batni í framhaldinu. Í
kringum einkavæðingu bankanna tók
íslenskt þjóðfélag þá stefnu að verða
óbærilega leiðinlegt. Völdin tóku nýríkir og menningarsnauðir menn sem
fannst flottast að geta leigt einhver frík
eins og Elton John og Tom Jones að
spila fyrir sig. Hvílíkt vúlgarítet, það
var eins og samkeppnin stæði um að
sýna hver væri mestur skríll. Listamenn veltu sér eins og svín í drafi fyrir
framan einn mesta glæpamann og siðblindingja sem þetta land hefur alið,
viðskiptajöfurinn mikla, einn af fáum
mönnum í veröldinni sem hafa sett tvo
banka á hausinn, flöðruðu upp um hann
eins og aumingjar. Þetta var ekki
skemmtilegur tími og mér finnst ekki
heldur skemmtilegur tími núna, en ég
vona að við lærum að breyta hugarfarinu.“
Undanfarin ár hafa komið út spennusögur eftir þig, ætlarðu að halda áfram
á þeim miðum?
„Ég ætla aldrei að skrifa spennusögu
aftur. Þessar þrjár sem ég skrifaði undanfarin ár fjölluðu um það þrennt sem
mér fannst stinga mest í augun um
árþúsundamót. Í fyrsta lagi hina nýju
peningastefnu og einkavæðingu bankanna. Í öðru lagi tilburði ríkisins til að
njósna um þegnana, greiningardeildir
og alla þá geðveiku fasistavitleysu sem
hér viðgengst. Þriðja bókin fjallar um
stærsta vandamálið í samfélaginu í
dag, eiturlyf. Svo byrjaði ég á fjórðu
bókinni og þá sá ég að ég nennti þessu

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þunglyndið og alkóhólisminn
„Fyrri hluti starfsævi minnar, náms- og mótunarára fór mestan
part í ómeðvitaða baráttu við ólæknandi sjúkdóm sem leiðir til
geðveiki og dauða ef vörnum er ekki viðkomið: áfengisfíkn.
Síðari hlutinn hefur líka farið í baráttu sem oft hefur verið
bæði harðari og tvísýnni við andlegan lömunarsjúkdóm sem
einnig getur verið banvænn: Þunglyndi. ...
Þetta hefur ekki alltaf verið skemmtilegt stríð. Það hefur
kostað sitt og komið í veg fyrir að ég hafi getað sinnt ýmsum
verkefnum eins og þær sálir gera sem fá að lifa andlega friðartíma. Þar á móti kemur að ófriðurinn í sálinni hefur hert mig
og þjálfað og kennt mér að taka engum hlut án fyrirvara, kennt
mér að efast, aukið mér hugrekki: Úr því að ég gat barist upp á
líf og dauða við sjúkdóma sem enginn kann að lækna varð mér
ljóst að ég óttast engan mann, þarf engum að þóknast og eina
leiðin mér til bjargar er að segja satt og vera ég sjálfur.
Ég ef mig skyldi kalla, bls. 185-86.

ekki lengur. Ég var búinn að ljúka máli
mínu úr púlti glæpasagnanna, ég hef
nefnilega engan áhuga á glæpasögum
nema þær þjóni einhverjum tilgangi.
Ég er hins vegar að skrifa skáldsögu,
það tekur svo mikið á að skrifa ævisöguna að ég verð að hafa eitthvað annað í
takinu.“

Kringum
einkavæðingu bankanna tók
íslenskt
þjóðfélag
þá stefnu að
verða óbærilega leiðinlegt. Völdin
tóku nýríkir
og menningarsnauðir
menn.

Samfélagið taki mið af þeim veikari
Þú minntist á heim eiturlyfjanna,
hann þekkirðu af eigin raun í gegnum
eldri son þinn.
„Ég þekki þann heim því miður miklu
betur en ég kæri mig um. Sonur minn
er sem betur fer laus úr honum lifandi,
en það er mikill minnihluti sem kemst
af úr honum. En talandi um vímuefni
þá hættir okkur til að líta fram hjá
áfengisvandanum, kannski vegna þess
að svo margir hafa farið í meðferð. Við
gleymum því bara að það er ekki nema
lítið brot, kannski fimm prósent sem fá
fullan bata. Vandamál tengd drykkju
eru svo mikil, þau eru kannski stærsta
vandamál í lífi tuttugu prósenta alls
fólks. Tuttugu prósent er einn af hverjum fimm, mér finnst það mikið til að
hafa áhyggjur af. Það er svona eins og
fimm færu í sjóferð en alltaf kæmu
bara fjórir til baka.“
Viðurkennum við ekki vandann?
„Nei, og gerum ekki nóg. Og þegar
við erum að tala um að auðvelda
aðgengi að áfengi þau verðum við að
velta fyrir okkur hvort við viljum
fjölga alkóhólistum, sem mun gerast
verði aðgengi auðveldað.“
Á ríkið að passa upp á náungann?
„Við verðum og eigum að skipuleggja
samfélagið út frá þörfum þess veikari
en þó þannig að sá sterki fái öll tækifæri að nýta krafta sinna á jákvæðan
hátt.“

Taktu betri myndir með ﬂassi
– það fylgir með í kaupauka.

Jólagjöﬁn frá Nikon!
Kauptu Nikon D60 og þú færð
aukalega ﬂass-pakka sem
Verð kr.
inniheldur: SB-400 ﬂassljós,
linsuklút og og hálsól að
verðmæti kr. 30.000.

*

109.995

*Með AF-S DX VR NIKKOR 18-15mm linsu með innbyggðri titringsjöfnun (VR).

Vertu betri ljósmyndari - notaðu ﬂass!
Flassljós gerir gæfumunin þegar taka á góða mynd. Flestir ljósmyndarar staðhæfa að lýsingin skipti öllu máli! – sem er til marks um
hversu mikilvægt ﬂassið er. Þú sérð hvernig skuggarnir jafnast eðlilega út, þegar þú notar ásett ﬂassljós á borð við SB-400. Ljós sem
er látið endurkastast frá lofti gefur ljósmynd, sem tekin er innanhúss, eðlilegri blæ. Einnig getur þú stjórnað lýsingunni betur við
nærmyndatöku. Flassljós er, með öðrum orðum, mikilvægt fyrir þig! Kaupir þú Nikon D60 hjá viðurkenndum söluaðila Nikon á Íslandi,
þá færðu ekki bara SB-400 ﬂassljós í kaupauka heldur einnig, linsuklút og hálsól frá Nikon. Ekki missa af þessu tilboði sem gildir til
31. desember 2008.

Fótboltar frá

Hlaupafatnaður
fyrir dömur og herra

1.990

í jólapakkann
Hlaupabolir frá 4.990
Hlaupabuxur frá 7.990

Fótboltaskór frá

6.990

Brettapakkar
Bretti og bindingar

20%
afsláttur
Fæst aðeins í Kringlu

Nike sportfatnaður

Dúnúlpur frá
The North Face
25% afsláttur

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

2.990

Buxur frá

6.990

Jakkar frá 11.990

Jólatilboð

HOLTAGÖRÐUM

Bolir frá

SMÁRALIND

SÍMI 545 1500

The North Face
skór á jólatilboði
Körfuboltar frá

1.590

Verð frá

12.990

Íþróttatöskur
og bakpokar frá

2.990

Húfur
ú u og vettlingar
ett ga

í jólapakkann

Verð frá

1.990kr.

Asics
hlaupaskór

Esprit sportfatnaður

í jólapakkann
Bolir frá 1.990

Buxur frá 6.990
Verð frá

14.990

ÍSLENSKA SIA.IS UTI 44210 11.2008

Peysur frá 6.990
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Breyttir tímar kalla
á nýjar neysluvenjur

HEIMILISIÐNAÐUR

Á örfáum mánuðum hefur tilvera margra kollvarpast. Jafnvel þeir sem enn eiga nóg fyrir sig og
sína búa sig undir erfiða tíma. Þetta hefur bein áhrif á neysluvenjur þjóðarinnar. Hólmfríður
Helga Sigurðardóttir skoðar nokkur lýsandi dæmi.

Ótrúlegustu konur – og stöku karlmaður
– myndast nú við að stoppa í sokka,
bæta buxur, prjóna peysur
og sauma jólakjóla úr
eldhúsgardínum. Hvert
sölumetið á fætur öðru hefur
verið slegið í hannyrðaverslunum
landsins.

BREYTT, BÆTT OG SAUMAÐ
„Ég finn fyrir verulegri breytingu eftir að
kreppan skall á,“ segir Jóhanna Harðardóttir,
eigandi saumastofunnar og vefnaðarvöruverslunarinnar Textilline. „Hingað kemur nú
fjöldinn allur af konum, bæði til að láta sauma
á sig en ekki síður til að láta breyta gömlu
fötunum sem þær eiga heima. Það getur
breytt heilmiklu að setja skraut, bönd eða
bryddingar á kjól. Klassískur svartur kjóll,
kominn með flott bróderístykki undir brjóstin,
er strax orðinn mjög fínn.“
Ungar stelpur eru líka sífellt stærri hluti
kúnnahópsins. „Margar þeirra koma við með
kjóla af mæðrum sínum eða ömmmum og óska
ráða um eitt eða annað, sem er alveg sjálfsagt
að veita þeim. Margar ungar stelpur eru
farnar að grúska við að sauma heima. Þær
kunna alveg að redda sér.“
Jóhanna hefur einnig um langt skeið verið
með þjónustu við verslanir, við að stytta og
breyta nýjum fötum. Hún segir þá þjónustu
þegar hafa snarminnkað, sem bendi til þess að
fáir kaupi sér ný föt um þessar mundir.

BILLEG LÍKAMSRÆKT
Sundlaugarnar eru ekki lengur griðarstaður
fárra fastagesta. Þær eru stútfullar af fólki
í leit að andlegri næringu og hreyfingu. Í
saumaklúbbum er rætt um hina ódýru og
meinhollu íþrótt kynlíf. Eigi orðrómurinn við
rök að styðjast myndast nú „kreppubörnin“
hvert á fætur öðru undir beltum fyrrverandi
framakvenna.

SAMKENND

Á SAUMASTOFU TEXTILLINE Nóg er að gera á saumastofu Textilline við að bæta og breyta gömlum

galakjólum í hátískukjóla.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

YFIR MILLJÓN ÚTLÁN Á ÁRINU

HEIMABRUGG ALDREI VINSÆLLA

Aðsókn að Borgarbókasafninu er
að slá öll met þetta árið.
Heildarútlán eru þegar orðin
fleiri en allt árið í fyrra og eru
að nálgast milljónina. „Þetta var
reyndar byrjað áður en kreppan
skall á, það varð mikið stökk upp
á við strax í byrjun ársins,“
segir Anna Torfadóttir borgarbókavörður. Hvort aukinn áhugi
hafi verið fyrirboði kreppunnar
eða söfnin orðin áhugaverðari í
samfélaginu vegna betra
húsnæðis, áhugaverðari
viðburða eða annars sem fólk
kunni að meta, segir hún ekki
gott að segja til um.
Í bókasöfnum landsins er
hægt að skoða og fá lánaðar
bækur, tímarit, tónlist, kvikmyndir, fræðslumyndir,
hljóðbækur og fleira. Í BorgarANNA TORFADÓTTIR Borgarbókavörðbókasafni er meira að segja
ur segir áhuga á bókasöfnum landsins
hægt að fá leigð listaverk gegn
sífellt vera að eflast.
MYND/BORGARBÓKASAFNIÐ
vægu verði. Í öllum deildum og í
öllum söfnum landsins hefur
orðið aukning á útlánum og aukinn áhugi greinilegur. „Við
hittumst nýlega á fundi, forstöðumenn bókasafnanna. Allir höfðu
þeir sömu söguna að segja.“

„Desember er venjulega rólegasti mánuður
ársins hjá okkur. Hann
stefnir hins vegar í að
verða metmánuður í ár,
rétt eins og mánuðurnir
tveir þar á undan,“
segir Axel Magnússon,
rekstrarstjóri víngerðarverslunarinnar
Ámunnar.
Hann segir marga
kúnna hafa bæst í
hópinn að undanförnu.
„Við eigum okkar fasta
kúnnahóp sem er að búa
til góð vín. Margir
leggja mikinn metnað í
að brugga og eru að
AXEL MAGNÚSSON Rekstrarstjóri Ámunnar
dunda við það. En nú
verð ég sérstaklega var segir fleiri en nokkru sinni fyrr nú sýna áhuga á
heimavíngerð.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
við aukningu hjá þeim
sem eru að leita að ódýrari lausnum. Skiljanlega er fólk nú meira
að spá í hvað hlutirnir kosta en áður.“
Fleiri kaupa nú ódýrari gerðir af víngerðarefnum. „Fólk er
meira í því að kaupa það sem kostar minna í dag. Þessi ódýru
víngerðarlíki, sem kosta lítinn pening og tekur stuttan tíma að
gera, eru vinsæl núna. Þetta eru líka lygilega góð vín miðað við
verð.“

SJALDNAR Í BRASILÍSKT VAX

FÆRRI LÁTA GERA VIÐ BÍLINN

„Það var óvenjulítið að gera í október og nóvember,“ segir Hafrún
María Zsoldos hjá Cera snyrtihúsi, sem meðal annars er afar
vinsæl í svokölluðu brasilísku vaxi. „Einn daginn í október hringdi
bara ekki síminn. Flestar snyrtistofur finna fyrir samdrætti á
þessum tíma. Þær sem ég hef talað við eru allar sammála um að
samdrátturinn hafi verið meiri nú en árin á undan.“
Nú sé hins vegar nóg að gera, enda jólin að nálgast. „Ég held að
allir vilji vera fínir á jólunum og leyfi sér því að fara í brasilískt
vax fyrir þau. En það getur verið að fólk skipuleggi sig betur
núna, fari á fimm til
sex vikna fresti í
staðinn fyrir á
fjögurra vikna
fresti.“
Hún segir í raun
erfitt að átta sig á
hversu mikill lægðin
verður. Hún þori þó
ekki annað en að gera
ráð fyrir henni og
hafi því þurft að
segja upp starfsfólki.
Hún segir þó enga
hættu á að allir snúi
baki við brasilísku
vaxi og fari að safna.
Hún eigi til að mynda
sjálf sinn fastakúnnahóp sem hún á ekki
von á að minnki, þrátt
fyrir þrengingarnar.

Þessi pressa sem var – að viðgerðin þurfi að gerast strax og kortið
rétt fram og straujað umhugsunarlaust – er alveg búin,“ segir Atli
Vilhjálmsson, eignadi bifvélaverkstæðisins Betri bíla. „Nú hringir
fólk og spyr hvað tíminn kostar. Og ef það kemur með bílinn vill
það fá að vita nákvæmlega hvað viðgerðin kostar, áður en nokkuð
verður gert. Það er alveg greinilegt að fólk er að spara við sig í
bílaviðgerðunum.“
Þá færist það jafnframt í aukana að fólk láti gera við eldri bíla,
að sögn Atla. „Það er ekki langt síðan bílum sem voru nokkur
hundruð þúsund króna virði var hent, ef gera þurfti við þá fyrir
hundrað þúsund kall. Þetta er ekki nærri jafnalgengt. Fólk lætur
nú gera við eldri bíla fyrir dágóðar upphæðir. Og það hugsar
öðruvísi. Það hugsar sem svo að það margborgi sig að láta bílinn
duga, þó ekki nema í eitt ár í viðbót, ef þess gefst kostur.“

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MAGNINNKAUP
Matseðill vikunnar er víða kominn upp á
vegg. Keypt er inn einu sinni í viku, samkvæmt fyrirfram ákveðnum matseðli, og
matvælin látin duga út vikuna. Allir afgangar
nýttir, brauð bakað og
nesti smurt fyrir vinnuna og skólann. Hagsýnustu húsmæðurnar og -feðurnir
fara á lagersölur, sem
aldrei hafa verið fleiri
og betur sóttar.

UMFERÐ
Umferð á götum
Reykjavíkur
hefur greinilega dregist
saman og
umferðarteppur eru fátíðar.
Strætisvagnar
eru fullir alla morgna,
samnýting bíla er
algengari og þeir sem
hafa tök á hjóla eða ganga til vinnu.

ÚTLÖND
Ferðir til útlanda eru
ekki á allra færi um
þessar mundir. Í nóvember fækkaði íslenskum
ferðamönnum sem fóru
um Leifsstöð um að
minnsta kosti fimmtíu
prósent miðað við í fyrra.

GYLLIBOÐ
Það þýðir ekki lengur að bjóða
fólki hvað sem er. Ung
húsmóðir í vesturbænum tók strax eftir
að plata af suðusúkkulaði var dýrari
í magnpakkningu en
ein og sér. Flestir hugsa
sig tvisvar um áður en hvers kyns gylliboðum
er tekið.

LEIGUBÍLAR

HAFRÚN MARÍA ZSOLDOS

Eigandi Cera snyrtihúss
segir erfitt að segja til
um hversu djúp áhrif
kreppunnar verða á
snyrtibransann.

„Nú hringja forsvarsmenn fyrirtækja
og aðrir til okkar og spyrja
hvernig þeir geti lagt
sín lóð á vogarskálina.“
– Jónas Þórir Þórisson,
framkvæmdastjóri
Hjálparstarfs kirkjunnar. Aðrar hjálparstofnanir hafa sömu sögu að
segja, varla verður þverfótað fyrir sjálfboðaliðum. Þá þykir viðmót fólks
hvert til annars almennt hlýlegra.

ATLI VILHJÁLMSSON Fólk hugsar sig tvisvar um áður en það spreðar í bílaviðgerðir að sögn eiganda Betri bíla.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Umtalsverður samdráttur hefur orðið
hjá leigubílastöðvunum á undanförnum
mánuðum.“ Sæmundur Kr. Sigurlaugsson,
framkvæmdastjóri Hreyfils/Bæjarleiða, í
Morgunblaðinu 4. desember. Samdrátturinn
í nóvember nam 22 prósentum miðað við
síðasta ár. Bæði einstaklingar og fyrirtæki
hafa dregið úr notkun leigubíla.

ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR

19" LCD

Philips 19PFL3403
t-$%#3&*5+"-%
tYQVOLUBVQQMBVTO
t$SZTUBM$MFBS***PH1SPHSFTTJWF4DBO
tTLFSQB
t"OUJ3FGMFDUJPOPGM

Philips 3403/32"/37"/42"
t-$%#3&*5+"-%
tYQVOLUBVQQMBVTO
t-$%89(""DUJWF.BUSJY5'5
t)%3&"%: QJ
t$SZTUBM$MFBS***PH1SPHSFTTJWF4DBO
tTLFSQB
t%JHJUBM$SZTUBM$MFBSPGM

TILBOÐ

79.995

FULLT VERÐ 84.995

22" LCD

26" LCD

Philips 22PFL3403
t-$%#3&*5+"-%
tYQVOLUBVQQMBVTO
t$SZTUBM$MFBS***PH1SPHSFTTJWF4DBO
tTLFSQB
t"OUJ3FGMFDUJPOPGM

Philips 26PFL3403
t-$%#3&*5+"-%
tYQQVOLUBVQQMBVTO
t%JHJUBM$SZTUBM$MFBS
t)%3&"%: QJ
t"OUJ3FGMFDUJPOPGM

32" LCD

37" LCD

42" LCD

Philips 32PFL3403

Philips 37PFL3403

Philips 42PFL3403

TILBOÐ

VERÐ

VERÐ

VERÐ

VERÐ

89.995

124.995

149.995

FULLT VERÐ 129.995

FRÁBÆRT VERÐ

199.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

LCD MEÐ V-REAL

LCD MEÐ V-REAL

Panasonic TX26LE7F
26" V-Real LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn,
V-Real tækni (einstök myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu,
Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með
RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi.

42 TOMMUR

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, HD
Ready, V-Real tækni - einstök myndgæði, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu,
Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með
RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi ofl.

VERÐ

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALD með 1024x768
p.uppl., V-Real 2 Engine, 10.000:1 skerpu,
VIERA Link, 20w Nicam Stereó með V-Audio
Surround, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI ofl.

VERÐ

109.995

HD-READY PLASMA-TV
Panasonic TH-42PV/PX70

TILBOÐ

119.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

PLASMA MEÐ V-REAL 2

32 TOMMUR

26 TOMMUR

239.995

199.995

FRÁBÆRT VERÐ

FULLT VERÐ 219.995

PLASMA MEÐ V-REAL 3

42 TOMMUR
LINK

Panasonic TX37LZD70F
'VMM)%Q-$%#3&*5+"-%NF§YQVQQM 73FBM
Pro 2 Engine, IPS Alpha skjá, Advanced 3D Colour, Progressive Scan
innb. digital DVB-T mótt., 8.500:1 skerpu, VIERA Link, innb. SDHC
kortalesara, 20w Nicam Stereó með V-Audio, 2 x Scart (með RGB), 2
x HDMI, Comp., SVHS, CVBS, PC og heyrnatt., textav. ofl.

LINK

Panasonic TH42PY70F
42” Plasma BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upplausn, V-Real Pro2 Engine,
Advanced 3D Colour management, Motion Pattern Noise Reduction, Sub-Pixel
Control, HD Ready, Progressive Scan, Real Black Drive 10.000:1 skerpa, SDHC kortalesari, VIERA Link, 20w Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart
(með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatólstengi, textavarp ofl.

TILBOÐ

TH42PX80EA
42” Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 punkta uppl., V-Real Pro3 Engine, Colour
management, Motion Pattern Noise Reduction, Sub-Pixel Control, HD Ready,
DVB-T stafrænn móttakari, Progressive Scan, Real Black Drive 15.000:1 skerpa,
SDHC kortalesari, 20w Nicam Stereó með V-Audio Surround, 2 x Scart (með RGB),
3 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatólstengi, textavarp ofl.

TILBOÐ

219.995

VERÐ

249.995

FULLT VERÐ 249.995

279.995

FULLT VERÐ 269.995

FRÁBÆRT VERÐ

OPIÐ ALLA DAGA TIL JÓLA
EYRARVEGI 21

SELFOSSI SÍMI 480 3700

GARÐARSBRAUT 18A

HÚSAVÍK SÍMI 464 1600

GLERÁRGÖTU 36

AKUREYRI SÍMI 460 3380

SUÐURLANDSBRAUT 26

REYKJAVÍK SÍMI 569 1500
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„Þarna erum við að spila í franska ríkisútvarpinu, í einhverjum kvöldþætti. Fyrir aftan er
hringborð þar sem kannski átta Frakkar sitja
og gjamma hver ofan í annan. Ég spilaði líka
í mjög sérstökum morgunþætti á ríkisútvarpinu. Oft voru kannski 200 manns mættir til
að horfa á mig eldsnemma um morgun.“
„Á tónleikum Bang Gang auk mín eru
Arnar Guðjónsson, sem syngur og spilar á
gítar og Nói Steinn trommari. Leaves eru
að klára nýja plötu sem er stókostleg. Þeir
eru báðir í Leaves. Hrafn Thoroddsen spilar á hljómborð
og gítar. Hann hefur löngum verið kenndur við Ensími,
hann hefur þó verið í fjölmörgum sveitum, Jet Black Joe,
Dr. Spock og nú síðast Communist Pal. Bassaleikarinn
heitir Stephan Bertrand og við köllum hann alltaf Stebba.
Einu sinni kallaði ég hann óvart Stephan og þá starði
hann á mig þungbúinn að spurði af hverju ég kallaði hann
ekki Stebba. Hann var frontmaður í hljómsveitinni Ginger
Ale. Það má því segja að tónleikaútgáfan af Bang Gang sé
eingöngu skipuð frontmönnum. Enda var undantekning ef
við vorum ekki klappaðir upp þrisvar.“

Barði opnar myndaalbúm Bang Gangs
Barði og félagar hans voru á túr í Evrópu þegar íslenska efnahagslífið hrundi. Barði lét sér þó fátt um finnast og fékk sér
bara hamborgara og Kinderegg á næsta autogrilli.

B

arði Jóhannsson hefur haft
meira en nóg að gera í ár. Hann
kláraði
Bang
Gang-plötuna
Ghosts from the past, sem kom
út á Íslandi og í Evrópu. Hann
fylgdi plötunni eftir á um þrjátíu tónleikum
í Evrópu, meðal annars tvisvar sem upphitunaratriði fyrir Air. Hann spilaði með Sinfóníunni á Listahátíð. Hann færði sig frá
EMI og gerði nýjan samning við Universal.
Hann gerði tónlist við Reykjavík-Rotterdam og heimildarmyndina Amal Dablan
ásamt Eberg. Hann vann með Dísu og hljómsveitinni Our Lives. Hann samdi lög í ófáar
auglýsingar. Já, og svo tók hann þátt í Eurovision. „Það var einhver að nefna Eurovision við mig í síðustu viku og þá fattaði ég

að var búinn að gleyma því að ég hefði tekið
þátt,“ segir Barði og hlær. „Það sem kom
mér mest á óvart við keppnina var hversu
margir urðu reiðir og hreinlega sturluðust.
Eins og þessi keppni skipti einhverju
máli!“
Dugnaðarforkurinn Barði hefur auðvitað
fjölmargt á prjónunum. „Ég spila með bandinu mínu á Nasa þann 18. desember. Það er í
fyrsta skipti í tvö ár sem Bang Gang spilar
á Íslandi. Svo ætla ég að stjórna upptökum á
nýrri plötu Our Lives og er að semja tónlist
fyrir verk í Þjóðleikhúsinu. Ég er örugglega
að gleyma fullt af hlutum.“
Barði fékkst til að opna myndaalbúmið
sitt og sýna lesendum Fréttablaðsins nokkrar myndir frá árinu.

„Hér er Arnar Guðjónsson með Cafehaus í bakgrunni. Þýskaland er fullt af hausum. Þar er rasthaus, thaihaus, gasthaus, cafehaus og alls konar
aðrir hausar. Hreinlega allt yfirfullt af hausum.“

„Mjög mikilvæg lyfta á
hóteli í París. Eins og
sést eru bara hálfar
hæðir í þessu hóteli. Í
Berlín vorum við svo á
hóteli þar sem herbergin voru númer 0.9,
1.7 og svo framvegis.
Mjög sérstakt.“

„Þetta er hátískuvarningur í Köln
og „það sem
koma skal“, svo
ég vitni í DJ Ívar
í sjónvarpsþættinum Konfekt.
Köln er mjög
sérstök borg, hálf
satanísk.“

„Hér erum við baksviðs í Salle Pleyel í
París, klassískri tónleikahöll þar sem við
spiluðum með Air. Við ákváðum að
vera fínir í tauinu, en annars spila
ég oft í þessum fötum. Þetta er risastór bygging og það varð næstum
því Spinal Tap-moment þegar við
reyndum að komast upp á svið og
lentum í alls konar rangölum.“

„Staðir sem heita Autogrill og Auto-hitt og þetta eru mikið notaðir á túrum. Það er nú ekki fjölbreytt mataræðið hjá okkur. Yfirleitt
hamborgari og Kinderegg til að hafa eitthvað að gera í bílnum.
Inn í þeim eru tæknilegar þrautir sem má eyða svona tveimur
mínútum í. Við fengum svo mjög mikilvægan leik sem heitir
Tekken og eyddum gríðarlega miklum tíma í að spila hann.“

Góðar bækur á betra verði

35
%
afsláttur

35%

35
%
afsláttur

afsláttur

ÓDÁÐAHRAUN

SJÖUNDI SONURINN

FUNDIÐ FÉ

3.244 kr

3.244 kr

2.594 kr

4.990

4.990

3.990

kr

kr

kr

35%

afsláttur

35%

35%

35%

afsláttur

afsláttur

afsláttur
10 RÁÐ

ÉG SKAL VERA GRÝLA

ERLA GÓÐA ERLA

SAGA AF FORSETA

3.244 kr

3.244 kr

3.244 kr

4.544 kr

4.990

4.990

4.990

6.990

kr

kr

kr

kr

35
%
afsláttur

35%

35%
afsláttur

afsláttur

www.markhonnun.is

35
%
afsláttur
DÝRIN

HEIMSMETABÓKIN 2009

LJÓSASKIPTI

ROSALEGAR RISAEÐLUR

7.794 kr

3.764 kr

2.919 kr

2.269 kr

11.990

5.790

4.490

3.490

kr

kr

kr

TILBOÐIN GILDA 4. - 7. DESEMBER

Verið velkomin í Nettó

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík
Birt með fyrirvara um prentvillur.

kr
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Innblásið af Draumalandinu
Hugmynd um nýjar íslenskar landbúnaðarafurðir fæddist í Listaháskóla Íslands. Anna Margrét Björnsson ræddi við Sigríði Sigurjónsdóttur prófessor í vöruhönnun um frjótt samstarf, sláturtertur og rabbarbarakaramellur.

V

ið finnum fyrir meiri
áhuga á íslenskri
framleiðslu undanfarið sem hefur án
efa hjálpað verkefninu. ,” segir Sigríður
Sigurjónsdóttir prófessor í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands.
Verkefnið umrædda var sett í gang
fyrir tveimur arum síðan en þar
áttu nemendur í vöruhönnun að
kynna sér ákveðinn bónda, þekkingu hans, afurðir og framleiðslutæki og leggja fram hugmyndir
um nýja afurð sem yki virðisauka
bóndans og skapaði eftirsóknarverða upplifun hjá neytandanum„
Hugmyndin er upprunulega sprottin út frá lestri Draumalands Andra
Snæs Magnasonar”, útskýrir Sigríður. „ Þar er hann að velta fyrir
sér hvers vegna við Íslendingar
erum ekki að nýta hönnun meira
okkur til framdráttar og af hverju
við höfum ekki komið betur til
móts við neytendur varðandi óskir
þeirra um rekjanleika til dæmis
með því að geta keypt afurðir í
meira magni beint frá bónda.“
Hugmyndin fékk nafnið „ Stefnumót bænda og hönnuða” og er
frumkvöðlaverkefni
í
þágu
atvinnulífsins þar sem tvær starfstéttir eru leiddar saman til að
skapa einstaka afurð. „Mikil sóknartækifæri felast í matvælaframleiðslu og með markvissri nýsköpun á hráefninu er hægt að
margfalda virðisaukann. Í sérstöðu og upplifun felast mikil verðmæti, því er markmið verkefnisins
að
þróa
héraðsbundnar
matvörur byggðar á hæstu gæðum,
rekjanleika og menningarlegri
skírskotun,” útskýrir hún. Nýnæmi
verkefnisins felst í samstarfi hönnuða, bænda, matvælafræðinga og
matreiðslumanna en Sigríður telur
vera á ferðinni mikið frumkvöðlastarf sem muni geta haft verulegt
fordæmisgildi í framtíðinni. „Í
verkefninu er einni af elstu starfstéttum landsins, bændum, att
saman við eina af yngstu starfsstéttunum, hönnuðum. Markmið
verkefnisins er að þær afurðir sem
verða þróaðar á næstu 3 árum
skapi efnahagslegan ávinning og
verði fyrirmyndir fyrir aðra bændur til að auka vægi nýsköpunar í
framleiðslunni í samstarfi við
hönnuði. Í litlu samfélagi eins og
Íslandi eru fyrirmyndir mjög líklegar til að hafa margföldunaráhrif og við það styrkist samkeppnisstaða
íslensks
landbúnaðar
verulega.”

ars Matís sem sérhæfir sig í matvælarannsóknum, landsliðskokkarnir Örvar Birgisson og Gunnar
Karl kokkur á Vox og svo auðvitað
bændurnir.” Fyrstu vörurnar sem
voru þróaðar og eru komnar í
framleiðslu eru rabbarbarakaramellur framleiddar í samvinnu við
Dorothee Lubecki og Kjartan H.
Ágústsson rabarbarabændur á
Löngumýri á Skeiðum, og sláturtertur framleiddar með bændunum
Elísabetu Kristjánsdóttur og Vilhjálmi Vernharðssyni á Möðrudal.
„ Rabbarbarakaramellurnar eru
fáanlegar meðal annars í Vínberinu og Rósum og Súkkulaði hér í
Reykjavík og hafa rokið út, enda
sérlega ljúffengar” segir Sigríður.
„ Og það sem er svo skemmtilegt
við sláturtertuna er að hún er
hversdagsmatur færður hefur
verið í hátíðarbúnin plan. Hún
byggir á gömlum grunni en er í
takt við nútímann, holl og góð, og
falleg í útliti.” Sláturtertan er búin
til úr úrvals innmat frá Möðrudal,
og í stað fitunnar eru notaðar kartöflur og rófur. Blóðberg og aðrar
kryddjurtir setja sterkan keim á
afurðina sem er borin fram í Fjallakaffi á Möðrudal og er aðeins fáanleg þar. „ Gunnar Karl á Vox hjálpaði okkur svo með útfærslu
réttarins en hann er nú borinn
fram með berjasósu, rófu og kartöflustöppu og er snæddur ásamt
rauðvíni. Fleiri vörur eru í þróun
og Sigríður segir verkefnið, sem
er styrkt af Tækniþróunarsjóð og
Framleiðnisjóð Landbúnaðarins sé
ævintýri líkast. „ Fyrir tveimur
árum síðan var erfitt að fá fjármagn fyrir slík verkefni, þegar
efnahagslandslagið var allt öðruvísi. „Þá var allt á svo stórum skala
og hugmyndin þótti ekki gefa nógu
mikinn arð. Nú hefur landslagið
hinsvegar breyst og það er að
sumu leyti jákvætt. Nú eiga til
dæmis lítil, falleg verkefni meiri
tækifæri.”

RABBARBARI RIFJAR UPP MINNINGAR Hugmyndin að baki karamellunum er að rifja upp þegar rabbarbara er stungið ofan í sykur-

karið hjá ömmu

MYND/ÁSLAUG SNORRADÓTTIR

Í litlu samfélagi eins og Íslandi eru fyrirmyndir mjög
líklegar til að hafa margföldunaráhrif og við það styrkist
samkeppnisstaða íslensks landbúnaðar verulega.
GOURMET-TAKTAR

Gunnar Karl bræðir
sykurhúð yfir sláturtertuna

SLEGIÐ
UPP VEISLU

Nemendur
í LHÍ sýna
afurðirnar.

Hversdagsmatur í hátíðarbúningi.
Það eru matarhönnuðirnir Brynhildur Pálsdóttir og Guðfinna
Mjöll Magnúsdóttir sem leiða
hóp nemenda hjá LHÍ við
ÆVINTÝRI LÍKAST Sigríður Sigurjónsdóttir
þróun verkefnisins, en
prófessor í vöruhönnun segir verkefnið hafa
fjölmargir aðilar koma að
heppnast svona vel vegna þess frábæra fólks
verkefninu, meðal annsem tekur þátt í því.

SLÁTURKÖKUVEISLA Sest að snæðingi á Fjallakaffi í Möðrudal.

BRAGÐBÆTT MEÐ BLÓÐBERGI Maria Markovic ber fram ljúffenga sláturtertu

AÐVENTUÆVINTÝRI verður haldið á Akureyri um helgina. Árlegir aðventutónleikar Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands
fara fram á morgun og ljúf og notalega stemning verður í
Listagilinu alla helgina með opnunum sýninga í galleríum.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Íslensk framleiðsla
Patti húsgögn
landsins mesta úrval af sófasettum

verð frá

114.900,

kr.

Smíðum eftir þínum þörfum
Yfir 200 tegundir af sófasettum:
Svefnsófar/ Stakir sófar
Hornsófar/Tungusófar
Erum einnig með :
Borðstofuhúsgögn
Rúm
Náttborð
Gafla

Bonn Tunga Verð Kr. 187.900,-

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

Það er nóg að gera hjá Huldu yfir helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ætlar að dúða sig vel
Afslöppun og aksjón mun skiptast á hjá Huldu Hákon myndlistarmanni um helgina ef allar áætlanir
hennar ganga eftir. Þó er mun meira um aksjón og milli atriða stekkur hún í að mála myndir.
„Ég hef í hyggju að sofa aðeins
fram eftir og fá mér síðan góðan
morgunverð
með
manninum
mínum,“ byrjar Hulda þegar hún
er beðin um að lýsa fyrirætlunum
sínum um helgina. „Svo ætla ég að
dúða mig vel og fara niður á Austurvöll að taka þátt í mótmælum.
Ég er nefnilega mjög ósátt við
ástandið hér á Íslandi og skil ekki
af hverju er ekki búið að skipta út
fólki í Fjármálaeftirlitinu og seðlabankastjórninni. Það er aðallega
þess vegna sem ég tek þátt í mótmælunum í dag eins og undanfarið.“

Eiginmaður Huldu er Jón Óskar
myndlistarmaður. Þau hjón eru
þekktir borgarar bæði af list sinni
og hinum bókvæna morgunverðarstað Gráa kettinum við Hverfisgötu sem þau eiga en leigja út eins
og stendur.
Þetta var útúrdúr því við erum
enn að fara yfir laugardagsprógrammið hjá Huldu sem við skildum við niðri í bæ. „Eftir mótmælin ætla ég heim,“ segir hún. „Þar
mun ég láta renna í bað og reyna
að gera mig eins huggulega og
hægt er miðað við aldur og ástæður. Ég ætla nefnilega upp í Hval-

Original Arctic Root
Ein vinsælasta lækningajurt heims
Original Arctic Root öðru nafni Burnirót er ein vinsælasta lækningajurtin í
heiminum í dag. Klínískar rannsóknir hafa leitt í ljós að hún eflir einbeitingu,
úthald og vinnur gegn streitu og álagi.

Vinnur gegn streitu og álagi
Heilsuvara ársins
í Svíþjóð
2003, 2004 og 2005

Original Arctic Root er fljótverkandi og þeir sem nota hana finna jákvæða
breytingu á einbeitingu og úthaldi á skömmum tíma. Original Arctic Root hefur
svo sannarlega slegið í gegn á Íslandi og nýtur nú mikilla vinsælda.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

fjörð í kvöld. Jón Óskar er að
vinna hjá Birtingi og starfsfólkið
ætlar ásamt mökum í jólahlaðborð
og gistingu á Hótel Glymi,“ útskýrir hún glaðlega og bætir við: „Ég
er að hugsa um að taka með mér
skjólfatnaðinn frá Austurvellinum og fara eitthvað út og labba á
morgun í sveitasælunni í Hvalfirðinum. Það verður samt varla
um langar ferðir að ræða því vindurinn verður napur, býst ég við.
En milli atriða stekk ég í að mála
myndir sem ég er að ljúka við svo
helgin er ásetin hjá mér.“
gun@frettabladid.is

HÚSDÝRAGARÐURINN er opinn um helgina og spennandi dagskrá í gangi. Meðal þess sem sjá má er Dýrmundur Dalfjörð úr jóladagatali Sjónvarpsins, skólahljómsveit Kópavogs og
rúningsmeistarinn Guðmundur Hallgrímsson.

Brúðuleikhús í borginni
Á morgun heimsækir Kómedíuleikhúsið Þjóðmenningarhúsið og sýnir þar tvo brúðuleiki sem byggðir eru
á ævintýrinu um Dimmalimm annars vegar og sögum af íslenskum jólasveinum hins vegar.
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Gefðu hlýja gjöf.
Yﬁrhafnir kvenna í frábæru úrvali
• Jakkar
• Úlpur
• Ullarkápur
• Dúnkápur
• Hattar
• Húfur
• Vattkápur
Opið á
Sunnudögum
Til jóla
frá kl.13-17
Næg bílastæði
Mörkinni 6
Sími 588 5518
Opið virka daga
Frá kl. 10-18
Laugardaga frá kl. 11-17

„Þetta eru hvort tveggja leiksýningar fyrir börn á öllum aldri eða
frá svona eins árs upp í hundrað
og tveggja,“ segir Elfar Logi
Hannesson brosandi en hann
semur og flytur leiksýningarnar
hjá
Kómedíuleikhúsinu
sem
kemur alla leið frá Ísafirði.
Aðgangur að sýningunum er
ókeypis en brúðuleikurinn um
Dimmalimm hefst klukkan tvö og
Jólasveinar Grýlusynir klukkan
fjögur.
„Dimmalimm er sýnd á undan
en það er sýning sem byggð er á
einu vinsælasta barnaævintýri
allra tíma á Íslandi, Dimmalimm
eftir Mugg, öðru nafni Guðmund
Þorsteinsson. Þetta ævintýri er
mér mjög kært þar sem ég er frá
Bíldudal líkt og Muggur og hefur
sýningin gengið vel,“ segir Elfar
Logi áhugasamur en sýningin
hefur verið sýnd um áttatíu sinnum um allt land og hefur líka farið
til útlanda. „Þetta er klassískt
ævintýri sem allir hafa gaman af.
Við poppum reyndar svolítið upp
á það þar sem nornin fær stærri
rullu hjá okkur. Hún er afgreidd í
einni setningu í sögunni en fær
uppreisn æru hjá okkur þar sem
hún stelur senunni,“ segir hann og
hlær.
„Í sýningunum er mikill söngur,
sérstaklega í jólastykkinu. Ég og
Soffía Vagnsdóttir sömdum í sameiningu sýninguna Jólasveinar
Grýlusynir og Hrólfur Vagnsson
samdi tónlistina. Þetta er klassískt ævintýri um gömlu íslensku
jólasveinana, þessa hrekkjóttu
sem voru áður en þeir fóru í kóka
kóla-fötin,“ útskýrir Elfar Logi
kankvís og bætir við að í þessari
sýningu séu þeir bara í lopanum

Ýmsum furðuverum bregður fyrir í leiksýningum Kómedíuleikhússins og hér er Elfar
Logi með einni slíkri.
MYND/KRUMMI

og líði vel í honum.
„Í stuttu máli fjallar sýningin
um unglingspilt sem er sendur í
sveit til ömmu sinnar af því að
foreldrarnir eru orðnir leiðir á að
hann sé alltaf hangandi í tölvunni
og gemsanum. Í sveitinni er belja
sem heitir Búkolla en hún strýkur, líkt og Búkolla er þekkt fyrir.
Strákurinn er sendur af örkinni
og leitin ber hann alla leið í jólasveinahellinn þar sem hann hittir
alla jólasveinana sem voru tæpir
á mjólkinni í jólagrautinn og
þurftu að fá beljuna lánaða. En
allt fer vel að lokum,“ segir Elfar
Logi íbygginn.
Eiginkona Elfars Loga, Marsibil Kristjánsdóttir, hannaði brúðurnar og er hún myndlistarkona.
„Hún er betri helmingurinn af

mér og leikhússtjórinn,“ segir
Elfar Logi einlægur en hann er
hins vegar einn í sýningunni.
„Þetta er eins manns leikhús. Ég
er tæknimaður og geri í raun allt
sem gera þarf en sýningarnar
sem ég hef verið með ferðast um
landið og var ég nú síðast með
Gísla Súrsson sem liggur reyndar
í súr núna fram að þorranum.“
Jólasýningin var frumsýnd í
fyrra í Tjöruhúsinu en þetta er í
fyrsta sinn sem sýningin fer út
fyrir Vestfjarðakjálkann. „Núna
ákváðum við að bregða okkur í
kaupstaðinn og sýni ég hana jafnframt í leik- og grunnskólum í
þessari viku og eitthvað fram í
næstu viku,“ segir Elfar Logi sem
er því á faraldsfæti þessa dagana.
hrefna@frettabladid.is

Blásið til veislu í Bergvík
Opið hús er í glerblástursverkstæðinu Gler í Bergvík á Kjalarnesi í dag og á morgun milli 10
og 15.
Hefð er komin á það hjá listakonunni Sigrúnu Einarsdóttur í glerverkstæðinu Gler í Bergvík að
hafa opið hús eina helgi á aðventu.
Nú er komið að því þetta árið.
Gestablásararnir Amy Kruger og
Jonatan Wallin frá Danmörku
ásamt Laura Puska frá Finnlandi

munu sýna glerblástur ásamt Sigrúnu sjálfri og systur hennar
Ólöfu. Þar skapast einstakt tækifæri til að sjá glös og aðra glermuni verða til.
Verkstæðið er á milli Klébergsskóla og Grundarhverfis á
Kjalarnesi og þangað er greið
leið. Heitt kaffi verður á könnunni, piparkökur á borðum og
félagar úr Vinabandinu leika jólalög. Einnig er sala á útlitsgölluðum glermunum og afsláttur á
öðrum.
- gun

Jonatan Wallin og Amy Kruger eru
gestablásarar í Gler í Bergvík.

Viltu styrkja undirstöðurnar?
Byggingatækniskólinn býður nú upp á nám fyrir þá sem ekki hafa lokið grunnskólapróﬁ
og tekur það aðeins eina önn. Námið veitir tækifæri til áframhaldandi náms í bygginga- og
mannvirkjagreinum.
Námið veitir almenna þekkingu í bygginga- og mannvirkjagreinum, þ.e. húsasmíði,
húsgagnasmíði, málaraiðn, múraraiðn, pípulögnum og veggfóðrun/dúkalögn.
Námsgreinar:
Íþróttir // lífsleikni // stærðfræði // efnisfræði grunnnáms
framkvæmdir og vinnuvernd // grunnteikning // verktækni grunnnáms
Innritun og allar nánari upplýsingar hjá Jóni Eiríki Guðmundssyni, skólastjóra
Byggingatækniskólans, jeg@tskoli.is og í síma 699 4396.

www.tskoli.is
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Landnámssetrið í Borgarfirði býður upp á aðventudagskrá tvo sunnudaga í aðventu.
MYND/LANDNÁMSSETUR

Minningar verða til
Dagana 7. og 14. desember
verða jólaminningar búnar til á
Landnámssetrinu í Borgarnesi
en boðið verður til aðventudagskrár og brúðuleiksýningin
Pönnukakan hennar Grýlu
verður sýnd.
Dagskráin hefst á borðhaldi klukkan 12 með uppáhaldsmat jólasveinanna. Bjúgu með rauðkáli og
uppstúf, plokkfiskur, steikt slátur
með rófustöppu og kjötbollur í
brúnni sósu. Skyr, grjónagrautur
með möndlu og Royal-súkkulaðibúðingur verða í eftirrétt.
„Einhvern tímann meðan á borð-

haldi stendur má eiga von á glorhungruðum jólasveinum beint
ofan af Hafnarfjalli. Þeir reyna að
krækja sér í bita og beita til þess
ýmsum brögðum. Svo róast þeir
og dansa með krökkunum í kringum jólatréð,“ segir Margrét Sigríður Guðmundsdóttir, forstöðukona Landnámsseturs. Klukkan 14
hefst
svo
brúðuleiksýningin
Pönnukakan hennar Grýlu.
„Aðventan er tími hefðanna. Þá
eru góðar minningar búnar til og
síðan endurteknar ár eftir ár. Við
erum vonandi að skapa hefð með
þessari dagskrá sem verður fastur liður á aðventunni í Landnámssetri.“
- rat

Síðumúli 3, S. 553-7355

Opið virka daga kl: 11-18, laugard. 11-17

ELDHÚS

BAÐ

FATASKÁPAR

ÞVOTTAHÚS

INNRÉTTINGATILBOÐ

SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF
KAUPAUKI

Pottasett fyrir spanhellur
( verðmæti kr. 25.000 )
Þegar þú verslar við okkur
fyrir a.m.k. kr. 500.000 færð
þú vandað STÁLPOTTASETT í kaupbæti.

NOTAÐU
TÆKIFÆRIÐ OG
GERÐU GÓÐ KAUP.
TIL AFGREIÐSLU AF
LAGER EÐA MEÐ
STUTTUM
FYRIRVARA

AF ÖLLUM NETTOLINE
INNRÉTTINGUM

25%

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM
VIÐ BJÓÐUM VISSAR GERÐIR BAÐINNRÉTTINGA OG FATASKÁPA MEÐ 50% AFSLÆTTI.
Einnig vissar gerðir raftækja með 40-50% afslætti
(ofnar, keramikhelluborð, háfar, gaseldavélar, gashelluborð)

NÚ GETUR ÞÚ GERT REYFARAKAUP!!!
25%-50% AFSLÁTTUR AF RAFTÆKJUM, ÞEGAR ÞAU ERU KEYPT MEÐ INNRÉTTINGU !

OPIÐ

ELDAVÉLAR - INNBYGGINGAROFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR - HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - KÆLI -OG FRYSTISKÁPAR

MÁN. - FÖST. KL. 10-18
LAUGARDAG KL. 11-16

NÝ VEFSÍÐA - VELKOMIN 24/7

www.friform.is
Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

Nabucco

SPARISKÓR eru ágætir til þess að setja út
í glugga. Betra er þó að fara að fjárfesta í
þeim þar sem styttist í að jólasveinarnir
fari að tínast til byggða.

Blindandi
ljósadýrð
Marglitar jólaskreytingar lyfta
andanum og veita birtu inn í
skammdegið. Þó má deila um
hvort stundum sé of mikið af því
góða.

Jólatorgið í Mosfellsbæ hefur upp á margt að bjóða sem gaman er að skoða.

Kartöflur og jólatré
Skemmtiatriði og óvæntir viðburðir eru af og til á jólatorgi
Mosfellsbæjar sem er opið í
miðbænum allar helgar í aðventu frá 14 til 18.
Lítil jólahús hafa sprottið upp í
miðbæ Mosfellsbæjar þar sem
fyrirtæki og félagasamtök úr
bænum og víðar selja margs konar
varning, allt frá kartöflum upp í
jólatré. Þar má fá fullt af skemmtilegum jólagjöfum fyrir lítinn pening. Til að mynda er á boðstólum
íslensk, klassísk tónlist á geisladiskum, notaðar og nýjar bækur,
íþróttavörur og ýmiss konar gjafavara. Þar er líka grænmeti, jóla-

skraut og margt fleira. Skemmtiatriði og ýmsar uppákomur eru
alla laugardaga og sunnudaga
fram að jólum.
Um síðustu helgi voru tendruð
ljós á stærsta jólatré Mosfellinga
sem stendur á jólatorginu. Það
kemur úr garðinum að Barrholti
19 í Mosfellsbæ og er gjöf hjónanna Höllu Svanþórsdóttur og Einars Egilssonar. Tréð var gróðursett árið 1963 og er því 45 ára
gamalt. Önnur tré sem sett eru
upp í Mosfellsbæ eru einnig
heimafengin. Þau eru af opnum
svæðum bæjarins og hafa verið
felld vegna grisjunar.
Væru trén aðkeypt væri kaupverð þeirra nálægt þrjú hundruð
þúsundum króna.
- gun

Bretinn Alex Goodwin hefur mikið
yndi af jólaljósum. Hann hóf að
skreyta hús sitt í Melksham í Englandi fyrir nokkrum árum þegar
móðir hans lést og hann hugðist
vekja athygli á góðgerðarsöfnun.
Hann byrjar að skipuleggja ljósadýrðina í júlí og hefur þegar á
þessu ári eytt 3.000 pundum í
skreytingar. Í heild er talið að ljósin séu um 30.000 punda virði. Á
síðasta ári fór rafmagnsreikningurinn í 700 pund. Hins vegar hefur
hús Goodwins vakið mikla athygli
vegfarenda og söfnuðust á síðasta
ári um 2.000 pund til spítala í
bænum.
- sg

Ljósin eru 30 þúsund punda virði.
NORDICPHOTOS/GETTY
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● INNLIT

Manfreð Vilhjálmsson
● ÓPERUHÚSIÐ Í SYDNEY

Minnisvarði um meistara
● HÖNNUN

Tónlist í töfrandi umbúðum

Á ils.is getur þú:
Gengið frá greiðslumati
Sótt um íbúðalán
Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Ýmsar reiknivélar
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HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR

Heilbrigð þjóð um jól

J

ólin eru á næsta leiti og verða gjafir víða lágstemmdari en verið
hefur, er það að mínu mati af hinu góða. Er ekki fremur firrt
að gefa milljón króna armbandsúr eða snjósleða? Að vísu var
kannski brot af samfélaginu þátttakandi í þeirri veislu en áhrifin
breiddust út og voru margir farnir að þenja sig, langt umfram getu, við
að vera sem flottastir og bestir. Hafði það í för með sér að kjölfestan
losnaði og margir misstu sjónar á því sem raunverulega skipti máli.
Ýkt dæmi úr bandarískum raunveruleika er atburður sem átti sér
stað nú á dögunum. Þá tróðst starfsmaður Wal Mart undir þegar ofsafengnir viðskiptavinir hlupu eins og sturlaðir nautgripir inn í verslunina til að gera kostakaup á útsölu. Þegar sjúkraflutningamenn bar að garði til að huga að fórnNú er hins vegar
arlambinu voru menn enn að hlaupa. Sturlun? Í
runninn upp tími
raun er kaldhæðnislegt að eyðsla og efnishyggja
nýsköpunar og
skuli oft hafa yfirtekið jólin þar sem þessi hugtök
aukinna tækifæra
eru eins fjarri boðskap þeirra og hugsast getur.
Nú er hins vegar runninn upp tími nýsköpunfyrir íslenska
ar
og aukinna tækifæra fyrir íslenska hönnun
hönnun og hugvit.
og hugvit. Er það jú ljós í myrkrinu og vonast ég
til að íslensk menning og handverk muni blómstra í kjölfarið. Heimilin
munu líka blómstra þótt fjárstreymið minnki kannski. Það kallar á nýja
hugsun og nýtni sem forfeður okkar og formæður kunnu mörg manna
best. Allt sem íslenskt er og heimagert hefur verið mikið í deiglunni
undanfarið og í ljósi ástandsins skal engan undra. Í því árferði sem nú
er leitar fólk aftur til rótanna og jarðtengist á ný. Enda tími til kominn í
allri vitleysunni sem tröllriðið hefur íslensku samfélagi síðustu ár.
Prjónaskapur hefur sjaldan verið vinsælli og íslenska ullin er vinsælli en flatskjáirnir. Gróska er í íslenskri bókaútgáfu og eru nú allar
bækur prentaðar hér heima. Reyndar er frekar skondið til þess að
hugsa að nútímafjölskyldan sitji nú heima við prjón, föndur, bakstur,
sultun og bókalestur á síðkvöldum og er það að vísu ýkt og fegruð mynd
er dregur dám af rómantík fyrri tíma. Þróunin er þó sú að heimilin eru
að verða virkari og margir hafa jafnvel hugsað sér að útbúa stóran
hluta af jólagjöfunum sjálfir.
Þó svo ég telji nú ekki nauðsynlegt að við smíðum okkur öll baðstofu
og kyrjum kvæði þá er gott til þess að hugsa að fólk sé að verða eðlilegt
á ný. Ekki þykir lengur flott að tapa sér í eyðslu og skarta öllu því dýrasta og best merkta. Ef þú hefur efni á því þá er þér svo sem í sjálfsvald sett hvort þú kaupir þér Louis Vuitton-tösku en nú eru flestir sammála um að það er hreint og beint hallærislegt og vitfirrt að kaupa hana
á krít. Húrra fyrir heilbrigðri skynsemi og velkomnir til vitundar, kæru
Íslendingar. Hafið það gott um jólin í baðstofunni.

● Forsíðumynd: Arnþór Birkisson tók mynd á heimili
Manfreðs Vilhjálmssonar Útgáfufélag: 365 miðlar ehf.,
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar:
Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Þór
Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.
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„Afi sat oft í þessum stól og reykti pípuna sína,“ segir Helga Sigrún Harðardóttir, alþingismaður og nemi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hægindi þessa heims og annars
● Þegar tíminn leyfir sest Helga Sigrún Harðardóttir þingmaður í stól sem tengist afa
hennar lifandi og látnum og leggur yfir sig ábreiðu sem ofin var af víetnamskri stúlku.
Helga Sigrún er nýr þingmaður Framsóknar í Suðurkjördæmi.
Hún hefur nóg að sýsla því hún
hóf lögfræðinám í haust þar sem
hún átti ekki á langri þingsetu
von. Í einu hádeginu milli prófs
og þingfundar gaf hún sér þó, umbeðin, tíma til að sýna okkur stól
sem hún heldur upp á. Hann er
frá afa hennar, Karli Guðjónssyni,
sem lést 1986 og var kallaður Kalli
á radíóinu því hann vann á skiparadíóinu í Keflavík meðan hann
var og hét.
„Í minningunni var þetta voða
voldugur leðurstóll með mörgum
gírum. En í raunveruleikanum er
vínyláklæði á honum en ekki leður
og „gírarnir“ bara ein sveif sem

læsir bakinu,“ segir Helga Sigrún
brosandi og bætir við að afi hennar hafi oft setið í þessum stól og
reykt pípuna sína. Síðan fylgir dálítið krassandi saga sem bendir til
að afi hennar hafi enn einhver ítök
í stólnum.
„Einu sinni var vinur minn hér
í heimsókn um jólaleytið og stóllinn stóð við hliðina á jólatrénu. Við
vorum að tala um reykingar og ég
gaf út einhverja yfirlýsingu um
þær. Um leið og ég sleppti setningunni vissi ég ekki fyrr en stór
jólakúla datt af miðju trénu niður
á gólf og í klessu. Ég tek það fram
að það var enginn heima nema ég
og vinurinn svo ég er helst á því að
afi sé enn í stólnum.“

Ábreiðan sem Helga Sigrún
hefur í þessu hægindi er með austurlensku fílamynstri, ofin úr silkiþræði af unglingsstúlku í Víetnam.
„Stúlkan sat í bárujárnskofa og
óf teppi daginn út og inn og seldi
gestum og gangandi, þar á meðal
mér og manninum mínum þegar
við vorum þarna í brúðkaupsferð
fyrir tveimur og hálfu ári,“ segir
hún og lýsir í lokin aðdáun lítillar dótturdóttur sinnar á silkiteppinu. „Sú stutta hlammar sér niður
fyrir framan sjónvarpið og kallar
„amma, Memó“ og vill sjá teiknimyndina um Nemó. Svo kallar hún
aftur „amma, teppið“ og harðneitar að horfa á sjónvarpið nema hún
fái silkiteppið fína!“
- gun

6ERSLUNIN H¾TTIR ¹ &ISKISLËÈ 3ELJUM ALLAR VÎRUR MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI TD ÒTISËFASETT
GARÈHÒSGÎGN SËLSTOFUHÒSGÎGN BORÈSTOFUBORÈ OÚ Å DAG OG ¹ MORGUN
6ÎNDUÈ OG GL¾SILEG HÒSGÎGN FR¹ 3ACCARO 3UN &URNITURE 'ARDEN 3IGNATURE OG 2OYAL 4EAK

/PIÈ
,AUGARDAG  
3UNNUDAG  
0IAZZA ÒTISËFASETT FR¹ 3ACCARO

&ISKISLËÈ  o  2EYKJAVIK o SÅMA 3 

JÓLATILBOÐ
JÓLATILBO

Heilsukod

Ð

dar frá

JÓLATILBOÐá

5.900 kr.

Sængurver fr

4.240 kr.
AVERY

Queen size (153x203
Verð 155.000 kr. )

JÓLATILBOÐ

99.500 kr.

= 55.500 kr.
AFSLÁTTUR!

REKKJUNNAR
KAUFFMANN DRAUMASÆNGUR

Í Rekkjunni færðu hinar margrómuðu Kauffmann hitajöfnunardúnsængur þar sem Outlast hitajöfnunarefnið
kemur mikið við sögu. Kauffmann hefur sérhæft sig í hágæðasængum frá árinu 1896. Þegar litið er til gæða
þá er Kauffmann fremstur meðal jafningja. Allt framleiðsluferlið snýst um gæði og vandvirkni. Sængurnar
eru handgerðar og fara í gegnum strangt gæðaeftirlit áður en þeim er vandlega pakkað. Allar Kauffmann
sængur eru ofnæmisprófaðar. Allur dúnninn, sem notaður er, kemur frá köldustu stöðum heims, svo sem
Síberíu, Grænlandi, Kanada og Íslandi.

KAUFFMANN

900 g dúnsæng (200x200)
Verð 53.100 kr.

JÓLATILBOÐ

47.790 kr.

KAUFFMA(14N0xN200)

250 g dúnsæng kr.
Verð 28.800

JÓLATILBOÐ

25.920 kr.

BESTU KAAUNPNIN!
KAUFFM

0x200)
600 g dúnsæng (14kr.
00
Verð 37.3

JÓLATILBOÐ
29.840 kr.
7.460 kr.
AFSLÁTTUR!

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

H E I L S U R Ú M
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● TEHETTA FYRIR

HRYÐJUVERKAMENN

Tehettur eru til þess ætlaðar að
halda hita á tekönnum. Oft eru
þær útsaumaðar, aðrar útbúnar
vösum sem setja má í ilmjurtir eða
blóm. Svo eru aðrar tehettur sem
líkjast helst höfuðfötum en gamanleikarinn Billy Connolly sagði eitt sinn að sé maður skilinn eftir
einn í herbergi með tehettu og reyni ekki að setja hana á hausinn, sé þeim manni ekki treystandi. Það er hins vegar spurning
hvort maður fengi góðar viðtökur með þessa tehettu á hausnum
sem finna má á vefsíðunni www.suck.uk.com. Þó getur verið að
íslenskir „hryðjuverkamenn“ setji þessa skemmtilegu tehettu á
jólagjafalistann hjá sér.

hönnun
Meðal þeirra íslensku hönnuða sem bjóða hönnun sína til sölu á jólabasar Kling og Bang í dag eru Thelma Design en hún kynnir nýja línu af
höfuðskrauti. Heklaðar púðluhundatöskur frá Hildi
Yeoman verða á basarnum auk prjónaselanna
hlýju frá Vík Prjónsdóttur. Töskur frá
Hidden goods verða á boðstólum auk
skartgripa eftir Maríu Kristínu. Þarna
gefst gestum og gangandi tækifæri
til að kaupa íslenska hönnun til jólagjafa á góðu verði, hlýða á tónlist
og gæða sér á jólasmákökum og
kakói.
Basarinn er haldinn í Kling og
Bang að Hverfisgötu 42 í dag, milli
klukkan 12 og 20.

Welcome
chair er
stóll sem
líkist helst
háhæluðum skó.
Frumútgáfa af ljósakrónu úr pappír sem ætlunin er að lýsi upp rými með LED-ljósum.

Sameinar hluti og hugsun
●

Abhijeet Kumar er húsgagnahönnuður sem hannar undir merkinu THINKS.

Abhijeet Kumar, iðn- og húsgagnahönnuður, býr og starfar í Ahmedabad á Indlandi. Hann hannar undir merkinu THINKS sem
er samansett úr orðunum „thing“,
eða hlutur og „think“, eða hugsun.
Kumar líkir aðdragandanum
að hönnun sinni sem skákleik. Í
huga skákmannsins úi og grúi af
hugmyndum og hugsunum um
næsta leik en útkoman sjáist aðeins í færslu á næsta peði. Hann

segir THINKS leið Kumars til að
finna slíkt samhengi í hlutum í
umhverfi okkar. Einfaldir hlutir sem hafi notagildi. Sjá http://
thingks.wordpress.com/
- sg

Spline er
húsgagn sem
hægt er að raða saman á
mismunandi hátt. Það getur
bæði verið stóll, sófi, bekkur
og legubekkur. Spline er
samansett úr þremur hlutum
úr plasti sem bæði er hægt að
nota innandyra og utan.

Fallegt og einfalt viðarborð
með fögrum smáatriðum.

Hin geysivinsæla Disney útgáfa er komin í verslanir:

Opnaðu töfraheim Disney og
spilaðu Trivial Pursuit með
allri Fjölskyldunni.
NÝTT Á ÍSLANDI

Dreifingaraðili:

Fæst í verslunum um land allt

COMO HNOTA

Rio stóll
Fáanlegur í nokkrum
litum
Verð:

14.800,-

Opal leðurstóll
Fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri
Verð:

15.800,Skápur
Stærð: Br:132cm D:42cm H:132cm
Verð:

138.000,-

Stækkanlegt borð

Vegghengdur skenkur

Sjónvarpsskenkur

Stærð: 200cm(288cm)X110cm

Stærð: Br:180cm D:42cm H:62cm

Br: 243cm D:56cm H: 36cm

Verð

139.000,-

Verð:

108.000,-

Verð:

108.000,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
Glerskápur
Br: 117cm D:40cm H:190cm
Verð.

EIKARHÚSGÖGN
Ú Ö

128.000,-

Skenkur
Br: 180cm D:45cm H:125cm
Verð:

139.000,-

Stækkanlegt borð
Stærð: 160cm(248cm)X100cm
Verð.

89.000,-

Delta barstóll
Fáanlegur í rauðu, orange
og glæru
Verð:

35.000,-

New England
tungusóﬁ
Stærð: 252cm X 165cm
Færanleg tunga
Fáanlegur í nokkrum litum
Verð:

Sjónvarpsskenkur
m/rennihurðum

154.000,-

Stærð: Br:200cm D:50cm H:48cm

89.000,-

Verð:
Einnig fáanlegur í Br: 160cm

Borðstofuborð
Stærð: 200cmX100cm

Plaza tungusóﬁ
Fáanlegur í nokkrum litum
Stærð: 285cmX162cm

Verð áður:

248.000,-

-20% 198.400,-

Anatolia stóll
Verð:

29.000,-

hönnun: www.skissa.net

TILBOÐSVERÐ:

95.000,-

Verð.
Einnig fáanlegt í hvítu

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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Upplýst óperuhúsið
við höfnina í Sydney.
Húsið notar jafn mikið
rafmagn og 25 þúsund
manna bær í Ástralíu.

TILBOÐ
40%
afsláttur
af jólavörum
alla helgina

Svífur seglum þöndum
● Hin víðfrægu segl óperuhússins í Sydney gera minningu hönnuðar síns, hins danska
arkitekts Jørn Utzon, ódauðlega. Utzon sjálfur lést nýlega níræður að aldri.

NÝTT
kortatímabil
Verið velkomin
í FÁKAFEN 9
( við hliðina á ísbúðinni )

MIRALE
Fákafeni 9
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið
mán.– föstud. 11–18
laugardag
11–18
sunnudag
13–16
www.mirale.is

Fá hús í þessari veröld eru jafn
þekkt og óperuhúsið í Sydney í
Ástralíu. Byggingin er á heimsminjaskrá UNESCO og er yngsta
byggingin sem valin hefur verið á
þann lista. Óperuhúsið er byggt í
stíl expressjónisma, það nær yfir
1,8 hektara lands, er 183 metrar að
lengd og 120 metrar þar sem það
er breiðast. Húsinu er haldið uppi
af 588 steypusúlum sem ná sumar
hverjar um 25 metra niður fyrir
sjávarmál. Rafmagnsþörf hússins jafnast á við 25 þúsund manna
bæ.
Húsið er því engin smásmíði
og þótti á sínum tíma þrekvirki
bæði í hönnun og byggingu. Það
var hinn danski arkitekt Jørn
Utzon sem hannaði óperuhúsið en
hann lést nýlega, níræður að aldri.
Hann fæddist 9. apríl árið 1918 í
Kaupmannahöfn, útskrifaðist frá
listaskóla borgarinnar árið 1942
og starfaði á stofu sænsku arkitektanna Pauls Hedquist og Gunnars Asplund. Síðar vann hann með
Alvar Aalto í Finnlandi áður en
hann opnaði eigin stofu í Kaupmannahöfn árið 1950. Utzon sem
hefur oft verið líkt við arkitekta
á borð við Frank Lloyd Wright
og Aalto teiknaði óperuhúsið árið
1957. Fram að þeim tíma hafði
hann mest hannað heimili og því
var það mörgum undrunarefni
þegar hann sigraði í keppni um
hver ætti að hanna óperuhöllina
í Sidney árið 1956. Þó hafði hann
áður unnið sjö af átján keppnum
sem hann hafði tekið þátt í. Hins
vegar hafði engin af teikningum
hans orðið að raunveruleika.
Þrátt fyrir að óperuhúsið sé í
dag merkasti minnisvarði Ástralíu var byggingin umdeild á sínum
tíma. Svo mikið ósætti varð milli
yfirvalda og arkitektsins vegna
aukins kostnaðar og ósættis vegna
hönnunarhugmynda að Utzon
gekk burt frá verkinu árið 1966,

Óperuhúsið komst á heimsminjaskrá UNESCO árið 2007 og er yngsta byggingin á
listanum . Aðrar byggingar á heimsminjaskrá eru til dæmis Taj Mahal, Akrópólís og
píramídarnir.

Jørn Utzon með óperuhöllina í baksýn.
Myndin er tekin í kringum árið 1965
þegar framkvæmdin stóð sem hæst.
NORDICPHOTOS/GETTY

sjö árum áður en verkinu lauk.
Arkitektar á vegum ríkisins luku
verkinu innanstokks og því er aðeins ytra byrði byggingarinnar
byggt eftir hugmyndum Utzons.
Utzon hlaut nokkur verðlaun
fyrir störf sín, meðal annars Ástralíuorðuna árið 1985 og Sonningverðlaunin fyrir framlag hans til
evrópskrar menningar árið 1988.
Þá hlaut hann æðstu verðlaun
arkitekta, Pritzker-verðlaunin árið
2003. Óperuhúsið þykir vera hans
mesta afrek enda hefur byggingin unnið sér sess í huga alls heimsins sem einkennismerki Sydney
og allrar Ástralíu. Hinn heims-

Segl óperuhússins í Sydney ber við
bláan himin.
NORDICPHOTOS/GETTY

frægi arkitekt Louis Kahn sagði
eitt sinn: „Sólin vissi ekki hve fallegir geislar hennar voru fyrr en
þeir endurspegluðust af þessari
byggingu.“
Í upphafi tíunda áratugarins
hóf stjórn óperuhússins að reyna
að bæta sambandið við Jørn Utzon
til að hann gæti komið að þeim
breytingum sem yrðu á húsinu í
framtíðinni. Hann var útnefndur hönnunarráðgjafi árið 1999 og
árið 2004 var fyrsta rýminu innanhúss breytt eftir hugmyndum Utzons. Rýmið var kallað The Utzon
Room arkitektinum til heiðurs.
- sg

VAR MARÍA MAGDALENA

LÆRISVEINNINN
SEM JESÚS ELSKAÐI?

Hér er dregin upp mynd af einni dularfyllstu söguhetju fornaldar.
Hvert var hlutverk hennar og tenging við Jesú Krist?
Þórhallur Heimisson beitir aðferðum leynilögreglusögunnar og
tekur lesendur með sér í spennandi rannsóknarleiðangur.
Frá aldaöðli hefur María skipað sérstakan sess í huga fólks, jafnt
þeirra sem fylgdu söguskoðun kirkunnar og efasemdarmanna.

„... mikill fengur að þessari
bók Þórhalls Heimissonar.“
JÓN Þ. ÞÓR, DV

• Reyndi kirkjan að fela sannleikann um Jesú og Maríu Magdalenu?
• Var María kannski vændiskona?
• Hvað varð um Maríu eftir krossfestinguna?

Í bókinni er ýmsum spurningum svarað en að sama skapi vakna
margar nýjar. En eitt er víst að María Magdalena hefur
markað dýpri spor í mannkynssöguna en margan grunar.
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Íslensk hönnun og sérmíði.

1

Smíðum sófa og
hornsófa eftir máli .

Ármúla 19 • Simi: 553-9595

www.gahusgogn.is • gahusgogn@gahusgogn.is

4

Sportlínan
frá Miele

3
5
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Hljóð og mynd í samstarfi
● Þrátt fyrir að tónlistin skipti sköpum við val á geisladiski þá spillir ekki fyrir að hafa flott hulstur um herlegheitin. Oft er ekki einungis um umbúðir að ræða heldur listaverk og auglýsingu.
vötnum hjá hljómsveitinni Buff.
dóttir. Við nánari eftirgrennsl1. Mótettukór Hallgrímskirkju
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gaf nýverið út geisladiskinn, Ljósið þitt lýsi mér, þar sem finna má
perlur úr íslenskri tónlist. Snæfríð Þorsteins á heiðurinn af hönnun umslagsins. Einfaldleiki var útgangspunkturinn og tenging við
kirkjuna. Titillinn hafði áhrif en
ljósið er í kirkjunni sem teiknuð er
með silfraðri línu. Útlitið að innan
er einnig heillandi. Pappírinn í
bæklingnum er tilvísun í þunnan
Biblíupappírinn.

2. Sin Fang Bous er einmenningsverk Sindra Más Guðmundssonar en auk þess að gera allt sjálfur
á plötunni gerir hann einnig myndina. Hún er óunnin ljósmynd en
sviðsmynd og leikmunir voru útbúnir fyrir myndatökuna.

3. Hljómsveitin Múgsefjun á heið-

an kom í ljós að hún var sjálf tónlistarkona en plötuna prýða tónverk eftir íslenskar konur. Halldór
Björn Halldórsson hannaði umslagið.

Hönnun umslagsins var í höndum
Steinars Pálssonar en Steingrímur
Karlsson tók myndina og Alda B.
Guðjónsdóttir sá um útlit.

5. Hér birtist KK í fyrsta sinn

safnið hans Páls Óskars kemur
frá ljósmyndaranum Oddvari.
Hugmyndin kemur út frá titlinum en á myndinni er Páll Óskar
að pússa silfrið sem hann gerir
einmitt með því að gefa út eldri
upptökur í bættum stafrænum
hljómgæðum. Birgitta Baldvinsdóttir sá um
förðun, Coco
hannaði og
saumaði pallíettujakkann og
Ámundi sá um
lokafráganginn
á umslaginu.
Nýlega kom
út endurbætt
plötuumslag í
tilefni þess að
það náðist að
dreifa 10.000
eintökum á
innan við þremur vikum. Nú er því
komið silfur-fólíuumslag.
- hs

sjálfur utan á plötu. Hann horfir ekki beint fram heldur í gegnum kviksjá þar sem hann sér alls
konar liti og form í fólki og syngur um það. Ljósmyndari er Jóhann
Páll Valdimarsson, útgáfustjóri
Forlagsins, en hönnuður er Alexandra Buhl.

6. Hér
svífur
furðuleg ´70stemning yfir

urinn að sínu litríka diskahulstri
en myndin er klippiverk af
hljómsveitarmeðlimum

4. Gullfalleg stúlka
prýðir geisladisk
kammerkórsins
Hymnodiu. Fannst
hún á vefsíðu Þjóðminjasafnsins og
hét Katrín Ólafs-
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7. Plötuumslagið fyrir Silfur-

www.madurlifandi.is
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Fékk Villatraktor nr. 1
M

anfreð Vilhjálmsson arkitekt varð áttræður á árinu og af því tilefni
lét Epal og afmælisnefndin smíða 80 númeraðar dráttarvélar eftir
teikningum hans frá árinu 1962. „Ég kemst bara aftur í barndóminn,“ sagði
Manfreð hlýlega þegar hann tók við Villatraktor númer 1.
Sagan bak við hönnunina er sú að meðan á húsbyggingu Manfreðs
stóð á Álftanesinu varð Vilhjálmur sonur hans sex
ára. Manfreð teiknaði þennan grip handa honum
og Vilhjámur faðir hans smíðaði hann
úr mótakrossviði sem af gekk.
Nýja dráttarvélin er smíðuð í
Leikfangasmiðjunni Stubbi hjá
Georgi Hollander. Hönnunarsafnið fékk strax eina og barnabarn
Eyjólfs í Epal, Andri Fannar Kjartansson, sem átti ellefu ára afmæli 16. nóvember, fékk gjafabréf í afmælisgjöf fyrir traktor númer 11. Afgangurinn er til
sölu í Epal á kostnaðarverði, 14.500.

Stofuglugginn nær niður undir gólf.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hluti af tuttugustu öldinni
● Manfreð Vilhjálmsson arkitekt er einn af virtustu arkitektum Íslands. Hann býr í Smiðshúsi á Álftanesi og hefur aðeins vandaða hluti í kringum sig.
Eyjólfur Pálsson í Epal afhenti Manfreð dráttarvélina. Andri Fannar, í hvítri peysu,
bíður eftir sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Nei, ég er nú enginn sérstakur
ræktunarmaður enda hefur gróðurinn hér í kring vaxið mér nokkuð yfir höfuð. Ég læt náttúruna
bara sjá um sitt.“
Alltaf kveðst Manfreð vera
eitthvað „að krota“ eins og hann
orðar það. Nýjasta byggingin sem
hann teiknaði var opnuð í Mývatnssveit í sumar. Það er fuglasafn. Svo er viðbygging við Skálholtsskóla fullteiknuð en frekari
framkvæmd er í biðstöðu eins og
er.
- gun

„Ég er sjálfur hluti af tuttugustu
öldinni og allt sem hér er inni er
afsprengi þessa tímabils sem ég
hef lifað í en sjálfur er ég enginn
sérstakur stílisti,“ segir Manfreð
hæverskur þegar hann er spurður út í innbúið sitt. Það ber dálítið danskt yfirbragð. Allt er það
stílhreint og ber vitni um góðan
smekk húsráðenda.
Húsið er að sjálfsögðu teiknað
af honum sjálfum en hann segir
föður sinn, Vilhjálm Jónsson,
hafa átt heiðurinn að byggingu

þess. „Ég skírði húsið mitt Smiðshús,“ segir Manfreð. „Hér hafði
áður staðið hús sem hét Brekkukot en þegar sveitungarnir höfðu
orð á að það væri nóg af kotsnöfnum hér á nesinu hætti ég við að
halda því nafni við og ákvað að
skíra húsið eftir föður mínum.“
Gróðurhúsið sem er byggt
við íbúðarhúsið segir hann hafa
komið löngu seinna. Það er innflutt danskt en þegar Manfreð
er spurður hvor hann uni sér vel
innan um plönturnar svarar hann:

„Ég er oft eitthvað að krota,“ segir
Manfreð aðspurður um verkefni líðandi
stundar.

„Náttúran sér um sig sjálf,“ segir Manfreð þegar talið berst að gróðrinum.
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Listaverð kr. 17.900
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Listaverð kr. 19.900
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kr. 15.900
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Listaverð kr. 17.500
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kr. 14.000
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Listaverk eftir Dieter Roth.

Gróðurhúsið er innflutt danskt.
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hönnun
● KODDAFJÖR Claire Eglizeaud og Paul Moreau eru hönnuðir og grafískir listamenn frá
Bordeaux í Frakklandi. Þau þróuðu hugmyndina að merki sínu Bonjour mon coussin árið
2007 en það útleggst á íslensku sem Halló koddinn minn. Þau hafa hannað ótrúlegt úrval af
kodda- og púðaverum. Þar eru koddar í líki súkkulaðis, smákaka og lakkrískonfekts. Nýjasta
mynstrið er ættað til gamalla póstkorta og sendibréfa.
Púðarnir eru allir búnir til í Frakklandi og framhliðin er látin passa vel við bakhliðina. Sjá
http://bonjourmoncoussin.com.
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Leirpottarnir úr loftinu eru eftir Hauk
Þór Sturluson.
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Ljósið er dönsk hönnun eins og fleira á
heimili Manfreðs.

[SY|QTGX
LXKYZ[XKXZOR

JKY

]]]HOLXUYZOY

1IMWXEVERjQu
WXEôSKJNEVRjQM

Stofuglugginn nær niður undir gólf.

4KXXsZZOZwSOTTZORGZGQG[VVXlOTTGX

XG[T\KX[RKM[SUMNGMTZ[S\KXQKLT[S

YKSLXl\GXNUXLO.lYQ|ROTTl(OLXYZH[X

3KZTG[XYQ|RGTYNKL[X£Zw\KXOG

[VVlYVKTTGTJOSKOYZGXGTlSwYZGUM

ZYQXOLGGLH[XGL|RQYKSZKQ[XYsXLUX_YZ[w

LPGXTlSO4lSONKLYZwPGTGXUMXKTT[X

YGSLsRGMOT[UMNGLGTKSKTJ[XLXl(OLXYZ

[SY|QTGXLXKYZ[XZGTTJKYKSHKX

\KXOKLZOXY|ZZOXYZGXLYQXGLZGX

(OLXYZKXYZ£XYZGNlYQ|RGUXVRGTJYOTY

9:' 4Ì3
39/TZKXTGZOUTGR([YOTKYY

Burkninn setur hlýlegan svip á híbýlin.

8AA8@@"FÜ4"A@&(+%&

3GTGMKSKTZUL-RUHGR3GXQKZOTM
GTJ/TTU\GZOUT
3'w+\X|V[LX£[S

3'wSKTTOTMGXYZP|XT[T
32wRMLX£O

ÈIGSV[Y·UMH[X[VVlTUZGRKMZUM

1_TTZ[sXYZGXLYKSO.lYQ|RGTYl(OLXYZ

LPRYQ_RJ[\£TZ[SN\KXLOUM\OXQZKTMYR

TlTGXlHOLXUYZOYYKTJ[L_XOXYV[XTl

TKSKTJG\OKXRKTJGNlYQ|RGUM\O

TKZLGTMOHOLXUYZ&HOLXUYZOYYRl[lXlOTT

GZ\OTT[RwLKTJGLKRYZYZ|XlZZ[XTlSYOTYw

wYwSGKGQwQZ[wNKOSY|QT

,0'84Ì3
3'wYQGZZGXsZZO
39wYZP|XT[TNKORHXOMOY
P|T[YZ[

Gjaﬁr sem gagn er að

Severin DO 3852
30 wött dósaopnari með
segli sem heldur dósaloki.

VERÐ 3.390

Severin AT 2594
850 W brauðrist með rúnstykkjagrind, stop
takka og mylsnubakka. Hitnar ekki að utan.

VERÐ 5.890

Severin EK 3050
400 w eggjasuðutæki fyrir 1-6 egg.
Sjálfvirkt stopp. Viðloðsfrír eggjabakki.

Severin KW3667
Eldhúsvog með LC skjá. Tekur allt að 5kg
með 1gr nákvæmni. Slekkur sjálf á sér.

VERÐ 3.490

Severin KA5700
Átta bolla kaffikanna sem sýður vatnið.

VERÐ 17.900

VERÐ 4.190

Severin BM3986
Sjálfvirk 800w brauðbakstursvél fyrir
brauð-, botna-, kökur ofl. Hvít.

VERÐ 19.900

Gerir þykkar vöfflur
sem auðvelt er að
baka með fyllingu.

Vöfflujárn með
CoolReach handföngum.

Severin PW7008
Vönduð stafræn gler baðvog með fitumælingu. Kveikir
sjálf á sér. Tekur allt að 150kg með 100gr nákvæmni.

VERÐ 8.490

Severin BM 3989
Sjálfvirk 600w brauðbakstursvél. 12 stillingar fyrir brauð-,
botna- og kökugerð. Viðloðunarfrí form. Stáláferð.

VERÐ 19.990

Níðsterk áhöld og smátæki í eldhúsið.

Drottning brauðristanna.

Ímynd hins besta í blandara.

Meiriháttar matreiðsluvél.

Mest selda heimilisvéin í 65 ár.

KJÖLFESTA Á HEIMILUM ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI
Frábær jólatilboð
á betri kaffivélum
Saeco Incanto Deluxe
Sjálfvirk 1200 w kaffivél með Digital skjá
og SBS kerfi, 2 kötlum úr ryðfríu stáli,
keramík kvörn, 300g baunahólfi ofl.
Tekur einnig malað kaffi.

HÁTÍÐARVERÐ

79.990

FULLT VERÐ 139.900

Saeco Talea Touch
Sjálfvirk 1300 w kaffivél með Digital
snertiskjá og SBS kerfi, 2 kötlum úr
ryðfríu stáli, keramík kvörn, 250g
baunahólfi ofl. Tekur einnig malað kaffi.

HÁTÍÐARVERÐ

89.990

FULLT VERÐ 159.900
MEÐ SNERTISKJÁ

Gaggia Platinum Vogue
1500 W sjálfvirk kaffivél á snúningsfæti með framhlið
úr stáli með 2 kötlum úr ryðfríu stáli, kvörn úr
keramík, Panarello flóunarstút og hitaplötu fyrir bolla.

HÁTÍÐARVERÐ

69.990

FULLT VERÐ 90.820

Brandt VE600W
12 manna uppþvottavél með 8 kerfum, 6 hitastigum,
allt að 6 klst. seinkun, sápuskammtara fyrir töflur, gel,
duft eða fljótandi efni. Sökkull stillanlegur að framan.
Orkuflokkur A. Uppþvottur A. Þurrkun A.
Stærð hxbxd: 820/880 x 595 x 574 mm

VERÐ 79.900
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ANNA Á HESTEYRI

Jólaljósin lýsa upp almenningsgarð í kólumbísku borginni Medellín.

Upplýstur hvalur syndir niður Cali-fljótið
sem skreytt er jólaljósum.

Hvaða hetjudáð drýgði Anna?
Af hverju ákvað hún að taka
útigangsmenn inn á heimili
sitt? Hvernig brást hún við
þegar landsþekktur
glæpamaður heimsótti hana
að næturlagi? Hvernig lék
hún á dýralækninn?
Allt þetta og miklu meira
til í þessari einstöku bók.

Ævintýralegar jólaskreytingar
Fáir almenningsgarðar eru meira skreyttir en sá sem fyrirfinnst í kólumbísku borginni Medellín. Borgin á
sér merkilega sögu en þar starfaði glæpaforinginn Pablo Escobar.
Upplýstir hvalir, furðudýr og
jafnvel fljót gleðja augu þeirra
sem leggja leið sína í almenningsgarð í kólumbísku borginni Medellín.
Medellín er önnur stærsta borg
Kólumbíu og er staðsett í Aburrádal í norðurhluta Andesfjalla í
Suður-Ameríku. Þar búa um 2,4
milljónir íbúa. Medellín var stofnuð árið 1616 af Spánverjanum
Francisco Herrera y Campuzano
as Poblado de San Lorenzo
Á síðasta fjórðungi tuttugustu
aldar voru í Medellín aðalstöðvar
hins
alræmda
glæpaforingja
Pablos Escobar sem var árið 1989
sjöundi ríkasti maður veraldar
vegna eiturlyfjaviðskipta. Voru
samtök Escobars yfirleitt kölluð
Medellín-haftasamtökin. Medellín hefur gengið í gegnum miklar
breytingar frá upphafi 21. aldar.
Morðtíðnin hefur lækkað en hún
var skuggalega há í tíð Escobars.

holar@simnet.is

Alla mmtudaga
Heill akur af jólaljósum býr til ævintýrablæ.

Almenningssamgöngur eru betri,
öryggi hefur verið bætt og áhersla
lögð á betri menntun. Þá hefur

NORDICPHOTOS/GETTY

borgin í meira mæli verið kynnt
um heiminn sem áfangastaður
ferðamanna.
solveig@frettabladid.is

/PNUM KL  Å DAG
AÈ +APLAHRAUNI 
(AFNARÙRÈI
&R¹B¾R STEMNING
EKKI MISSA AF ÖESSU
&YRIR ALLA SEM VILJA GERA
GËÈ KAUP OG SELJA
&JARÈAPORTIÈ UPPL Å SÅMA  

6

6. desember 2008 LAUGARDAGUR
Opel Vectra 2l, árg. ‘99. Nýskoðaður
‘09. Ek. 110 km. Topplúga. V. 285 þ.
Strax. S. 894 3998.
Óska eftir ódýrum bíl sem farfnast
vidgerdar, má vera ónytur á verðbilinu
0-70þ.ús. S. 820 3478 - hosier@visir.is

Mikil sala, vantar allar tegundir bíla á
sölu og skrá!

Til sölu Nissan Terrano II sport dísel
árg. 2004 ekinn 35 þús. Möguleg skipti.
Upplýsingar í s. 866 9266.

Mikil sala, vantar allar tegundir bíla á
sölu og skrá!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Lancer station ‘97. Úrbræddur, annars
góður. Verð 40þús stgr. Corsica ‘91. Ek.
110þús. Smá lagf. fyrir skoðun. Verð
70.þús stgr. S. 691 6155.
Til sölu Ford Focus station, beinsk.
Ek. 173 þ. Ath. skipti á snjósleða eða
fjórhjóli. S. 861 7153.

TOYOTA COROLLA VERSO 7 MANNA.
Árgerð 2004, ekinn 69 þ.km, BENSÍN,
5 gírar. ÁSETT VERÐ 2.250Þ TILBOÐ
1.690.

Nissan Almera ‘00. Ek 117 þús. km. V.
320 þús. S. 699 7956
Til sölu Hyundai Getz árg. ‘04 ek. 101þ.
Áhv. 500þ. ásett 590þ. afb. 25þ. S. 867
1201 & 663 8080.

Nissan Terrano 2 slx 2,4. Árg. ‘94 Nýtt
púst, sk. ‘09 ek. 157 þús. v. 180 þ. S.
845 3139.

Kia Clarus glx árg. ‘99. Ek. 123 þ. Bsk.
Rafmagn í rúðum. CD. Kúpling þarfnast
lagfæringar. Verð tilboð. Vetrar-og sumardekk á felgum. S. 897 1337.
Cadillac Eldorado árg. ‘90. Frábært eintak til uppgerðar. S. 846 9613.

Toyota Aygo dísel. Árg. jan. ‘08. Ek. 15 þ.
Í toppstandi og mjög sparneytinn. V. 1,7
millj. eða yfirtaka á láni. S. 868 5489.

Mótorhjól
Til sölu Toyota Yaris árg. ‘06. Ek. 29þ.
km, 5 dyra, bsk., silfurgrár. Tilboð
1.380þ. 90% fjárm mögul. Skoða öll
tilboð. S. 822 2244.

Bílar óskast

Oska eftir VW PASSAT. Uppl. í s. 824
8416.
Óska eftir bíl á 50 - 300þ., bíl eða
jeppling, ekki vw. S. 691 9957 eftir
kl. 16.00.

Eigum gott úrval af vélhjólafatnaði á
frábæru jóla verði. Vandaður, hlýr og
vatnsheldur. Verð frá kr 24000 Jakki og
Buxur. Einnig gott úrval af leðurfatnaði.
Ský Trading Reykjanesbæ. Símar 892
5005 og 892 1116.

Vélsleðar

0-250 þús.
VOLVO XC70 V-AWD. Árgerð 2004,
ekinn 89 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur,
leður, lúga, álfel. Verð 3.490.000. TOPP
BÍLL

VW Polo’98 1400vél ekinn 140þ 5dyra
sk’09 bsk. er í toppstandi V. 195þ
S.847-0021
Hyundai Accent til sölu ‘99 ek. 103þ.
MJÖG MIKIÐ ENDURNÝJAÐUR. Listav.
360þ. fæst á 250þ. stgr. S. 847 5072.

M.BENZ S320. Árgerð 1999, ekinn 157
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.leður,lúga,álegur og fl Verð 1.990.000.ath skipti

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Til sölu góður Honda Jazz 1,4. LS.
árg. ‘04. ek. aðeins 50þ. Eyðir eins og
saumavél ! S. 865 0570.

Jeppar

Nissan Almera 97. Ek 173þ. Nýsk 08.
Góð hljómt. og góð vetrardekk. Verð
150þ. Uppl. í síma 693 9690.
Verð 50þ. Suzuki Vitara ‘93 er á nýlegum dekkjum, ath gang truflanir þarf að
laga. S. 893 9039.

Til sölu gullmoli Toyota Landcruiser VX
80 (100% læstur) 11/1996 ek. 217.
þús. Einn í óaðfinnanlegu ástandi, topp
þjónustaður, sami eig. í 6 ár. Fullur af
aukabúnaði leður, lúga, rafm. í öllu,
loftkæling, hraðastillir, dráttarbeisli ofl.
ofl. Allar nánari upplýsingar hjá Netbílar.
is s:588-5300

Okkur vantar allar gerðir af tækjum til
útflutnings vörubíla, sendibíla krana,
dráttarbíla, gröfur, vinnuvélar og ýmis
tæki . Allar árgerðir óskast. Sendu okkur
4 myndir af hverju tæki og upplýsingar
um ástand og útbúnað í tölvupósti á
skytrading@mitt.is Nánari upplýsingar
í s. 892 1116.

Til sölu Honday Sonata árg. ‘97 tjónabíll. Vetrar jeppadekk 265 70 r17. S.
898 1766.

M.BENZ CLK 500 AVANTGARDE.
Árgerð 2003, ekinn 89 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur.leður,álfe 300 hö Verð
3.990.000. ath skipt

Til sölu einn besti Porche landsins.
Porche 968 CS árg. 1992 ek.139 þús.
239 hö sjálfsk. Glæsileg bifreið í toppstandi. Ásett verð kr. 3.200.000.- Verð
TILBOÐ 1.550.000.- Nánari upplýsingar
hjá Netbílar.is s:588-5300

1-2 milljónir

Til sölu sparneytinn Opel Corsa. ‘00
árg. Ek. 98þús. sk.’09. Ný vetrardekk og
fl. Dekurbíll í toppstandi. Verð 160þús.
S. 697 5565.

Pajero ‘01 2.5 diesel 7 manna ek.
130þ. Dráttarb., vetrar og sumard. ný
tímar., vatnsdæla og kúpling. V. 1770þ.
skipti á ód. korssara eða vélsleða. S.
869 1658.

Arctic Cat M-8 153 sno pro 2007.
Ekinn 1.880 km. Tanktaska, nelgt belti,
12V tengi fyrir GPS (sígarettutengi),
handahlífar, góð umhirða. Áhvílandi ca.
1.260.000 kr fæst gégn yfirtöku á láni.
S. 862 3280.

Hjólbarðar

250-499 þús.

Bílar til sölu
TILBOÐ TILBOÐ

Til sölu Ford F-150 SUPER CREW Lariat
5.4. árg. 2005 sjálfsk. ek. 60 þús. Einn
með öllum mögulegum aukahlutum
og DVD. Verð 2.590.000.- kr. (áhvílandi 1.620.000.- afb. 42.000.- kr.).
Allar nánari upplýsingar hjá Netbílar.is
s:588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Landrover Defender 130Td árg. ‘98, ek.
168þ. Tveir eigendur. V. 990þ. Uppl. í
s. 896 1231.

Opel Corsa C 1,2. Árg. ‘03. Ek. 139 þ.
Í topp standi. V. 499 þ. stgr. S. 896
2815.

- GÓÐ KAUP -

WV Polo Comfortline’00 1400cc, 5
dyra, ssk., ek. 61þ.km. Verð 495þ. Uppl.
í s. 861 3602.

790 ÞÚS.STGR.

M.benz 98 árg.E240 ek. 145 þús leður,lúga,zenon, 16“álf.ný nagladekk .ssk.
raf.í rúð. S. 847 7663.

Ég er að leita að nýjum eiganda sem vill
halda áfram að dekra við mig.... BMW
318, ‘93 ek. 169þ.km. Sk.’08. Einn eigandi. „frúarbíll“ traustur & í góðu standi.
Fallegur, kónga-blár. smurbók. V. 320þ.
893 0200.

Isuzu Trooper árg. 9/’98 ek. 186þ.
Diesel. sk. ‘09. V. 400 þ. S. 849 6582.

Dodge Durango 5.7 4WD LTD ‘04 ek. 87
þ. V. 2390þ. ekkert áhv., með öllum. S.
824 4485 & Vvg@internet.is

Sendibílar
M. Benz 300 E,árg. 92’, ek. 240.000,
sjálfsk., leður, vel með farinn, smurbók
fylgir. Ásett verð, 350.000,- Áhugasamir
hafi samband í síma 894-0145

Jeep Compass 4x4, árg. 2007, ek.15þús.
km, Sjálfsk, rafmagn, cruise,hiti í sætum,
sparneytinn ofl.!!Ásett verð 2490þús.kr,
Tilboð 1990þús.kr, ákv.1455þús.kr afb
32þús.kr!!

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

Losaðu þig við belginn

Kaupum góða notaða belgi af vörubíladekkjum. ALORKA, s. 577 3080. www.
alorka.is

500-999 þús.

Varahlutir

Jólin koma ! Fjarstýrðir bílar fyrir stóra
stráka Motocross fatnaður á alla fjölskylduna Láttu þetta ekki vanta í pakkana til ástvina þinna. VDO Borgartúni
36, s. 588 9747, www.vdo.is

Til sölu mótor úr Bens 814. 140 hestöfl.
Í góðu lagi. Nánari uppl. í s. 660 6920.
Vantar stuðara að framan og vetrard.
225/45R17 í Audi S4 ‘99. S. 845 3173.

Pontiac Sunfire 2000 til sölu. Ek.
106þ. km, sóllúga, cruise control, abs.
Í toððlagi. Eyðsla 7.5-9.5 ltr. Verð kr
550þ. áhv. 100 þ. Mögul. skipti á stóru
mótorhjóli. Uppl.í s. 694 3636.

Fjarstýrðir rafmagnsbílar í úrvali.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587
0600, www.tomstundahusid.is

Heilsársdekk á felgum til sölu, lítið
slitin undan Suzuki Grand. Uppl. í s.
823 8702.
30“ nagladekk 38 þ. kr. 4 x ÓSLITIN
Kumho Ventura (30x9.50R15LT) ek. ca.
800 km. S. 866 0640 Hjörtur.

Til sölu Kia Sportage ‘00 83þkm.
Sumar- og vetrard. Verð 440þ.kr. Uppl.
í s. 899 1892.

Ath öll skipti!

BMW 530ia E60 2004. Ekinn 84þ.km
Sjálfskiptur Umboðsbíll. Sparneytið og
rúmgott hágæða ökutæki mjög vel
útbúinn! . Titanium grár. Fæst á 3,7m.
Verð 4,5 m. Sími 663 2430. eða vesturtun@hotmail.com

33/12,5/15 BFG, nelgd nígró skorin.
V. 80 þ. 17“x7 Nissan tathander felgur
seljast á hálfvirði. V. 60 þ. S. 896 2815.

Vel með farin Transporter árg 2002, ek.
88 þús. Sumar og vetrardekk á felgum.
Verð 950 þús. Uppl. í s. 698 1100.

Vörubílar

Eigum notaða varahluti í Toyota Avensis
árg. ‘97-’03, Hyundai H1 ‘97-’06, Fiat
Punto ‘00-’04, Citroen Berlingo ‘02-’06,
Pugeot 206 ‘98-’07, Vw Golf ‘98-’03,
Vw Caddy ‘00-’02. Og Benz, BMW
varahlutir. Uppl. í s. 615 0888.

Ræstingar
Ræsta

Regluleg ræsting sameigna og fyrirtækja. Hreingerningar, teppahreinsun,
gólfbónun. Föst verðtilboð. Simi 533
1515. www.raesta.is

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

Bílasalan Netbilar.is stórlækka þinn
sölukostnað. Verð frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið
á Netbílar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is Hlíðasmára 2 S.
588 5300.

Vinnuvélar

Flott crosshjól í topp standi hlaðið
aukahlutum og má þar nefna Factory
connection fram og aftur fjöðrun, TGT
loftpúða styri. fæst á yfirtöku á ísl. láni
650.000 - Rekið í 53 klst. Upplýsingar í
síma 868 6764.

Vagnasmiðjan auglýsir:

Góðar fréttir !! Eigum allskonar palla og
skúffur á gamla verðinu. Nánar á nýju
heimasíðunnu okkar; vagnasmidjan.is
Eldshöfða 21 R. S. 587 2200 & 898
4500.

Þjónusta

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

7

LAUGARDAGUR 6. desember 2008
Til sölu 2 vinnuskúrar. Annar með
salernisaðstöðu og einnig stillans
(Vinnupallar) Uppl. í s. 897 5202.

Húsaviðhald

Er með hálfmána, lagtertur og sörur til
sölu. Upplýsingar í síma 615 2210.

A - Ö smíðar ehf.
Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í
s. 821 6384.

Hljóðfæri

Til sölu Emmaljunga barnavagn, vel
með farinn og selst á 60.000þús.
Upplýsingar í s. 663 2675.

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

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v32v. Áratuga reynsla. Uppl. í síma 898
3206.

Jólaskemmtanir

Saltkristall

Mikið úrval af lömpum og kertastjökum
úr saltkristal. Falleg og ódýr jólagjöf.
Vorum að fá mikið úrval af nýjum
vörum. Ditto.is Smiðjuvegi 4 (græn
gata) Kópavogi. S. 517 8060.

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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

Dúndurtilboð!

Rafvirkjun

Garðyrkja

LAGERÚTSALA Svefn &
heilsu

Nokkur Bílarúm til á lager. Cal king
dýur frá 58.650.- Queen rúmstæði
m/náttborðum og dýnu á 169900.Barnaskápar, gólfteppi, rúmteppi 3080% afsláttur.Opið virka daga 14-18,
laugardaga 12-15 Kletthálsi 13, S:
6600035
Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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
m1@m1.is
m1.is

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

Múrverk og málun

jólaskreytingar.is jólaskreytingar.is
jólaskreytingar.is jólaskreytingar.is

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

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

Glæsilegir nuddstólar á frábæru verði
Verð aðeins kr. 290.000 Sími 553
7230/864 1130 Lúkas D. Karlsson ehf.

Önnur þjónusta

Húsaviðhald!

Húsaviðgerðir

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

Pípulagnir

Tek að mér að setja upp jólaskraut.
Uppl. í s. 847 8704.

Til sölu

Best Fiskur er með til sölu kæsta
Tindabykkju á góðu verði. Hafið samband sem fyrst í s. 861 0298 & 478
2630.
Ásgrímur Jónsson eftirprentun 1/10
- Guðmundur frá Miðdal ofl. listamenn.
Uppl. í s. 821 4756.

Sandspörtlun og málun

Tölvuviðgerðir á sanngjörnu verði, kem
á staðinn. s. 699 6735 Baldvin

Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Spádómar
661 3839 - Símaspá

Tímapantanir alla daga eftir kl. 13.00.
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Tilboð óskast í 3.500 evrur. S. 896
2676.

Kaupum gamalt gull og silfur. Sími
865 1246.
Óska að kaupa myndvarpa. Upplýsingar
í síma 896 5563.
Sóló eldavél óskast Ferðafélagið Útivist
óskar eftir Sóló olíueldavél til upphitunar í fjallaskála. Sími 894 2920 eða
898 3401.

Heimilistæki

Uppl. í s. 445 6245 & 847 2750.

Mála stigahús, íbúðir eða nýsmíði. Uppl.
í s. 893 5537 Arnar málarameistari.

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

Sendum um allt land! Frábært verð
á gamla genginu. Takmarkað magn.
Rafbíll á 15.000 kr. Infrarex, Lampi á
tilboði 3250.-kr Pantanir á póstverslun
netlagerinn.is og í s. 865 4015. Er m/
lager í Hafnafirði.

Nýleg búslóð til sölu.
Selst á sanngjörnu verði.

Þarftu að láta mála hjá þér?
Endurmálun, nýmálun. Föst verð eða
tímakaup. Frí verðtilboð. S. 858 7531

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 frábært Diesel ljósamastur með
rafstöð, fer í 9m, hæð, hægt að bæta
við ljósum og verkfærum. Sími 891
9193 & 892 5309.

Kaupi gamla mynt, ísl. og erlenda Brons
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

Kreppuútsala!!!

Málarar

Búslóðaflutningar

Vélar og verkfæri

Er að leita af gömlu tekk skrifborði.
Uppl. í s. 897 2007.

Ertu með spurningar? Vantar þig svör?
Endurskipuleggja fjármálin? Gera
greiðsluáætlun? Aðstoðum einstaklinga
og minni fyrirtæki. S. 896 1449

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

Óskum eftir að kaupa gipsborð og
ýmiss önnur byggingaáhöld. Stefán 864
3879 & Haukur 891 9944.

Tölvur

Fjármál

Búslóðaflutningar S. 555
6363

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502.

Óskast keypt

Tek að mér viðhald á pípulögnum, skólplögnum, drenlögnum,
hreinlætistækjum, baðherbergjum og ofnalögnum.
S. 663 2572.

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

Búslóðaflutningar

Bækur

Nú ferðast allir innanlands. Höfum falleg kort og bækur til jólagjafa. fixlanda.
is

Húsasmíðameistari

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

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

Munið að setja ljóða- og myndabókina
,,Litir & ljóð úr Breiðdal“ í jólapakkann
sem og í annars staðar. Í skammdeginu yljar hún sálinni og umvefur
hana hlýju. Mynd úr bókinni fylgir.
MÁNABERGSÚTGÁFAN

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Viðgerðir

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.

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

Sjónvarp

Athafnasmiðir ehf.

2 íslenskir smiðir. Getum bætt við
okkur verkefnum, uppsetningar á
innréttinugm, alhliða innanhússmíði,
gluggasmíði og ísetningar og ahliða
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448.

Pípulagnir

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

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

Trésmíði

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

Trjáfellingar

Til sölu Delicia 96 bassa. upplýsingar
í S: 8247610 & 6601648 Vegna mikillar eftirspurnar vantar harmonikur í
umboðssölu.

Mjög góð þvottavél til sölu. Verð 12þús.
Uppl. í s. 860 7343 Guðrún

Stubbastandar

Burt með sóðaskapinn!Utanhúss öskubakkar,bæði standar og á vegg. Standur
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

Til sölu

Til sölu
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Nudd - Japanska baðið

Verslun

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema
sunnud. S. 823 8280.

Húsgögn

Snyrting

Hestaábreiður rauðar og bláar kr. 5.380
með belgól. Hestavörur á góðu verði
Tito.is - Súðarvogi 6 - S: 511-1045 &
861-7388.

Rýmingarútsala!

Einstök húsgögn til sölu, henta bæði úti
og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. Opið
alla daga. Uppl. í s. 821 6384.

Vilt þú bæta við afgreiðslukössum fyrir
jólin. Er með til sölu árs gamla Jiva
kassa (snertiskjár, prentari, skúffa) á
góðu verði. Hafðu samband 694 6337.

Nafnahálsmen og skartgripir, silfur og gull. Hringa, skartgripaverslun
Laugavegur 20b (Klappastígs megin)
S. 698 2655.

BORÐSTOFUSETT. Borðstofuskápur,
Sófasett.. Stofuborð. einnig sjóvarpsskenkur og Amerískt rúm 140cm. S.
822 2471.

Heilsuvörur
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Ýmislegt

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.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

Flug
Húsnæði í boði

Óska eftir að taka á leigu flugskýli
í Fluggörðum fyrir fjögurra sæta vél.
Uppl. í s. 894 3239.

Rvk - Hfj

Námskeið

Jólatilboð

30% afsláttur af Aqua Art fiskabúrum.
Búrin koma í 3 stærðum, 20, 30 og 60
lítra. Með búrunum fylgir hreinsibúnaður, matur og bætiefni. Dýragarðurinn
Síðumúla 10. S.517 6525.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is
ÍSLENSK BARNAFÖT www.pjakkar.is
Þórsgötu 13 opið fim. 11.30 - 21 og
lau. 12 - 17

2ja - 3ja og 4ja herbergja íbúðir
til leigu. Langtímaleiga.
Upplýsingar á www.heimahagar.is

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Nudd Nudd Melissa. S. 693 4684.

Svæðameðferð

Betri heilsa. Ert þú í líkamlegu og andlegu ójafnvægi? Svæðameðferð gæti
hjálpað þér. Tímapantanir í s. 848 7367,
Ásta. ATH. ekki er um erótískt nudd að
ræða!!! Geymið auglýsinguna. Munið
Gjafakortin.
Jólagjöf nuddarans, heilarans...!
Ferðanuddbekkir á 50.000 kr. Uppl. í
891 6447.

Exclusive tantra massage

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com

Til leigu

¥BÒÈ TIL LEIGU
Å 3J¹LANDI
4IL LEIGU STËRGL¾SILEG  
HERB ÅBÒÈ VIÈ 3TRANDVEG MEÈ
SJ¹VARÒTSÕNI
(ÒSIÈ ER AFAR VANDAÈ MEÈ LYFTU
OG BÅLAGEYMSLU
¥BÒÈIN ER  FM ¹ ST¾RÈ OG
LEIGIST MEÈ HEIMILIST¾KJUM

5PPLÕSINGAR S

Parhús í Heimalind, 165 fm, 5 svefnh., 2
baðherb., bílskúr, heitur pottur, fallegur
garður. Leiga 170 þ.kr. leigist frá 15.des1. júlí 2009. Uppl. í síma 822 0920.

INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start
8/12, 12/1 Level II: 7 w; Md/Wd/Frd;
20-21:30: 8/12, 12/1. Level III: 10 w Tsd/
Thsd: 20-21:30: 9/12, 2/2, 23/3. Level
IV:10 w; Sat/Sun 14-13:30: 17/1, Level
V: 10 w Sat/Sun 10-11:30: 17/1. Ármúli
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Heimilið
Til sölu ódýrt rafm.ofnar nokkrar stærðir, helluborð & ofn Siemens. Allt nýlegt
gott í sumarbúst. Einnig stór trésm. vél.
mjög ódýr S. 869 3912.

Málverk

Íbúð- Arnarnesi
Til sölu LiftChair rafmagnshægindastóll.
Í ábyrgð. Góður f. aldraða og fatlaða.
Kostar nýr 159þ.Tilb. óskast. S. 861
3188.

Ýmislegt
Antík
Er með sófasett frá í kringum 1920,
ofsalega vel með farið, bólstrað fyrir
nokkrum árum. verð 250 þ. Uppl. í
síma 770 7288.

Húsgagnaviðgerðir
Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Heimilistæki
Til sölu 2ja mánaða gamall AEG ísskápur. Hæð 85 cm. Kostar nýr 73.000,Tilboð 45.000,- Upplýsingar í síma 844
8138.

Dýrahald
Málverk til sölu
Eftir : Kristínu Jónsdóttur,
Eirík Smith, Finn Jónsson,
Jón Engilberts, Veturliða
Gunnarsson og Mugg (teikning)
Upplýsingar milli kl. 14-19,
laugardag og sunnudag, í síma
695 9774.

Þjónusta

Golden Retriever hvolpar til sölu.
Ættabókafærðir frá Íshöndum. Uppl. í
s. 863 8596.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolpar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863
0474 og www.123.is/manaskin
Amerískur Cocker Spaniel til sölu. Wib’s
Try’N catch me (lance). Æsku nínu.
Afhending 20. janúar 2009. Uppl. í
s. 661 4331, Jóhanna eða 695 7596,
Jóhann. www.blafjola.com.

Óska eftir ARCO gólflampa á marmarafæti. Upplýsingar í síma 844 4171.
Til sölu 90 cm breiður háfur. Uppl. í s.
660 8860.

Gisting
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

Vetrarvörur
Óska eftir góðum skíðum á góðu verði
ca. 150 cm. Uppl. í s. 865 4994.

Hestamennska
Til leigu þrjár 2ja hesta stíur að
Heimsenda. S. 863 6687.
13 hesta hesthús til leigu. Á Heimsenda.
Uppl í s. 660 0580.
2-3 pláss til leigu í mjög góðu hesthúsi í Víðidal með heyji og hyrðingu.
Reglusemi áskilin. S. 565 7449.

Garðabæ
Falleg 3 herb. íbúð ca. 100fm
við sjávarsíðuna. Sérinngangur
og bílastæði. Húsb., rafmagn, tv
og hiti innifalið. Leigist rólegum, reyklausum og reglusömum
einstaklingi eða pari. Gæludýr
bönnuð. Verð 139þ. á mán. Laus
strax!
S. 867 4822 & 554 5545.

www.heimkynni.is
Til leigu 2ja, 3ja og 4ja herbergja íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long time
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 45 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK.
Long time rent. Kitchen,
bathroom, 12SAT TV, laundry
room. Price from 45.000 ISK.
Dalshraun HFJ & Funahöfða
RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.
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Til leigu 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis www.leiguibudir.is

45 fm innr. bílskúr í vesturbæ Kóp. 50
þús. mán. + 50 þús. trygging. hiti, rafm.
og net. Laus. S. 858 1003.

Einbýlishús til leigu í Vesturbergi. 6
herb. 165 þ. + hiti & rafm. Uppl. í s.
693 7815.

Fullbúin gæða íbúð 75 fm. Húsgögn,
raftæki og arinn. Við Sogaveg. Einstkl.
eða par. Aðeins 90 þús. S. 892 0844.

Miðaldra karlmaður óskar eftir góðu
herbergi eða stutíó íbúð Reglusamur
með öruggar greiðslur. Uppl. í s. 772
7690.

Til sölu 40 feta frystigámur í toppstandi.
Verð 300þ. Uppl. í s. 898 2130.

Óska eftir 3-4 herb. íb. helst á sv. 104105 annað kemur einnig til greina.
Greiðslug. 80-110. Ábyrgar gr. & reglusemi áskilin. Uppl. lallasigga@visir.is

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

Til leigu nú þegar góð 2herb. íbúð í
Hólahverfi, algjör reglusemi áskilin. S.
894 5063.
Til leigu herbergi. Leigist aðeins eldri
manni. Uppl. í s. 561 4660 milli kl. 14
og 16 næstu daga.
Lítið stúdíó herbergi til leigu skammt
frá HÍ í 101. Verð 45 þús. Leigist aðeins
reglusömum og reyklausum einstaklingi. Uppl. í s. 861 5412 e. kl 17 og
um helgar.

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

Húsnæði til sölu
Til sölu einbýlishús í Vesturbergi. Tilbúin
í skipti fyrir ódýrara húsnæði eða bíl. S.
693 7815.

Til leigu 80 fm 3ja herb. íbúð á 3. og
efstu hæð í Mos. m/sérinng. Laus. S.
868 4448.
Ný glæsileg 106fm, 3herb. íbúð í Grb.
til leigu á lækkuðu verði aðeins 125þ./
mán.! S. 693 1692.

Sumarbústaðir

Atvinnuhúsnæði

105fm2 íbúð í 108 RVK til leigu. 3
svefnherb. Leiguverð 145.000.-, enginn
verðtrygging uppl í síma 8928996 eða
helgi@bpship.is
101 stúdíó 30 fm Tryggvagata 6. Frábært
útsýni yfir höfnina. Laus. S. 896 9694.
Mjög gott herbergi í 105 Rvk.
Sérinngangur, Wc og sturta. Uppl. í s.
698 1093.
2 herb. íbúð í 108 Rvk. til leigu. 60 fm.
Verð 50 þ. Laus núna. S. 848 2274.
Glæsileg 75 fm íbúð í 105 Rvk. Allt innifalið. Laus strax. Uppl. í s. 696 1855.

Húsnæði í boði erlendi

Ertu í atvinnuleit? Húsnæði/herb. við
Kastrup til leigu. Uppl. í síma 899 2060
& +46462406929
3 herb. íbúð í Kópavogi til leigu. Laus
strax. uppl. s. 697 4993/534 6713
145fm raðhús á 2 hæðum í Ásgarði
til leigu, nýjar innréttingar og gólfefni.
Leiga 165þ. S. 615 2016

Heimilið þitt

4 herb. + þvóttahús, sólhýsi á svölum, Frábært útsýni. Stutt í leikvöll.
Staðsetning Bakkarnir, Rvk. Verð 120 þ.
+ rafmagn. Langtímaleiga. S. 697 3217.
Falleg 3 hb. íbúð til leigu í 105 RVK.
120.000 á mánuði. S. 823 7098.
Ísafjörður Til leigu er lítið einbýli í
Hnífsdal, 4 mín frá Ísaf. Húsið er fullbúið og leigist þannig. Leigutími er til
1. júní. Leigan er 45þús hiti og rafmagn
innifalið. Uppl. í s. 869 4566.
2ja. herb. 50 fm kj á Mánagötu til leigu
ca. 75000. Laus. Uppl. í s. 692 4438.
Til leigu fín 2herb. á fráb. stað í
Mjóddinni. Stutt í alla þjónustu. Leiga
80þ. Innif. rafm. hiti og hússj. Uppl. í
s. 693 9929.
Herb. á sv. 105 aðg. að klósetti en
ekki sturtu. Ekki langt frá sundlaug. S.
699 2016.

Til leigu

Gott 2ja hæða einbýlishús, stærð 150
fm + 50 fm bílskúr, með heitum potti
og palli, stórum lokuðum garði og
upphitað bílastæði til leigu í miðbæ
Keflavíkur. Nýupppgert. Uppl. í s. 898
8580.

Sanngjörn leiga, 3 og 4
herb. íbúðir

Til leigu nýjar 3 og 4 herb. íbúðir í kórahverfi með stæði í bílageymslu í nýju
lyftuhúsi. Uppl. í s. 899 8811.
2ja herb. Stúdíóíb. til leigu í Garðabæ.
Reyklaus einstaklingur. Uppl. í s. 869
6414 & 892 8825.
Fjórar stúdió íbúðir með sérinngangi
og dyrasíma á góðu verði miðsvæðis í
Hafnarfirði. Uppl. í s. 848 9710.

Til leigu 6 herbergja parhús í Lindahverfi
í Kópavogi. Uppl. í síma 897 2811.
4 herb. íbúð til leigu í miðbænum 120
fm. Laus 1. jan ‘09 Uppl. í s. 898 1900.
2ja manna falleg og rúmgóð hótelíbúð til langtímaleigu í Hfj. Sanngjarnt
verð. Húsg., eldhúsb., rúmfatnaður, TV,
internet. og vikuleg ræsting fylgir. S.
899 7004.
Mjög gott herbergi til leigu í hafnarfj.
Eldunar og þvottaaðstaða. Uppl. í s.
899 7004.
Fossvogur, ca. 30 fm stúdíó. 65 á
mán. Trygging 1 mán. S. 557 5058 &
866 4754.

Gay ball á Rex 6. des.

www.buslodageymsla.is

Búðu þér til góðar tekjur
á Netinu.

geymslur.com

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.

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

Miðar í forsölu seldir í Mótor,
kringlunni, og hjá samtökum
78. Fríar veigar á meðan birgðir
endast. Seinasta djammið fyrir
próf !!
Húsið opnar kl. 22.00.

Bílskúr

Til sölu eða leigu bílskúrar við Hraunbæ,
stærð 61,4 og 30,7 fm. S. 895 6025.

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.

Herb. til leigu sv. 105. Ný tekið í gegn
. Aðgangur að öllu + adsl. Simi 693
4848.
Íbúð í 101. Til leigu 48 fm stúdíóíbúð
á Grettisgötu, með húsgögnum. Laus
strax. Tilboð óskast. Uppl. í síma 899
1089 Finnbogi, 895 6126 Inga.

Frystigámur

Tilkynningar

Námskeið að verðmæti 50þús. GEFINS
í dag. Ný tekjuleið! Námskeiðið fer fram
á netinu, www.netvidskipti.is

Til leigu 26,3fm bílskúr á vöktuðu svæði
á Móhellu í Hafnarfirði. S. 823 5050.

Sumarhúsateikningar, 30 ára reynsla.
Mikið úrval af stöðúðum teikningum.
www.teiknivangur.is

Til leigu 4 herb. íbúð í Kóp. við
Lómasali. 127fm Góð íbúð með útsýni
á 3 hæð lantíma leiga Uppl. í s. 896
4591 & 660 6680.

Geymsluhúsnæði

Gista.is / S. 694 4314

Til Leigu 200 fm verslunarhúsnæði á
1 hæð í Bæjarlind 14-16. Upplýsingar
í s. 840 4485.

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

Ódýr leiga

Til leigu 82.5 fm mjög gott iðnaðarhúsnæði að Dalshrauni í Hafnarfirði. Uppl.
í s. 893 9777.

2 herb. íbúð í Árbæ, stutt í alla þjónustu. 100 þ. á mán með hússjóð. S. 557
5058 & 866 4754.

80-100 fm atvinnuhúsnæði óskast til
leigu á stóra Rvk-svæðinu. Verður að
vera með stórar innkeyrsludyr. Uppl. í
s. 897 9339.

GÓÐ 4 HERB. ÍBÚÐ Í BREIÐH. NÝTT
STÓRT ELDHÚS, ÚTSÝNI. LAUS
1.JANÚAR.. 822 2471.

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í
s. 899 3760.

Íbúð/Gistipláss/herb. til leigu á svæði
104. Apartments/Rooms for rent contact number 661 4096 & 698 3211.

101 RVK Skrifstofuhúsnæði 97m2 á 3ju
hæð til leigu verð 125.000+hiti/rafm.
Uppl. í s. 699 7878, Pálmi.

Til leigu 2 herb. mjög snyrtileg íbúð á
Rvk.sv. Einnig önnur studío íbúð. S. 893
6814 e.16 utkot@isl.is

Skrifstofurými og lagerrými fyrir bretti
og búslóðir til leigu í 101 Reykjavík.
Uppl. í síma 544 2055.

LAUS STRAX. Falleg, björt 4 herbergja
110 fm íbúð á jarðhæð í Hafnarfirði.
Þvottahús með skápum og sérgeymsla.
Verð 150.000 innif. hússj. og hiti.
Frábært leiksvæði. Stutt í alla þjónustu,
661-7972

Bóka- og leikfangaverslun

Atvinna í boði

Óskum eftir ábyrgu
fólki í Öryggisgæslu í
Desember.
Almenn gæsla í verslunum og
Bílastæðagæsla. Vaktavinna,
bæði að nóttu og degi.
Skilyrði: Með umsókn fylgi Nýtt
SAKAVOTTORÐ og passamynd.
Lágmarksaldur 23 ár
Umsóknir á skrifstofu
í Fákafeni 11- 2 hæð.
Myndavélagæslan ehf.

Ýmislegt

Óskar eftir starfskrafti fram að áramótum. Umsóknir sendist á hugsel@
gmail.com
Óska eftir tveimur stálsmiðum með
reynslu í vandaðari smíði, örugg verkefni framundan og góð laun í boði fyrir
góða menn. Uppl. S. 848 9710.
Vélavörð vantar á Steinunni SH
167. Uppl. gefur Brynjar í s. 00354
8938707.

Hamraborg 14 2h., skirfstofuhúsn. ca.
100fm (fyrir ofan tölvubúðina). Stæði í
bílageymslu, var áður notað sem íbúð.
S. 893 9169.
Til leigu 800 fm gluggalaust, óupphitað
gleymsluhúsn. Steinsteyptir veggir og
þak. Frábært staðsetning í Rvk. Leigist
ódýrt til skamms tíma í senn. Uppl. í
s. 695 1095.

Góðar aukatekjur. Vantar sölufólk um
land allt við að selja fatnað og sérmerktan fatnað. Uppl. í s. 544 2200.

Jólagjöf kafarans fæst hjá okkur. Scuba
Iceland er með jólaútsölu 6-7 des. milli
12 og 4. Ekki láta kafarann þinn fara í
jólaköttinn. Allt á að seljast. Komið við
í heitt kakó og kökur. Scuba Iceland,
Skemmuvegur 12, bleik gata. Sími 892
1923. www.scubaiceland.com

Lítil fjölsk. óskar eftir aðstoð á heimili
í 105: Fylgd á leikskóla, barnapössun,
þrif, matseld. Krafa um meðmæli og
reynslu. S. 693 9332.

Hjálp, neyðarkall !

Hefur einhver traustur og heiðarlegur
einstaklingur tíma til að aðstoða mig
við að hreinsa út úr herbergi v. veikinda, jafnvel þrífa og mála fyrir sanngjarnt verð. Er með langveikt barn sem
kerfið hefur brugðist og sárvantar hjálp.
Uppl. í s. 693 9785.
Aðstoða við gerð ferilskráar fyrir
atvinnuumsókn á norðurlöndum. S.
690 2800.

Einkamál

ATVINNA Á ÍSLANDI

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

Símaþjónusta
Spjalldömur S. 908 6666,
opið allan sólarhringinn.

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

Viðskiptatækifæri
Vantar þig vinnu? Því ekki að skapa
sér vinnu sjálfur. Til sölu lítið fyrirtæki
í góðum rekstri í Keflavík. Möguleg
yfirtaka á hagstæðu erlendu láni. Ath
ýmis skipti. S 821 5373 eða villif@
gmail.com

Leiksýningar

Öll stærstu símafyrirtækin ná
nú í gegn.

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.

Tilkynningar

Raðhús 140 fm. í Árbæjarhverfi til
leigu. 4 svefnh., stofa, borðstofa, eldhús, bílskúr og þvottahús. Laust strax
150 þús.+ hiti og rafm. Upplýsingar í
s. 840-0820
Mjög góð 2ja herbergja íbúð til leigu.
105 Reykjavík. 8490577
50 fm geymsluhúsnæði til leigu. 20 fm
kontor getur fylgt. Uppl. í s. 844 1011.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
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Húsnæði óskast
Ung reglusöm hjón óska eftir 2-3
herb. leiguíbúð, helst í Fossvogi eða
Laugardal, s. 696 5313.
Óskum eftir húsnæði til langtímaleigu í
Rvk. helst 4 herb. Greiðslug. ca.120 þús.
Uppl. 699 4700 og omar@trs.is
Traustir, reyklausir og reglusamir leigjendur óska eftir 3-4 herbergja íbúð á
Reykjavíkursvæðinu. Húsgögn og tæki
æskileg en ekki skilyrði. Upplýsingar
og verðhugmyndir sendist á: ibudoskast1@gmail.com
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!LLIR VELKOMNIR
Fasteignir

Efstaleiti 43
230 Reykjanesbær
Parhús á góðum stað.

Parhús á góðum stað.

Stærð: 156,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 32.500.000
Bílskúr: Já

Túngata 10
Bær

Bær

Benedikt
Sölufulltrúi
861-2743

Benedikt
Sölufulltrúi
861-2743

benni@remax.is

benni@remax.is

Kristján
Sölufulltrúi
699-6949

Kristján
Sölufulltrúi
699-6949

kristjan@remax.is

kristjan@remax.is

Verð: 29.800.000

Fullbúið parhús að Efstaleiti. Andyri er með flísum á gólfi og stórum fataskáp. Gengið er úr forstofu í tvö
barnaherbergi. Fataskápur er í öðru barnaherberginu, gólfefni er parket á öðru herbergi og linolin dúkur á
hinu. Baðherbergi er með sprautulakkaðri innréttingu, baðkari og sturtuklefa, flísar eru á veggjum að hluta
og á gólfi. Eldhúsinnrétting er úr rauðeik og linolin dúkur er á gólfi. Gólfefni á holi og stofu er eikarparket, úr
stofu er gengið niður í sjónvarpsherbergi.

230 Reykjanesbær
Skemmtileg eign.

Stærð: 318,2 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 48.590.000
Bílskúr: Já

Tilboð óskast
Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

Verð: TILBOÐ

TVÖ EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR Á EIGNALÓÐ VIÐ TÚNGÖTU Í KEFLAVÍK. Frábær aðstaða fyrir td: Listafólk.
Stærra einbýli. Forstofa. 2 Baðherbergi. 5 Svefnherbergi og Stofa. Eldhús og Borðstofa. Þvottahús. Hægt
að gera auka íbúð í Kjallara. Húsið var endurnýjað frá grunni 1984 - 1986. Minna einbýli: Er með 3
herbergja íbúð og vinnuaðstöðu. Húsið er byggt 1991. Stór og rúmgóður Bílskúr.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is
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Góður matur eldaður frá hjartanu
Hvernig væri að stórfjölskyldan kæmi saman einu sinni í mánuði og úrbeinaði lambaskrokk? stingur Rúnar Marvinsson kokkur
upp á. Sigríður Björg Tómasdóttir hitti hann og Áslaugu Snorradóttur ljósmyndara yfir heitri gulrótarsúpu á ísköldum degi.

U

ppáhaldsmaturinn
minn er það sem ég
er að borða í hvert
skipti,“ segir Rúnar
Marvinsson.
„En
fiskur og grænmeti
er auðvitað í mjög miklu uppáhaldi. En svo þegar það er komið
lambakjöt á diskinn þá er það auðvitað dásamlegt.“ Rúnar er nýbúinn að gefa út matreiðslubókina
Náttúran sér um sína. Áslaug
Snorradóttir ljósmyndari tók
myndirnar og er ritstjóri bókarinnar. Og bókin er fagur gripur til
að glugga í og skoða, stútfull af
girnilegum uppskriftum, sögum
Rúnars og góðum ráðum.
„Það gæti enginn gert svona bók
nema Rúnar,“ segir Áslaug. „Hann
hefur reynt allt í matreiðslu, verið
sjókokkur og svo er hann líka
framtíðarkokkkur, hugsar svo
mikið um heilsuna og er að gera
tilraunir með þörunga sem lítið
hefur verið gert af hér á landi.“

Fullir kassar af blöðum
Rúnar gat sér fyrst gott orð sem
matreiðslumaður þegar hann sá
um eldhúsið á Hótel Búðum, en
þar var hann í mörg sumur. „Ég
fór að elda frá hjartanu þegar ég
var á Búðum. Þar nýttum við allt
hráefni,
grænmetisréttir
úr
afgöngum urðu til og svo notaði ég
afskorninga í grænmetissoð,“
segir Rúnar sem lætur uppskriftir
sem eiga rætur sínar til þessa tíma
fljóta með í bókinni nýju, sem er
sú fyrsta sem hann gerir síðan
bókin eftir Kenjum kokksins kom
út 1990. „Ég hef alltaf skrifað hjá
mér þegar ég er að elda og þegar
ég fatta upp á einhverju eins og
krakkarnir segja. Ég á orðið heilu
kassana fulla af blöðum með uppskriftum og þegar Elvar sonur
minn sá þetta safn þá hvatti hann
mig til að gefa út bók.“ Rúnar tók
hann á orðinu og með Áslaugu sér
við hlið var haldið út um allt land í
fyrrasumar. „Hún rak á eftir mér,

ÁSLAUG SNORRADÓTTIR OG RÚNAR MARVINSSON Konur hafa alltaf ráðið yfir mér, segir Rúnar, og þakkar Áslaugu fyrir að hafa rekið sig áfram við gerð bókarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég fór að elda frá hjartanu þegar ég var á Búðum. Þar
nýttum við allt hráefni, grænmetisréttir úr afgöngum
urðu til og svo notaði ég afskorninga í grænmetissoð.
sagði, af stað með þig, kall, ef ég
var orðinn latur. Konur hafa alltaf
ráðið yfir mér, og ég er kannski
kominn á þennan góða stað sem ég
er á vegna þess að ég hef gegnt
þeim.“

Efni safnað, eldað og myndað
„Við þvældumst víða; Flatey,
Vatnsdalurinn, Snæfellsnes og
Færeyjar voru á meðal áfangastaða.“
Og það var víða slegið upp veislu
eins og myndir bókarinnar bera
með sér. En hráefnið í veislurnar
var fengið eins og hægt var úr
umhverfinu, í Færeyjum stakk
kafari sér á bólakaf og Rúnar eldaði það sem upp kom með honum.
Fiskur er fyrirferðarmikill í bókinni, lambakjöt og svo má ekki
gleyma þaranum. „Ég og Ólöf Haf-

steinsdóttir og Karl Gunnarsson,
þörungafræðingar á Hafró, höfum
verið í tilraunastarfsemi með þörunga, þau útvegað hráefnið og ég
eldað, bragðmunur á tegundum er
mjög mikill get ég sagt þér.“
Þörunga má tína víða um land
og eru þeir bestir vor og snemmsumars. Rúnar og félagar höfðu á
sínum tíma áhuga á að gefa út
kver með uppskriftum og góðum
stöðum til að tína en enginn fékkst
styrkurinn og verkefnið dagaði
uppi en Rúnar er sannfærður um
að einhvern tíma muni Íslendingar hafa vit á því að nýta sér þörungana í stað þess að borða þörunga innflutta um langa leið.

Slökkvum á sjónvarpinu
Þetta á við fleira hráefni. „Spáðu í
það, það eru allir að uppræta kerfil

NOKKUR HOLLRÁÐ RÚNARS
eldar góðan mat úr vondu
• Enginn
hráefni.
er best að tína á stór• Þörunga
straumsfjöru… seint á vorin eða í
byrjun sumars.

þykir best að tína í ágúst þegar
• söl
þau eru sætust.
ætti maður alltaf
• grænmetissoð
að eiga í ísskápnum í sömu hillu
og fisksoðið.

finnst að uppskriftir eigi að
• Mér
kveikja hjá manni hugmyndir.
er upplagt að tína birkilauf
• Áogvorin
þurrka til að nota sem krydd.
Myndir og ráð úr bókinni
Náttúran sér um sína.
Ljósmyndari: Áslaug Snorradóttir.

í görðunum hjá sér, sem er mjög
gott krydd, og svo kaupum við
rándýran innfluttan kerfil.“
Gott hráefni er Rúnari hugleikið, íslenskt hráefni, það sem finna
má í kringum okkur. Og svo skilur
hann ekki af hverju fólk kaupir
svona mikið tilbúið og verkað kjöt,
til dæmis kjúklingabringur. „Þetta
er kannski kunnáttuleysi, og tímaleysi, við höfum svo lítinn tíma að
við látum aðra gera hlutina fyrir
okkur. En eins og með kjúkling þá
eru þetta kannski tvö, þrjú handtök að úrbeina hann og heill kostar
kannski minna en tvær bringur.“
Tímaleysi er heldur ekki góð
afsökun fyrir því að borða verri
mat samkvæmt Rúnari sem leggur til að fólk slökkvi stundum á
sjónvarpinu og geri eitthvað uppbyggilegra.

GULRÓTARSÚPA AÐ HÆTTI RÚNARS
2 laukar
3 hvítlauksrif
vænn biti af engifer
kíló af gulrótum
salt
pipar ef vill
Grænmetið skorið og
smjörsteikt. Um það
bil tveimur lítrum af
vatni bætt út í, soðið,
smakkað til með salti,
jafnvel pipar. Maukað
með töfrasprota og
svo hitað aftur. Súpan
er borin fram með vænni slettu af sýrðum rjóma og smátt skornu chili.
Borðað til ánægju og innri hita í skammdeginu.

„Fjölskyldan á að safnast saman
einu sinni í mánuði, slökkva á
sjónvarpinu og úrbeina lambaskrokk. Þetta gæti orðið hinn
skemmtilegasti fjölskyldufundur
sem allir myndu hlakka til, og
miklu betri nýting á tímanum en
að horfa á amerískt froðuefni.

Eina sem þarf að eiga eru góðir
hnífar og frystikista. Svo er hægt
að kaupa nokkra þorska, gera að
og frysta. Og muna að henda ekki
beinunum heldur búa til soð,
beinagarðurinn er miklu betur
kominn í pottinum heldur en í
ruslatunnunni.“
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SLAPPAÐU AF Nemar í Menntaskólanum í Reykjavík hressir eftir leikfimitíma úti undir berum himni.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fullveldisafmæli í
upphafi aðventu
90 ára afmæli fullveldisins var haldið hátíðlegt síðastliðinn mánudag. Eins
og venja er var efnt til hátíðarhalda í Háskóla Íslands. Deginum áður fjölmenntu börn og fullorðnir á Austurvöll, ekki til að mótmæla, heldur til þess
að fylgjast með því þegar kveikt var á Oslóartrénu. Eftir ræðuhöld glöddu
jólasveinar viðstadda.

EINN AF HÓPNUM? Forseti Íslands í hópi háskólanema á 90 ára afmæli fullveldisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÍLDIN ER KOMIN Skip á síldveiðum við Keflavík.

GOTT ÚTSÝNI Það getur verið ótrúlega gott að hafa axlir pabba og mömmu til að setjast á þegar fylgst er með skemmtiatriðum í

fjölmenni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVAÐA STAF ÁTT ÞÚ? Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra afhenti
leikskólabörnum eintak af Stafakörlum Bergljótar Arnalds í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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MÆLISTIKAN

■ Á uppleið
Saumavélar Nú er ekki lengur halló
að vera í bættum fötum, það er bara
flott. Svo er líka hægt að nota vélarnar til þess að breyta og bæta gömul
föt sem hanga lengst inni í
skáp engum til gagns og
gleði.

Netsokkabuxur Helst
dálítið rifnar og
sjúskaðar ef marka
má
tískuhönnuðina. Í takt við svarta gothmálningu og drungalega kreppustemningu vetrarins.

Kaffi Kaffihúsasetur aukast í
kreppunni,
enda ekki svo
dýrt að sitja
og spjalla yfir
kaffibolla.
Íslenskur klósettpappír og eldhúsrúllur Þetta er
400 kr. ódýrara en innflutt. Það er
ekki öll íslensk framleiðsla að stökkva
á verðbólguvagninn.

KRISTINN GUNNAR BLÖNDAL AKA BOB JUSTMAN „Leiðinleg tónlist hefur mest áhrif á skapið.“

FRÉTTABLAÐIÐ /VILHELM

Einn miða til Big Rock
Candy Mountain, takk!
Kristinn Gunnar Blöndal, sem lengi hefur verið þekktur sem skífuþeytirinn KGB, gefur nú út sína
fyrstu plötu undir aukasjálfinu Bob Justman. Hún nefnist Happiness and Woe og kemur í búðir í dag.
Anna Margrét Björnsson tók Kristin í þriðju gráðu yfirheyrslu.

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN: Kristinn Gunnar
Haraldsson Blöndal.
STARFSFERILL Í HNOTSKURN:
Sonur, bróðir, kærasti, hirðfífl
og faðir.
FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐIST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI:
Það markverðasta við árið 1976
var að Davíð Örn Halldórsson
vinur minn fæddist.

Hvenær varstu hamingjusamastur? Nú síðast í morgun er ég
vaknaði með fjölskyldunni minni.
Ef þú værir ekki tónlistarmaður, hvað myndirðu þá vera? Ég
myndi vilja skrifa áramótaskaupið, eða vera atvinnukokkurinn
sem skrifaði áramótaskaupið.
Hvað er það dýrasta sem þú

hefur nokkurn tímann keypt þér?
Fasteign, og það sér víst ekki
fyrir endann á þeim brandara enn
þá.
Hvað er það versta sem nokkur
hefur sagt við þig? Sekur.
Ef þú byggir ekki í Reykjavík,
hvar myndirðu vilja búa? The Big
Rock Candy Mountain.
Uppáhaldslistamaður allra tíma
og af hverju? Stevie Wonder,
textalega, lagalega, spilalega og
sönglega séð fullkominn tónlistarmaður, hann datt reyndar úr
sambandi upp úr ´84. En var búinn
að skila sínu og vel það.
Draumahelgin þín í einni setningu? Ekkert vesen og gott
veður.
Hvert er versta starf sem þú
hefur nokkurn tímann gegnt? Þau
er allnokkur sem ég get ekki gert
upp á milli, svo er spurning um
erfiði og leiðindi. Loðnuvertíð á
færibandi. Að grafa skurði. Að
glerja í roki á 15. hæð fastur í
körfu sem hangir í stálvír, hoppandi til að vekja sofandi kranabílstjórann fyrir neðan mig. Eða að
ganga á eftir útsöluóðum húsmæðrum og brjóta saman sömu

fötin endalaust á fatamarkaði 5
daga vikunnar í Kolaportinu. Listinn er langur og furðulegur.
Uppáhaldsstaðurinn þinn á
jörðunni? Galtarviti.
Hvers konar tónlist hefur mest
áhrif á þig og hvaða lag hlustarðu
mest á í dag? Ég hlusta satt best
að segja frekar lítið á tónlist, stafar líklega af því að ég er alltaf að
búa til tónlist en leiðinleg tónlist
hefur óneitanlega mest áhrif á
skapið. Og ég er búinn að vera
með The Boy in the Bubble eftir
Paul Simon á heilanum í nokkrar
vikur.
Ef þú ættir tímavél, hvert
myndirðu fara og af hverju? Ég
þori ekki að segja það. Þá eyðilegg ég alla framtíðarmöguleika
mína um að njóta þeirrar ánægju
í framtíðinni … eða fortíðinni.
Er eitthvað sem heldur fyrir
þér vöku á nóttunni? Vinnan mín.
Ef þú gætir breytt einhverju í
fortíð þinni, hvað myndi það
vera? Tekið meira lýsi og hlustað
betur á foreldra mína.
Hvenær fékkstu síðast hláturskast? Ég fékk vægt hláturskast
nú rétt áðan bara.

Áttu þér einhverja leynda
nautn? Þú færð aldrei rétt svar
við þessari spurningu.
Uppáhaldsbókin þessa stundina? Hegemony or Survival:
America´s Quest for Global Dominance eftir Noam Chomsky.
Hvaða núlifandi manneskju
lítur þú mest upp til? Hennar
Hrafnhildar, fósturdóttur minnar.
En hvaða núlifandi manneskju
þolirðu ekki? Þórarin Hugleik
Dagsson, hann er gjörsamlega
óþolandi.
Uppáhaldsorðið þitt? Gúmmulaði.
Hvaða eitt atriði myndi fullkomna lífsgæði þín? Þessu er
ómögulegt að svara, en botnlaus
peningagjá og sálarró myndu
óneitanlega koma sér vel.
Hvaða eitt lag verður þú að
taka „cover“ af áður en þú deyrð?
Perfect Day eftir Lou Reed.
Hver verða þín frægu hinstu
orð? Einn miða til Big Rock Candy
Mountain, takk.
Hvað er næst á dagskrá? Alvara
lífsins, og svo listin að ballansera
það góða og slæma við jólin.

■ Á niðurleið
Netverslun Sá tími er liðinn að
hægt sé að gera góð kaup á netinu.
Ómögulegt er að vita hvað góssið
kostar þegar það er komið í hús og
því alls ekki hægt að stóla á að kaupin verði góð þegar upp er staðið.

Forstjórar Sumir ákveðnir forstjórar
á Íslandi mættu taka starfsbræður
sína hjá bílafyrirtækjunum í USA
sér til fyrirmyndar og lækka laun
sín niður í dollar á ári. Á Íslandi sitja
þeir hins vegar sem fastast, halda
jeppunum og reka bráðnauðsynlegt
starfsfólk og það hjá ríkisfyrirtækjum.
Líkamsræktarstöðvar Hver
þarf ræktina
þegar matur er
orðinn munaðarvara? Segjum
upp kortunum,
kaupum bara
haframjöl og allir
verða mjórri fyrir
jólin – og ríkari.

Innfluttar gúrmevörur Það er
engan veginn málið að eyða miklu
í mat núna þegar enginn ætlar að
láta jólahaldið fara úr böndunum,
lambakjöt á diskinn, hangið, soðið
eða steikt.
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

FRÉTTAGETRAUN VIKUNNAR
1. Í hvaða blaði sagði Davíð
Oddsson að hann myndi snúa
sér að pólitík yrði honum vikið
úr stóli seðlabankastjóra?
2. Hvaða handboltamanni býðst
að ganga til liðs við Kiel?
3. Hvaða sníkjudýr fannst í
íslenska síldarstofninum?
4. Hvað mun þriðja þáttaröðin
með þeim Georgi, Ólafi Ragnari og Daníel kallast?
5. Sinfóníuhljómsveit Íslands
hefur verið tilnefnd til
Grammy-verðlauna. Eftir hvern eru verkin á geisladisknum sem tilnefndur er?
6. Hvaða völva var rekin í vikunni fyrir rangan spádóm fyrir árið 2008?
7. Hver er Kjalnesingagoði?
8. Hvaða kona verður utanríkisráðherra Bandaríkjanna í ríkisstjórn Baracks
Obama?
9. Hversu margir reyndust ölvaðir í átaki lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þegar átta hundruð ökumenn voru stöðvaðir?
10. Hvaða leikmaður Liverpool mun ekki spila meira á þessu ári?
11. Hvað heitir konan sem fékk að hitta seðlabankastjórana fyrir mótmælin
á mánudag?
12. Hvaða prestur var sýknaður í vikunni af
kynferðislegri áreitni og blygðunarsemisbroti?
13. Hvaða frægi leikstjóri hefur óskað
eftir því að 31 árs gömul ákæra um
kynferðislega misnotkun verði felld
niður?
14. Hvaða bankastofnanir íhuga nú
sameiningu?
15. Hverju er fagnað 1. desember á ári
hverju?

Góð vika...
...fyrir vinstri græna. Steingrímur Joð og
félagar í Vinstri grænum mælast nú með
mest fylgi þeirra sem á annað borð tóku
afstöðu í Þjóðarpúlsi Capacent, 32
prósent. Þetta er auðvitað langmesta
fylgi sem flokkurinn hefur nokkurn
tímann fengið í skoðanakönnun. Steingrímur gaf það nokkuð afdráttarlaust til
kynna að hann vildi helst samstarf við
Samfylkinguna eftir næstu kosningar (hvenær sem
við fáum þær). Félagi Steingrímur mætti bara
skerpa aðeins á Evrópusambandspælingum
flokksins og semja framtíðarmúsík þjóðarinnar og
þá er jafnvel aldrei að vita nema prósentugomman
haldist alla leið inn í kjörklefana.

Slæm vika...
...fyrir ráðamenn. Aumingja ráðamenn. Svefnlausir og undir
sífelldum árásum. Vinnustaðurinn
eggjaður og þeir æðstu þurfa
lífverði við hvert fótmál. Og
kjararáð segist ekki einu sinni getað
lækkað launin þeirra. Þótt ráðamenn
fegnir vildu. Þeir hreinlega heimta að
launin þeirra séu lækkuð aðeins – tja, og eftirlaunasérkjörin séu, ööö... aðeins löguð að réttindum
annarra hópa. En bara því miður. Það er bara
ekkert hægt að gera í þessu. Þeir verða bara að
vera með þessi laun og þessi sérkjör. Kjararáð sko.
Það getur sko bara ekkert gert. Því miður. Aumingja ráðamenn.

...fyrir skynsemina. Á mánudag stefndi allt
í óefni þegar hundruð mótmælendur
söfnuðust saman í anddyri Seðlabankans. Geir Jón og félagar
vöruðu við hugsanlegri gas-notkun
og löggur í óeirðabúningum röðuðu
sér upp tilbúnir að verja Davíð og
kó fyrir mótmælendum. Eftir tveggja
tíma þóf komu mótmælendur með þá
sáttatillögu að ef löggan færi myndu þeir fara líka.
Þetta gekk eftir og skynsemin sigraði. Í fyrsta
skipti á Íslandi í mjög langan tíma.

...fyrir Ástþór Magnússon. Hann var
borinn út af skipulagsfundi breiðfylkingarinnar Opinn borgarfundur að
undirlagi Gunnars Sigurðssonar
leikstjóra! Sem er skrítið því ef
einhver telst ekki fulltrúi stjórnvalda
þá er það Ástþór. Og þegar meistari
ljósvakans, Ingvi Hrafn Jónsson
sjónvarpsstjóri á ÍNN, opnaði faðm
sinn fyrir uppreisnaröflunum var
Ástþór sá eini sem gaf sig fram. En búast
má við því að framtíðin brosi við Ástþóri undir
verndarvæng Ingva og í þessari viku verður hann
með sinn fyrsta sjónvarpsþátt.

...fyrir Davíð Oddsson. Enn eina
vikuna, enn einn mánuðinn, tekst
Davíð Oddssyni að halda sér í efsta
sæti vinsældalista umræðunnar. Enn
eina vikuna, enn einn mánuðinn
gengur öll umræðan út á Davíð og
hvað hann sé að meina, og hvað hann
ætli nú að gera, og hvað hann ætti nú
að gera. Allir hafa skoðun og sitt sýnist
hverjum. Davíðs-hatarar fá gamalt kast á
meðan Davíðs-elskendur fá fiðring í iljarnar þegar
„sinn maður“ tekur slaginn. Og svona líður enn ein
vikan á dvergskerinu í tuð og karp um Davíð
Oddsson. Deja vú... eða kannski „Doddson bú“.

...fyrir völvugrey. Völvan á Séð og heyrt hefur tekið
pokann sinn og Eiríkur Jónsson fær galdranorn til
að spá í næsta áramótablað. Spá völvunnar
fyrir þetta hörmungarár þjóðargjaldþrots
gæti ekki verið vitlausari. Þannig spáði
völvan því að ekkert verðbólgubál myndi
blossa á árinu (einmitt), fjárfestar ættu
að geta andað rólega (eee...) og að íslenskt
hópíþróttafólk næði engum stórárangri á
árinu (halló ólympíusilfur!). Kannski getur
völvan fengið vinnu í Seðlabankanum. Það
verður varla vitlausara.

AUGNABLIK

1. Fyens Stiftstidende
2. Aroni Pálmarssyni 3. Iktíófónus 4.
Fangavaktin 5. Franska
tónskáldið Vincent
d‘Indy 6. Völva Séð
og heyrt 7. Jóhanna
Harðardóttir 8. Hillary
Clinton 9. Enginn 10.
Fernando Torres 11.
Eva Hauksdóttir 12.
Gunnar Björnsson 13.
Roman Polanski 14.
Byr, Sparisjóðurinn í
Keflavík og SPRON 15.
Fullveldi Íslands

HORFT ÚT Í HEIM
Kolbeinn Óttarsson Proppé

Kóreskt stíflustríð
Árið 1986 voru Suður-Kóreubúar í óðaönn að búa sig undir Ólympíuleikana sem haldnir voru í höfuðborginni Seoul tveimur árum síðar. Þá
bárust þeim njósnir af nágrannanum í norðri; hafin var vinna við
risastóra stíflu í Bukhan-ánni.
Chun Doo-hwan, sem var í forsvari fyrir herstjórnina í landinu,
upplýsti landsmenn um að hér væri stórhætta á ferð. Augljóst væri að
fyrir Norður-Kóreubúum vakti að safna risastóru uppistöðulóni, sem í
fyllingu tímans yrði hleypt á Suður-Kóreu. Vatnsveggur úr norðri
mundi ryðja öllu úr vegi, þar með talið Seoul, með krafti kjarnorkusprengju.
Sjónvarpinu voru sýndar útgáfur listamanna af ógninni og hafin var
söfnun fyrir varnarstíflu sunnanmegin landamæranna. Skólabörn tóku
þátt í átakinu og vinna hófst við stíflu við ána Han.
Þegar fyrsta áfanga stíflunnar var lokið, og
Ólympíuleikunum einnig, komust menn að þeirri
niðurstöðu að fyrir norðanmönnum vakti ekki
að hefja vatnsstríð við Suður-Kóreu. Skýringin
var einfaldari; stíflan bjó til miðlunarlón fyrir
raforkuver. Árið 1993 var vinnu við stífluna
hætt.
Árið 2002 var Suður-Kórea enn á ný vettvangur
alþjóðlegrar íþróttakeppni, að þessu sinni HM í
fótbolta sem landið hélt ásamt Japan. Nokkrum mánuðum
áður en flautað var til leiks sýndu gervihnattamyndir að sprungur voru
í Imnam-stíflunni við Bukhan-ána. Allt í einu fór hin hálfkaraða stífla
sunnanmegin að verða mikilvæg og vinna var hafin við hana að nýju.
Norðanmenn löguðu stífluna og þeir syðra luku við sína.
Nú standa stíflurnar hvor gegn annarri, aðeins 35 kílómetrar á milli
þeirra. Önnur framleiðir rafmagn með uppistöðulóni, en hin stendur
ónotuð, ekkert lón, lokurnar uppi og Han-áin rennur óáreitt í gegnum
hana.
Stíflan, sem er 125 metra há og 600 metrar að lengd, hefur verið
nefnd friðarstíflan. Hún þykir dæmi um það hvernig kalda stríðið lék
heiminn. Chun Doo-hwan, sem átt hafði í pólitískum erfiðleikum heima
fyrir, keyrði á óttanum við nágrannann í norðri og þjóðin fylgdi honum í
stíflugerðinni gegn vatnsárásinni úr norðri.
Því er þetta rifjað upp að í friðarviðræðum ríkjanna tveggja síðustu
árin hefur stífluna borið á góma. Harðlínumenn í Suður-Kóreu hafa lagt
til að lokuunum verði rennt niður og stíflan nýtt til að safna drykkjarvatni. Það gæti valdið flóðum í Norður-Kóreu og heimamenn myndu
eflaust svara með því að opna lokur á sinni eigin stíflu og þá yrði
vatnsárásin að veruleika.
Lausnin á vandamálinu er náttúrulega sú að ríkin tvö semji frið. Að
íbúar Kóreuskagans lifi í sátt og samlyndi, hvort sem er í einu ríki eða
tveimur, drekki sitt vatn og noti sitt rafmagn án ótta við að mannvirkjum verði breytt í vopn. Kalda stríðinu er lokið og betur væri ef
heimsbyggðin áttaði sig á því að leið átakanna, sem þar var stunduð, er
ekki sú rétta.

SÓTT AÐ SEÐLABANKA Margmenni mætti á mótmæli við Seðlabankann 1. desember.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Barnabækur – Metsölulisti Eymundsson
og Bóksölulisti Félagsvísindastofnunar
3. desember

„Fíasól [er] bara

ﬂottust!“

steinunn inga ót tarsdót tir, morgunblaðið
Barnabækur –
Bóksölulisti Félagsvísindastofnunar
3. desember

„Ef ég hefði lesið þessa bók
þegar ég var 13 ára hefði ég

vakað alla nóttina.“
the washington post

Barnabækur – Metsölulisti Eymundsson
og Bóksölulisti Félagsvísindastofnunar
3. desember

„Ofboðslega falleg

bók.“

gerður kristný, mannamál, stöð 2

Barnabækur –
Bóksölulisti Félagsvísindastofnunar
3. desember


„Það er hraði og spenna
í þessari sögu.“
soffía auður birgisdót tir, morgunblaðið
Barnabækur –
Bóksölulisti Félagsvísindastofnunar
3. desember

7.

„... vönduð og grípandi
unglingabók ...“

8.

Barnabækur –
Bóksölulisti Félagsvísindastofnunar
3. desember

hildur heimisdót tir, frét tablaðið



„Skemmti mér alltaf jafnvel yfir
Artems Fowl. Colfer hefur alveg

ótrúlegt ímyndunaraﬂ.“
helga magnúsdót tir, dv

Barnabækur –
Bóksölulisti Félagsvísindastofnunar
3. desember

9.


„Stórgóð Steindýr.“
kristján hrafn guðmundsson, dv
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SÆNSKI HAGFRÆÐINGURINN
GUNNAR MYRDAL FÆDDIST ÞENNAN
DAG ÁRIÐ 1898.

„Við verðum að koma Bandaríkjamönnum ofan af þeirri trúboðshugmynd að allur heimurinn eigi að temja sér bandarískan lífsmáta. Þessi þráhyggja er
ógnun við heiminn.“
Gunnar Myrdal hlaut Nóbelsverðlaun fyrir hagfræði árið 1974.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 6. DESEMBER 1917

MERKISATBURÐIR

Finnland verður sjálfstætt ríki

1593 Stofnaður er yfirdómur á

Finnland varð sjálfstætt ríki þennan dag árið
1917. Rússneska byltingin var í fullum gangi og
notuðu Finnar tækifærið og lýstu yfir sjálfstæði.
Bolsévikastjórnin viðurkenndi það en árið 1918
hófst blóðug borgarastyrjöld í kjölfar átaka
milli hvítliða og rauðliða
í Rússlandi. Í Finnlandi
unnu hvítliðar sigur ólíkt
Rússlandi.
Finnar höfðu verið
undir stjórn Rússa frá
1808. Þar áður höfðu
þeir verið undir stjórn Svía og saga Finna og Svía
var samofin í yfir 700 ár. Finnland var raunar ekki
skilgreint sem sérstakt svæði innan sænska ríkisins, frekar var að miðhluti Svíþjóðar og suð-

urhluti Finnlands þóttu vera meginsvæði ríkisins enda samgöngur á sjó auðveldari en á
landi. Sænska var ráðandi meðfram strandlengju Finnlands og á
stórum hluta suðurhluta
Finnlands. Hún var enn
fremur tungumál menningar og stjórnsýslunnar.
Rússar hertóku svo
Finnland 1800 og til
varð Stórfurstadæmið Finnland innan rússneska keisaraveldisins.
Finnsk menning varð
öflugri enda vildu Rússar að Finnar slitu sem
mest tengslin við Svía. Finnsk ritmenning hófst á
fyrri hluta 19. aldar og árið 1892 var finnska gerð
jafnrétthá sænskunni.

1768
1921
1963

1965
1985
1993
1998

Alþingi og starfar í rúmar
tvær aldir.
Encyclopædia Britannica
kemur út í fyrsta sinn.
Írland lýsir yfir sjálfstæði
frá Bretlandi.
Fyrstu menn stíga á land
í Surtsey. Voru þar á ferð
þrír franskir blaðamenn.
Viku síðar komast Vestmannaeyingar til Surtseyjar.
Íþróttahöllin í Laugardal
er vígð.
Hafskip hf. er gert gjaldþrota.
Debetkort eru tekin í
notkun á Íslandi.
Hugo Chávez er kjörinn
forseti Venesúela.

FÉLAG UM SKJALASTJÓRN: FAGNAR TVÍTUGSAFMÆLI UM HELGINA

AFMÆLI

ÞORSTEINN
JÓNSSON

FRIÐRIK
WEISSHAPPEL

kvikmyndagerðarmaður er
62 ára.

veitingamaður er
41 árs.

GRÍMUR
ATLASON,

DAVÍÐ GUÐBRANDSSON

bæjarstjóri
Dalabyggðar,
er 38 ára.

leikari er 29
ára.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og frændi,

Hilmar Friðþórsson
fyrrum vélstjóri,

lést á dvalarheimilinu Dalbæ, Dalvík, fimmtudaginn
4. desember. Útför hans fer fram frá Dalvíkurkirkju,
laugardaginn 13. desember n.k.
Magnús Þór Hilmarsson
Anna Þ. Ingólfsdóttir
Gunnar Jón Hilmarsson
Hildur I. Sölvadóttir
barnabörn, barnabarnabörn, frændfólk
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

Kristinn Óskarsson
fyrrverandi lögreglumaður
Hæðargarði 35,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 30. nóvember.
Ágústa Jónsdóttir
Óskar Kristinsson
Anna K Östmark
Eyrún Kristinsdóttir
Jón Gnarr
Guðmundur Óskarsson
Guðrún Óskarsdóttir
afa og langafabörn.

Jarþrúður Williams
Gunnar Östmark
Haraldur A. Haraldsson
Jóhanna Jóhannsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Óskar Frímannsson
lést miðvikudaginn 3. desember. Útförin fer fram
föstudaginn 12. desember kl. 11.00 í kirkju Óháða
safnaðarins. Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.
Blóm og kransar afþakkað en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Mæðrastyrksnefnd. 101-26-35021
kt. 470269-1119.
J. Kristín Óskarsdóttir
Örn Árnason
Karl. S. Óskarsson
Ingibjörg Blöndal
Óskar Örn Arnarson
Guðbjörg Kr. Haraldsdóttir
Erna Ósk, Finnur Þór, Sólrún María, Hólmfríður Karen og
Arna Sigurlaug Óskarsdóttir.

Oft eru skjalasöfnin hjartað í
fyrirtækjum og stofnunum
„Skjalastjórn er skemmtileg vinna,
öfugt við það sem margir halda því
með því að grúska í skjölum fær maður
yfirsýn og þekkingu á starfsemi stofnunarinnar sem maður vinnur hjá. Oft
eru skjalasöfnin hjartað í fyrirtækinu. Þar leitar starfsfólkið að fróðleik
og skjalastjórinn hjálpar öllum. Þjónustulund er því höfuðatriði hjá þeim
sem gegna þessu embætti.“
Þetta segir Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, formaður Félags um skjalastjórn, sem fagnar tuttugu ára afmæli
um þessar mundir. Markmið þess er
að hennar sögn að efla skilning á mikilvægi skjalastjórnar hjá stofnunum
og fyrirtækjum og tengsl og samvinnu
milli þeirra sem sinna henni. „Þetta er
fyrst og fremst áhugafélag og er opið
öllum þeim sem hafa áhuga á þessum
málum. En auðvitað eru langflestir félagsmenn að vinna við skjalastjórn
með einum eða öðrum hætti,“ segir
hún
Ingibjörg rekur aðdragandann að
stofnun félagsins til þess að tíu konur
hafi komið saman árið 1987 til að ræða
úrbætur í skjalamálum. „Þær unnu
allar við skjalavörslu og komu auga
á að víða var pottur brotinn í þessum málum hjá stofnunum og fyrirtækjum,“ lýsir hún. „Þær höfðu fyrirmynd að félaginu í samtökum sem
heita ARMA International og eru alþjóðleg samtök skjalastjórnenda. Þau
hafa höfuðstöðvar í Bandaríkjunum og
við höfum stundum fengið fyrirlesara
þaðan til okkar á ráðstefnur.“
Öll vinna við skjalastjórn hefur gjörbreyst frá stofnun félagsins ári 1988
að sögn Ingibjargar, bæði tæknilega
og lagalega. „Nú er svo mikið framboð
af rafrænum skjalastjórnunarkerfum
og einnig hefur lagaumhverfið breyst.
Við höfum lög um persónuvernd og
bókhald, upplýsingalög og stjórnsýslulög. Öll eru þess eðlis að til að geta
framfylgt þeim er þörf á skjalastjórn
með einum eða öðrum hætti. Svo hafa
ríkisstofnanir skilaskyldu til Þjóðskjalasafns og þó einkaaðilar hafi það
ekki varðveita þeir gögn bæði í sögulegum tilgangi og rekstrarlegum.“
Um 240 manns eru í félaginu en
stofnfélagarnir voru 57 svo því hefur
vaxið fiskur um hrygg. En skyldi ekki

MIKILVÆGT STARF „Þjónustulund er höfuðatriði í starfi skjalastjóra,“ segir Ingibjörg, formaður

Félags um skjalastjórn, sem sjálf vinnur hjá Símanum.

vera kreppa hjá skjalastjórum núna og
erfitt að fá vinnu?
„Það hefur aukist gífurlega á síðustu
árum að fyrirtæki og stofnanir hafi
ráðið sérstaka skjalastjóra. Á meðan
við höfðum góðærið auglýstu fyrirtæki eftir þeim. Ég hef ekki séð þær
auglýsingar nýlega en skjalastjórar
eru hverju fyrirtæki mikilvægir. Þeir
ganga frá skjölunum og skanna þau
inn ef þau eru geymd rafrænt en fyrst
þarf að skrá þau og gera þau aðgengi-

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Kr.
Jóhannsson
Háagerði 2, Akureyri,

sem lést 27. nóvember síðastliðinn verður jarðsunginn
frá Akureyrarkirkju mánudaginn 8. desember kl. 13.30.
Ingibjörg Dan Kristjánsdóttir
Jóhann Guðmundsson
Erla Valsdóttir
Inga Guðmundsdóttir
Haraldur Ó. Tómasson
Kristján Þorgeir Guðmundsson
Erna Viggósdóttir
Eydís Ýr Guðmundsdóttir
Friðrik Rafnsson
Fjölnir Freyr Guðmundsson
Jónína Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

leg. Þeir þurfa líka að leiðbeina starfsmönnum því það er ekki nóg að kaupa
kerfi, það verður að tryggja að allir
vinni í því eins og á að gera.“
Meginstarfsemi félagsins hefur alltaf falist í fræðslu, meðal annars með
ráðstefnum að sögn Ingibjargar. Þá
höfum reynt að fá erlenda aðila til þess
að fjalla um hina ýmsu þætti í skjalastjórn. Einnig erum við með heimasíðu
þar sem netfangið er www.irma.is.“
gun@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar og
afi,

Gunnar Matthíasson
Grenimel 25, Reykjavík,

sem lést sunnudaginn 30. nóvember sl. verður jarðsunginn frá Neskirkju þriðjudaginn 9. desember kl.
15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkað en þeim
sem vildu minnast hans er bent á Karitas hjúkrunarog ráðgjafaþjónustu.
Theodóra Ólafsdóttir
Ingibjörg Þóra Gunnarsdóttir
Elín Kristín Gunnarsdóttir
Dóra Björk Guðjónsdóttir

Þorvaldur Hrafn Yngvason

25%
afsláttur
til jóla

25%
afsláttur
til jóla

25%
afsláttur
til jóla

25%
afsláttur
til jóla

25%
afsláttur
til jóla

25%
afsláttur
til jóla

Ljóð eftir ungan viðskiptavin Mublu

Ljóð eftir ungan við skiptavin Mublu

Jól eru góð, jafn góð og ljóð

Það eru að koma jól, ég hlakka til

og jafn góð og Mubla og það er rugl

þá fær maður jólapakka og góðan jólamat.

að gleyma að mubla.

Í pökkunum eru gjafir sem eru flottar fyrir mig og þig.
Svava 9 ára.

Þess vegna hlakka ég til.
Marianna 9 ára.
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Endurvinnsla úr tilfallandi ló

F
NOKKUR ORÐ
Ragnheiður
Tryggvadóttir

sjálf og þó er naflinn á mér síst grynnri en
nafli þvottadrengsins. Þetta hlýtur að vera
spurning um grófleika nánasta umhverfi
naflans. Drengurinn gæti jafnvel átt í
fyllingu tímans í góðan nálapúða eftir
mánuðinn miðað við það magn sem lúrir í
naflanum að kvöldi dags. Hann
hefur oft orðað þá hugmynd
að safna lónni saman og nýta
hana í eitthvað og ef ég kynni
að spinna gætum við spunnið
band úr flókanum og prjónað úr
því sokka. Það væri þjóðráð í
kreppunni. Það væri bara
endurvinnsla á fatnaði því
lóin er auðvitað ekkert annað
en skófir af fötum þvottadrengsins, sem falla til sökum
núnings við naflann. Hver vill ekki
fá dúnmjúka og hlýja sokka í
jólagjöf?

ólk safnar ýmsu á ævinni. Sumir safna
matarstellum meðan aðrir safna
frímerkjum. Ég man eftir manni í
sveitinni sem safnaði myndskreyttum
plastpokum og átti einnig dágott safn af
pennum. Sjálf safna ég ekki neinu og veit
ekki hvort ég hefði eirð í mér til að halda
mikilli söfnun til streitu. Þvottadrengurinn hefur frekari tilhneigingu til að
safna og á til dæmis gott safn af skóm og
köflóttum skyrtum. Einu hefur hann þó
safnað jafnt og örugglega gegnum
árin og mun sennilega halda
því áfram. Þvottadrengurinn safnar naflaló eins og
hagamús í hreiðurgerð.
Það er sama hvernig fötum
hann klæðist innst, alltaf fyllist
naflinn á honum af dúnmjúkri ló.
Mér finnst þetta merkilegt. Ég
kannast ekki við svona flókasöfnun

■ Pondus
Viltu
dansa?

Eftir Frode Øverli

Því miður,
fröken.
Ég dansa
ekki!

Jæja,
Þetta er prinség biðst ipp! Það hefur
afsökun- ekkert með
ar!
þig að gera!

Það segja
þeir allir!

Nei það
getur ekki
verið!

Jú, það líst
engum á
mig!

Kommon!

Hvað í ...?

Neiiii!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, af
hverju
spyrðu?

Komstu
á hjóli í
skólann?

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Skiltagerð
Sigga

Það er
herramaður
sem vill vita
hvort áletrunin á
skiltunum eyðist
með tímanum.

Heimurinn mun
farast í
da

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Þannig er það! Ég segi
upp! Mamma mín ól mig
ekki upp til að vera andlitshár! Ég er kálormur!

Nú er nóg komið!
Ég er farinn!

Þetta kallar maður vandræða-yfirvaraskegg.

Úff

■ Barnalán
Lóa er farin að Heldur
sitja nokkuð
betur!
örugglega sjálf,
ekki satt?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er svo gaman að sjá
hana læra svona nýja
hluti, ég fæ bara gæsahúð að horfa á hana!

Finnst þér það ekkert spennandi?
Mamma, hún
er barn - ekki
rússíbani.

HEIA7D:?87HD78£AKH
<OH?H&#*ÜH7$$$

$$$E=*#.ÜH7
Fræðandi
og falleg
lyftimyndabók.

Skondin og
skemmtileg
ævintýri
í bundnu
máli.
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kl. 13.

Í dag eru vinnustofur listamanna og
hönnuða á Korpúlfsstöðum opnar
gestum og gangandi kl. 13-17. Þá
verður einnig samsýning listamanna
í stóra sal er nefnist „Á hlöðuloftinu“.
Kaffisala er á staðnum og allir
velkomnir.

menning@frettabladid.is

Fyrstu upptökur
Lafði Nellie Melba var rómaðasta
söngkona síns tíma. Frægðarsól
hennar reis hæst fyrir daga hljóðritunar en nú hefur verið greint frá
að fundist hafa upptökur með söng
hennar frá 1904. Það voru fyrstu
hljóðritanir sem hún gerði, þá 42
ára gömul.
Helen Porter Mitchell fæddist í
Melbourne 1861 og var á sínum
tíma frægust og best launuð listamanna sviðsins. Það var tónskáldið
Saint Saens sem fékk hana til að
gera hljóðritun sem fór fram í salarkynnum heimilis hennar í Marble Arch-hverfinu í Lundúnum.
Melba heimtaði að hafa 45 manna
sveit og voru henni greiddar sem
nemur 32 milljónum íslenskra
króna samkvæmt bankagengi
dagsins fyrir útgáfuna auk tíu
króna af hverju seldu eintaki.
Hljóðritun var á þessum tíma
skráð á vaxplötur en eftir þeim
voru gerð mót sem steypt var eftir
í lakkplötur. Fjórtán lög voru gefin
út á 78 snúninga plötum en þær
tóku að slitna strax við fyrstu spilun. Framleiðslan fór fram í Hamborg hjá Gramaphone Companý.
Eftir fyrra stríð var því fyrirtæki
skipt upp í EMI og Deutche
Grammophone. Þegar tekið var að
gefa lögin út að nýju voru það afrit
af löngu slitnum plötum með lökum
gæðum. En hvar voru steypumótin? Félagar í Historic Masters, hóp
sem leitar uppi sögulegar hljóðritanir, tóku að leita. Í gögnum Deut-

KVIKMYNDIR Smáfuglar Rúnars Rúnarssonar koma til álita í kvöld við verðlaunaafhendingu Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna í

21. sinn.

TÓNLIST Nellie Melba var frægasti

listamaður heims um aldamótin 1900,
stærri en Madonna, kæn viðskiptakona
og heillandi persónuleiki.
MYND FRÉTTABLAÐIÐ

che Grammophone fannst bréfsnifsi sem gat vísað á mótin: Og við
leit fundust þau, illa leikin en með
nútímatækni mátti laga hljóðritanirnar. Melba syngur eins og hún
gerði fyrir 104 árum í stofunni
heima hjá sér. Safnið kemur út um
helgina og inniheldur boxið sjö vínylplötur og geisladisk með lögunum fjórtán og þremur aukalögum.
Þeirra á meðal er hreinsuð útgáfa
af hinum kunna negrasálmi Swing
Low, Sweet Chariot. Áhugasamir
geta heyrt hann á eftirfarandi slóð:
http://www.smh.com.au/interactive/2008/entertainment/damenellie-melba-recordings/index.
html
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Evrópsku kvikmyndaverðlaunin verða veitt í kvöld
Evrópsku kvikmyndaverðlaunin verða veitt við
hátíðlega athöfn í Kaupmannahöfn í kvöld. Hefst
útsending frá athöfninni á
um 45 sjónvarpsstöðvum
kl. 18. Ekki er sent út frá
athöfninni á hérlendri stöð.
Smáfuglar eftir Rúnar
Rúnarsson er tilnefnd í
flokki stuttmynda og verður
Rúnar viðstaddur verðlaunaafhendinguna.
Þetta er í tuttugasta og fyrsta sinn
sem verðlaunin eru veitt en til
þeirra var stofnað með tilkomu
Evrópsku
kvikmyndaakademíunnar en í henni sitja fjölmargir
íslenskir kvikmyndagerðarmenn.
Var það yfirlýst stefna allra helstu
leikstjóra Evrópu á sínum tíma að
skapa akademíunni orðspor sem
stæði Óskarsverðlaununum á
sporði en Bandaríkjamenn hafa
beitt þeim skipulega til að tryggja
yfirráð sín á hinum alþjóðlega
kvikmyndamarkaði þar sem þeir
eiga í stöðugum átökum við
svæðisbundnari kvikmyndaverk.
Smáfuglar Rúnars hafa átt góðu

gengi að fagna. Hún kemur einnig
til álita í forvali til Óskarsverðlauna, hlaut á dögunum enn ein
verðlaunin, á kvikmyndahátíðinni
í Siena á Spáni og eru það tuttugustu og fjórðu verðlaunin sem
myndin hlýtur á þeim sjö mánuðum sem liðnir eru frá frumsýningu hennar.
Fyrri mynd hans, Síðasti bærinn í dalnum, hefur ekki fengið
minni aðdáun, rakað að sér verðlaununum, var tilnefnd til Óskarsverðlauna á sínum tíma og fékk á
dögunum önnur verðlaun á Rehoboth Beach Independent Film
Festival í Bandaríkjunum. Rúnar
er nú að ljúka námi við Danska
kvikmyndaskólann og er frami
hans einstakur.
Athöfnin í kvöld verður fjölsótt.
Þetta er í fyrsta sinn sem hún er
haldin í norrænni höfuðborg og
nota Danir tækifærið á ýmsan
máta. Fjórtán hundruð gestir
koma í Forum. Sjónvarpsmaðurinn Mikael Bertelsen mun kynna
dagskrána, en meðal gesta á palli
eru Marianne Faithfull, Julia
Jentsch hin þýska, danska leikkonan og leikstjórinn Paprika
Steen og hinn kunni Mads Mikkaelsen, Andrzej Chyra frá Póllandi,
Kim Rossi Stuart frá Ítalíu og
Spánverjinn Santiago Segura, auk

valins hóps ungra leikara sem
koma úr námskeiðinu/kynningarstefnunni Shooting stars, en þar
hafa margir íslenskir leikarar
verið með.
Stórhljómsveit danska útvarpsins leikur á athöfninni og meðal
gesta verða Friðrik krónprins og
Mary, kona hans. Heiðursverðlaun
verða veitt lafði Judi Dench og
hópnum sem stofnaði Dogmahreyfinguna, þeim Søren KraghJacobsen, Kristian Levring, Lars
von Trier og Thomas Vinterberg,
sem er til marks um skipulagða
nýtingu Dana á athöfninni sínum
mönnum til framdráttar. Hún er
annars unnin af evrópsku liði:
handritið er eftir Dana og Breta,
Sviðið er hannað af Dana, EFA
Productions framleiðir í samstarfi
við ZDF, ARTE, og DR, Danish
Radio. Stjórn útsendingar er í
höndum Dana og Þjóðverja, en
Wim Wenders er forseti Akademíunnar. Undanfarna mánuði hafa
fjölmargir íslenskir kvikmyndagerðarmenn í Akademíunni setið
sveittir við að horfa á þau ókjör
efnis sem tilnefningarnefndir
hafa valið og atkvæðamagn akademíunnar ræður á endanum
hverjir vinna. Máski verður Rúnar
sigursæll í kvöld.
pbb@frettabladid.is

Fjögurra tenóra kvöld
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„Tenórarnir þrír“ hafa skipað sér
sess í hjörtum landsmanna á undanförnum árum með söng á Þorláksmessu í miðbæ Reykjavíkur,
en þeir héldu einnig hátíðartónleika tvö ár í röð í Langholtskirkju
við góðar viðtökur. Tvö ár eru liðin
síðan íslensku „Tenórarnir þrír“
héldu hátíðartónleika síðast, en þá
var þeim sjónvarpað um allt land.
Nokkrir af fremstu tenórsöngvurum þjóðarinnar hafa komið fram
undir
merkjum
„Tenóranna
þriggja“, þar á meðal Jóhann Friðgeir Valdimarsson, Gunnar Guðbjörnsson, Snorri Wium og Kolbeinn
Ketilsson,
auk
fleiri
tenórsöngvara á borð við Þorgeir
Andrésson og Jón Rúnar Arason,
sem einnig hafa sungið með.
Nú eru í uppsiglingu hátíðartónleikar með nokkrum af ástsælustu
tenórum þjóðarinnar í samvinnu
við Íslensku óperuna og verða þeir
18. og 21. desember í Gamla bíói,
Íslensku óperunni og hefjast bæði
kvöldin kl. 20. Er miðasala þegar

TÓNLIST Fjórir tenórar: Gissur Páll,

Jóhann, Snorri og Garðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hafin. Við undirbúning tónleikanna
í Íslensku óperunni að þessu sinni
var hins vegar ákveðið að tenórarnir yrðu fjórir en ekki þrír; þeir
Snorri Wium, Jóhann Friðgeir
Valdimarsson, Garðar Thór Cortes
og Gissur Páll Gissurarson.
Það þarf varla að kynna Garðar
Thór Cortes sem kemur og syngur
í fyrsta skipti með „Tenórunum“
en Garðar er búinn að syngja mikið
bæði hér heima og erlendis undan-

farin ár. Jóhann Friðgeir er öllum
landsmönnum kunnur fyrir söng
sinn en hann hefur sungið einna
lengst með „Tenórunum þremur“
og starfar aðallega við óperusöng
erlendis. Undanfarin ár hefur
Snorri Wium verið búsettur í
Austuríki og Þýskalandi og hefur
hann starfað við fjölda óperuhúsa
ýmist sem gestasöngvari eða fastráðinn söngvari. Einnig syngur í
fyrsta skipti með „Tenórunum“
Gissur Páll Gissurarson sem hefur
stundað nám á Ítalíu undanfarin ár
og hefur hann undanfarið vakið
töluverða athygli hér á landi.
Með tenórunum fjórum leika
píanóleikararnir Antonía Hevesi
og Jónas Þórir ásamt Hjörleifi
Valssyni fiðluleikara. Kynnir verður Þór Jónsson.
Á tónleikunum verða fluttar
nokkrar af vinsælustu tenóraríum
óperubókmenntanna, söngleikjatónlist og að sjálfsögðu hátíðleg
jólalög.
- pbb

Barnabókahöfundar
bregða á leik
12.00 Fíasól er ﬂottust: Kristín Helga Gunnarsdóttir
og Halldór Baldursson árita bækur og föndra
sjóræningjaleppa.
12.30 Eyja Sólfuglsins og Skrímslapest: Sigrún Eldjárn
og Áslaug Jónsdóttir árita bækur og teikna myndir fyrir
gesti og gangandi.
13.00 Svart & hvítt og Garðurinn: Jónína Leósdóttir
og Gerður Kristný lesa upp og árita bækur.
13.30 Stafakarlarnir og Lubbi lundi: Bergljót Arnalds
kynnir bók og geisladisk og Brian Pilkington teiknar
myndir fyrir gesti og gangandi.
14.00 Örlög guðanna: Ingunn Ásdísardóttir og Kristín
Ragna Gunnarsdóttir kynna bók sína og árita.
14.30 Maxímús Músíkús heimsækir hljómsveitina:
Hallfríður Ólafsdóttir og Þórarinn Már Baldursson árita
bækur ásamt músinni sjálfri.
15.00 Þriðji ísbjörninn og Fjóli Fíﬁls – Lausnargjaldið:
Þorgrímur Þráinsson og Kristjana Friðbjörnsdóttir lesa
og árita.
15.30 Jólasveinar úr fjöllum í fellihýsi: Magnea
Matthíasdóttir les jólasveinavísur og býður börnum
að skrifa bréf til uppáhalds jólasveinsins síns.

Allir krakkar fá bókamerki
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 06. desember
➜ Tónleikar
15.00 Mánakórinn undir stjórn Violetu
Smid verður með aðventutónleika í Fríkirkjunni í Reykjavík. Á efnisskránni eru
aðventu- og jólalög. Aðgangur ókeypis.
18.00 Árlegir tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands verða haldnir í
Íþróttahúsi Glerárskóla á Akureyri. Einsöngvarar á tónleikunum eru Dísella Lárusdóttir og Jóhann Smári Sævarsson.
22.30 Bossa nova night Brasilíska söngkonan Jussanam da Silva verður með
tónleika ásamt Ásgeiri Ásgeirssyni og Erik
Qvick á Hótel Radisson SAS (Gullfoss
Sushi & Grill) við Pósthússtræti. Aðgangur
ókeypis.
Syngjandi jól 29 Kórar og sönghópar í
Hafnarfirði koma fram í Hafnarborg,
Strandgötu 34, Hafnarfirði. Hátíðin hefst
kl. 9.30 og stendur til kl. 21. Allir velkomnir og ókeypis aðgangur.
➜ Bækur
13.30 Auður Jónsdóttir, Guðmundur

Andri Thorsson, Guðrún Eva Mínervudóttir og Sjón lesa upp úr verkum sínum í
Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg.
16.00 Á Árbæjarsafni við Kistuhyl verður lesið úr nýjum bókum. Steinunn Kristjánsdóttir, Hermann Stefánsson, Guðrún
Eva Mínervudóttir, Ármann Jakobsson og
Óskar Árni Óskarsson kynna bækur sínar.

➜ Sýningar
Gallery Turpentine hefur flutt starfsemi
sína að Skólavörðustíg 14, 2. hæð
(gegnt SPRON). Árleg jólasýning var
opnuð þar í gær. Galleryið er opið virka
daga kl. 12-18, lau. kl. 12-17 og sun.
13-16.

➜ Síðustu Forvöð
Samansafn, sýning Ásu Óla í DaLí Galleryi hefur verið framlengd til 7. des. Opið
í dag frá 14-17. DaLí Gallery, Brekkugötu
9, Akureyri.

➜ Uppákomur
12.34 Lifandi jóladagatal í Norræna

húsinu við Sturlugötu. Í dag verður sjötti
glugginn opnaður. Í gær voru Motion
Boys í glugganum. Hver skyldi vera þar
í dag?

➜ Opið Hús
Listamenn og hönnuðir á Korpúlfsstöðum við Thorsveg opna vinnustofur sínar
milli kl. 13-17. Einnig verður samsýning
listamanna í stóra sal.
Myndlistarhópurinn ART 11 verður með
opna vinnustofu alla laugardaga milli
kl. 14-17 í aðventu auk sunnudagsins 7.
des., að Auðbrekku 4 í Kópavogi. Allir
velkomnir.

➜ Basar
Hópur hönnuða ætlar að selja verk sín á
jólabasar í Kling og Bang á Hverfisgötu
42. Basarinn verður aðeins í dag og er
opinn frá kl. 12-22.

➜ Leiklist
14.00 Rétta leiðin Barna- og unglinga-

leikhúsið Borgarbörn sýnir jólasöngleik í
Iðnó við Vonarstræti.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

Í fjötrum eigin ævisögu
Ljóðabækur Gísla Þórs Ólafssonar,
Ég bið að heilsa þér og Aðbókin eru
viðbragð höfundar við persónulegri
ástarsorg, samansafn símskeyta og
annarra einkamála. Saga bókanna
(sama sagan í báðum) er næstum
sígild Nína átti heima á næsta bæ;
strákur og stelpa úr grenninu kynnast gegnum sms og fella hugi
saman, vináttan blossar og ástin
kviknar, skammvinn andleg ást, þá
vill hann meira, holdið líka, hún
ekki og krækir sér í annan, sveitung af sama þjónustusvæði, sambandið slitnar, ævintýrið úti, sagan
öll.
Steypir þetta honum í þvílíka
stúru og efasemdir um eigin breytni
að með réttu ætti „hún“ að breytast
í Láru Petrarks og Nínu og allar
hinar og „hann“ sjálfur í þórulausan Jónas og steingerðan Kormák og
alla hina sem eftir sitja með sárt
enni en ekkert kjöt og harma rýran
hlut og mæna á hann ljóðrænum
brámána, en það bara gerist ekki.
„Hann“ er bara höfundurinn sjálfur, nafngreindur Skagfirðingur á
kápu með gleraugu og skáldagrillu,
„hún“ er einkamálið hans og ekki á
allra vörum, hann einn lúrir á „upphafsstöfunum“ hennar og gefur
ekki upp, hún er tiltekin kona á siminn.is og kemur engum við nema
honum.
Gíslasaga Þórs gerir hvorki til
þess tilraun né tilkall að vera mikið
annað en persónulegur harmagrátur, svar höfundar við sárum söknuði beint úr eigin ævi. Og ljóðformið eltir samsvarandi forlög,
hversdagslegt og nánast án myndmáls, eins og dagbók „með ljóðrænu ívafi“ sem ætlast er til að einhver stelist í og hrífist af stílnum
en loki aftur og skammist sín fyrir

hnýsnina. Sem er miður af því
skáldið í brjósti höfundar skynjar
tignina og tæran einfaldleikann
bæði í „Blönduhlíðarfjöllunum“
(21) og stjörnum Geirlaugs (6) sem
yfir þeim blika og bíður þess að
mega komast að. Í þau örfáu skipti
í Ég bið að heilsa þér sem höfundur
gefur skáldi sínu lausan taum og
leysir höft raunveruleikans að baki
orðunum kviknar líflegt hvarmatungl sem lítur sér fjær og gefur
fyrirheit um víðsýnni skáldskap (a.
m.k. til Húnaþings, og þaðan heimskringlu).
Hugmyndin um „sólfar“ sem
tákn andlegrar ástar (9, 18, 35, 46)
og falin frumtáknsvísun í holdlegu
kjötátinu sem þar á sér stað í mjög
aðþrengdu rými, er t.d. dæmi um
slíkt mánaskin sem í senn lýsir upp
sögulegan fjársjóð og vísar lesandanum kærkomna leið út úr flækju
sem ekki „kemur honum við“; þráhyggju höfundar og ástarsorg.
Mætti vera meira af slíku. En
dæmin eru vissulega fleiri; vangaveltur mælandans um að „öðlast
sjálfan sig“ með því að missa einhvern annan eru hugtækar (36) af
því ljóðið „endar“ eins og málverk
eftir Goya á síðunni öndvert (37) en
ekki í bakaríi ævisögunnar eins og
tíðast. Þá er slægur í margræðni
„lofthræðslunnar“ (12) og „kúrekahommanum“ sem lumast út úr
hvítu tjaldi á bls. 17, setur átið í
bílnum í sögulegt uppnám, húkkar
sér sólfar til grískrar samdrykkju
eða bara á kántríhátíð handan fjalla
á Króknum og hverfur í spurn. En
slíkt gerist því aðeins að lesandinn
grípi táknið á lofti og auki því flug,
höfundurinn sjálfur horfir meira
innávið og heldur sig við jörðu eins
og fluga í eigin mýri, heldur sig við

BÓKMENNTIR
Ég bið að heilsa þér
og Aðbókin
Ljóð eftir Gísla Þór Ólafsson
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Vonarstjörnur

logndauð héraðsvötn alvörunnar,
aleinn í eigin sýrutunnu, svikinn í
raun og sárt leikinn, hlekkjaður við
eigin stekk.
Þeir tapa sem eiga og týna sem
finna, Skagfirðingar fundu í öndverðu Vínland og týndu aftur fríviljugt, nú er það ástin sem kemur
og fer en frelsi fjarðarins horfið og
þjáningin ein eftir; missa, sakna og
drekka, drekkja eigin sorgum í
eigin skjálfanda.
Einlæg játning en rislítill skáldskapur.
Sigurður Hróarsson

Odetta látin
Aðventukvöld Fríkirkjunnar í Reykjavík
Sunnudaginn 7.desember kl.20:00
Gerður G. Bjarklind útvarpskona ﬂytur hugleiðingu kvöldsins.
Anna Sigríður Helgadóttir og Carl Möller ásamt kór Fríkirkjunnar
ﬂytja fjölbreytta aðventu-og jólatónlist.
Gestasöngvari verður Raggi Bjarna og mun hann syngja við undirleik
Tríós Carls Möller
Sunnudaginn 14. desember kl.14:00 verður
Jólatréskemmtun Fríkirkjunnar

Jólakafﬁ Hringsins
Árlegt jólakafﬁ og happdrætti Hringsins
verður haldið á Broadway sunnudaginn
7. desember kl: 13.30.
Að vanda verður boðið uppá girnilegt kafﬁhlaðborð
með heimabökuðu brauði að hætti Hringskvenna,
happdrætti með glæsilegum vinningum og síðast en
ekki síst frábærum skemmtiatriðum úr ýmsum áttum.

Allur ágóði rennur í Barnaspítalasjóð Hringsins
sem styrkir veik börn á Íslandi.

Bandaríska söngkonan Odetta er
látin 77 ára að aldri. Hún var kunnust sem túlkandi blús og þjóðlaga
og vakti fyrst athygli á tíma mannréttindabaráttu svartra vestanhafs. Hún var staðráðin að lifa
þann dag að blökkumaður yrði forseti Bandaríkjanna og átti að
syngja við vígslu Obama til embættis í Wasington en henni entist
ekki aldur til þess. Sá söngur hefði
haft ríka sögulega skírskotun en
Martin Luther kynnti hana á pall í
göngunni frægu þar sem hann hélt
ræðu sína, „Ég á mér draum“.
Margir hafa minnst hennar síð-

ustu daga í bandarískum fjölmiðlum. Pete Seeger og Harry Belafonte voru dyggir stuðningsmenn
hennar sem listamanns og hún átti
sér marga sporgöngumenn sem
fúslega viðurkenndu skuld sína
við Odette: Janis Joplin, Bob
Dylan, Joan Baes og Joan
Armatrading voru þeirra á meðal.
Dylan þakkaði söngvasafni hennar, „Odetta Sings Ballads and
Blues“ frá 1956, því að hann lagði
sig eftir þjóðlögum.
Blómaskeið hennar var á sjöunda áratugnum eftir að hún lagði
sig eftir þjóðlagasöng og gaf þá út

TÓNLIST Odetta, áhrifamikil bandarísk
söngkona er látin.

fimmtán söngvasöfn,. Henni var í
lifanda lífi sýndur ýmis sómi. - pbb
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KïM BHKBGJSOBS
UJMCPJO!HJMEB!7/!EFT!.!9/!EFT

5/5:1 (fullt verð 5.490)
BEJEBT!476!UFF

Æfingabolur með góðri öndun. Litir:
Hvítur, svartur, grár, blár. Stærðir: S-XXL.

HPUU
WFS

OKBTUB
NFSLKBWBSBO!!
è!M¯HSB
WFSJ

6/5:1
(fullt verð 6.990)

SFFCPL!IPPEZ!TXFBUFS

6/::1

Dömupeysa með hettu. Litur: Grá.
Stærðir: S-XL.

(fullt verð 6.990)

6/::1
SFFCPL!LOJU!QBO!QBOU

Æfingabuxur úr bómull á dömur.
Stærðir: S-XL.

BEJEBT!FTT!4T!G!XW!QBOU

Íþróttabuxur með góðri öndun.
Litur: Hvítar, svartar. Stærðir: S-XL.

3/::1 (fullt verð 3.990)

25/::1 (fullt verð 16.990)

23/::1 (fullt verð 14.990)

Inniskór/sundtöfflur. Litur: Svartir.
Stærðir: 37-48.

Vandaðir hlaupa- / íþróttaskór með geldempun.
Litur: Hvítur. Stærðir: 41-46,5.

Vandaðir hlaupa- / íþróttaskór með geldempun.
Litur: Hvítur. Stærðir: 37-41,5.

OJLF!HFUBTBOEBM

BEJEBT!UFMTUBS!GH!KS/

Fótboltaskór á börn. Litur:
Svartir. Stærðir: 28-38 2/3.

BTJDT!HFM!MBOESFUI

5/::1!
(fullt verð: 6.990)

BEJEBT!TVQFSTUBS

Slitsterkir barnaskór úr
leðri. Litir: Svartir, hvítir.
Stærðir: 28-38 2/3

7/5:1!
(fullt verð: 7.990)

BTJDT!HFM!TUSBUVT

HPUU
WFS

4/::1!

BEJEBT!MJMBEJ!DSJC

Ungbarnaskór. Litir: Hvítir með
bleiku eða bláu. Stærðir: 18 og 19.
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211!&

WFSWFSOE

JOUFSTQPSU!IóTHBHOBIMMJOOJ TëNJ!696!8331!Mán. - föstud. 10 - 19. Laugardaga 10 - 18. Sunnudaga 12 -18
JOUFSTQPSU!TNèSBMJOE TëNJ!696!8351!Mán. - föstud.11 - 19. Laugardaga 11 - 18. Sunnudaga 13 - 18
JOUFSTQPSU!MJOEVN TëNJ!696!8371!Mán. - föstud.11 - 19. Laugardaga 11 - 18. Sunnudaga 12 - 18

GèTU! ë!JOUFSTQPSU

25/::1 (fullt verð: 16.990)
[P.PO!TLëBóMQB

Skíðaúlpa á dömur og herra. Dömustærðir:
36-44. Litir: Rauð, svört. Herrastærðir: XS2XL. Litur: Svört.

22/::1

21/::1

OPSUICSPPL!KBOF!QBSLB

NDLJOMFZ!UXJMM!0!JSPO!QBOUT

Síð dömuúlpa, vind- og regnheld. Litur: Svört.
Stærðir: 36-44.

Skíðabuxur á dömur og herra. Dömustærðir:
36-44. Litur: Svartar. Herrastærðir: M-XXL.
Litir: Gráar, svartar.

(fullt verð: 13.990)

(fullt verð: 12.990)

32/::1 (fullt verð: 25.990)
NDLJOMFZ!EPMPNJU!QBSLB

Vind- og regnheld dúnúlpa á dömur. Litir:
Svört, hvít. Stærðir: 36-44.

HïBS
HKBGJS

8/::1

28/::1 (fullt verð 20.990)

33/::1 (fullt verð 26.990)

TBMPNPO!TOPXUSJQ

TBMPNPO!GBTUQBDLFS!NJE!HPSF.UFY

NDLJOMFZ!CPSB!56

Vatnsheldir kuldaskór á dömur. Litur: Gráir.
Stærðir: 36-42.

Vatnsheldir gönguskór á dömur og herra.
Litur: Svartir. Stærðir: 36-48.

45 lítra göngubakpoki.

(fullt verð 9.990)

SFBDU!HOHVTPLLBS

2/9:1!

YUN!XIJTUMFS!HMPWF

NDLJOMFZ!OX!EJTD!MJHIU

Gore-tex hanskar á dömur
og herra. Litir: Svartir, hvítir.

Stillanlegir göngustafir.

6/5:1!
(fullt verð: 6.990)

7/::1!
(fullt verð: 8.490)
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Fíasól í sinni götu
Fíasól er flottust, er fjórða bók
Kristínar Helgu Gunnarsdóttur um
Fíusól og fjölskyldu hennar í
Grænalundi í Grasabæ. Fíasól er
söm við sig, uppátækjasöm og
skemmtileg. Hún er, eins og trygg-

BÓKMENNTIR
Fíasól er flottust
Kristín Helga Gunnarsdóttir
Mál og menning

★★★★

ur lesendahópur hennar, ári eldri
en í fyrra og glímir nú við hversdag níu ára barns.
Bækurnar um Fíusól eru þegar
orðnar þroskasaga stúlku, rétt eins
og Öddubækur Jennu og Hreiðars
voru á sínum tíma. Tryggur lesendahópur bíður spenntur eftir
framhaldinu ár hvert. Fíasól er
hluti af félagahópi lesenda sinna
og kemur alltaf með skemmtilegar
sögur með sér. Eins og í fyrri bókunum geymir hver kafli fyrir sig
afmarkað ævintýri úr öruggum en
þó ekki hættulausum heimi Fíusólar.
Sagan er glettin og skemmtileg og
textinn lipur og hæfilega þungur
fyrir Fíusól og félaga hennar. Í
ljósi þess að um framhald er að
ræða heldur Kristín Helga sig við
að nota önnur örnefni en þau sem
við eigum að venjast um staði sem
glögglega má finna á suðvesturhorni landsins. Þannig losar höfundur lesandann við að binda söguna ákveðnu svæði, hver og einn
getur látið söguna gerast í sinni
eigin götu. Textinn er léttur og
kátur og myndir Halldórs Baldurssonar í sama dúr og í góðu samhengi við söguna.
Tryggir lesendur Fíusólar verða
ekki fyrir vonbrigðum með nýju
bókina og það kæmi ekki á óvart
þótt tækjalaus dagur yrði haldinn
víða á komandi mánuðum.
Hildur Heimisdóttir

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Leitin að jólunum
Þorvaldur Þorsteinsson

Aðventusýning Þjóðleikhússins
lau. 6/12 þrjár sýningar, uppselt
sun. 7/12 þrjár sýningar, uppselt
Uppselt í desember, aukasýningar í sölu

Utan gátta
Sigurður Pálsson
Snarskemmtileg sýning.

JVJ, DV

lau. 6/12 örfá sæti laus
Sýningum lýkur 13. desember!
Aðeins þrjár sýningar eftir

Hart í bak

Jökull Jakobsson
Verk sem snertir okkur öll.
EB, FBL

lau. 6/12 örfá sæti laus
Sala hafin á
sýningar í janúar

Gefum góðar stundir
Gjafakort Þjóðleikhússins
er sígild gjöf sem gleður alla.
Einfalt og þægilegt, þau kaupir á
www.leikhusid.is og færð kortið
sent heim í fallegu hulstri.

Kardemommubærinn
Sértilboð á gjafakortum
til áramóta.

www.leikhusid.is

Að færast of mikið í fang
Skólasýningar á verkum Tsjekov
eru blandin ánægja. Þær leiða einatt í ljós fátækleg tæknileg brögð
nemendanna til að takast á við
heildstæðar og skýrar persónur
sem hafa mikla forsögu. Þær geta í
besta falli miðlað æskuþokka í
yngstu persónum í persónugalleríinu. Andstætt lokaverkefnum til
dæmis hljóðfæraleikara sem takast á við erfiðustu verk tónbókmenntanna, sem gerist raunar afar
sjaldan nema á meistarastigi og þá
eftir margra mánaða æfingu, eru
verk rússneska meistarans varla á
færi annarra leikara en þeirra sem
eru búnir að slíta barnsskónum
listrænt séð og eru komnir vel á
veg í færni. Á hinn bóginn má líta
svo á að nemendasýning gefi þátttakendum tækifæri til að vinna á
skipulegan og markvissan hátt að
erfiðu verki.
Fyrir mörgum árum átti ég samvinnu við velreyndan finnskan
leikstjóra með fjölda sýninga að
baki, bæði skamma hríð sem leikkona og síðar sem leikstjóri:
„Tsjekov,“ sagði hún, „legg ég ekki
í. Ég kann ekki rússnesku og hann
er það erfiðasta sem hægt er að
takast á við. Kannski get ég reynt
þegar ég verð orðin afgömul.“
Vandinn sem hún gat ekki um er að
verk snillingsins eru öll í svo mörgum lögum og fastbundin meðfæddum skilningi á samfélagslegu
ástandi sem nú er horfið. Lopakin,
sem kominn er af þrælum, endar á
að kaupa óðalsjörð þar sem faðir
hans og afi voru ófrjálsir menn,
vinnudýr. Það er langt í að við
náum þeirri hugsun, bæði sem
flytjendur og áhorfendur. Gleðidans hans þegar hann hefur tilkynnt lánlausum húsbændum
sínum að bernskuheimili þeirra
sem er fallið í niðurníðslu sé nú

hans er einhver vandasamasti kafli
sem leggja má á karlleikara og
raunar alla þá sem umhverfis hann
eru þá stundina í verkinu. Og þau
eru mörg leikatriðin sem eru erfið
í þessu merkilega verki.
Reynsluleysið sem einkenndi
sviðsetningu Nemendaleikhússins
dró aftur fram hina glæsilegu
byggingu
verksins,
afhjúpaði
grunn þess.
Sænski leikstjórinn Rylander
sem er líka reynslulítill og samverkamaður hans, Sigurður Óli
Pálmason, draga í leikmynd sinni
fram sexhyrnt grunnform Litla
sviðsins, ramma leikrýmið inn með
súlum í hverju horni sem gera
rýmið hálofta og sýna enn einn
notkunarmöguleika sviðsins með
leikpalli í miðju. Litir eru vel hugsaðir og eru eltir í búningum sem
dreifa tímaviðmiði verksins, færa
það hingað. Það og tímatilvísanir í
tónlist voru raunar einu ábendingar til okkar daga og voru veikar
fyrir bragðið. Því ekki að fara alla
leið og hafa alla búninga nútímalega?
Í textavinnu var mikið um tilfinningastunur í upphafi í lokum
setningar, nokkuð sem á að afmá
þegar í öðrum bekk skóla í þessu
fagi. Það var víða tómahljómur í
talinu, raddbeiting misskýr, en
ætlun oftast ljós og rétt í hugsun.
Líkamsbeiting eðlileg en tók lítið
tillit til stéttskiptingar sem gekk
lengst í því þegar hin virta leikkona og aðalsfrú settist upp á apótekarasoninn og byltingarmanninn
Trofimov.
Vigdís Másdóttir komst lengst
með rulluna sína, glæsileg kona, en
tókst lítið á við þá íronísku stöðu
sem höfundurinn setur þennan
spillta kvenmann í. Hannes Óli
vann skynsamlega með dekur-

LEIKLIST
Kirsuberjagarðurinn
eftir Anton Tsjekov
Þýðandi: Ingibjörg Haraldsdóttir
Leikstjóri: Daniel Rylander
Leikmynd: Sigurður Óli Pálmason
Tónlist: Jóhann Friðgeir Jóhannsson

★
Daufur Tsjekov

drenginn Gaev en skóf af honum
allan aðalshrokann og þóttann.
Lilja Nótt dró skynsamlegar skissur af systurinni og þjónustustúlkunni í húsinu. Walter Geir hafði um
margt rétta hugsun í hlutverki
Lopakin en skorti þunga í rulluna.
Stefán Benedikt náði sér á strik í
sníkjudýrinu Pistsjík en var léttvægari í Trofimof sem er mikilvægur hlekkur í þessari keðju.
Ekki skilaði sér umbreytingin á
Önju sem er í minningunni nokkuð
óljós í stefnumiðum sínum. Þá er
bara ótalinn Bjartur Guðmundsson
sem var sannfærandi boddí í Jasha
en að sama skapi lítil vigt í öldungnum Firs.
Það er alltaf gaman að sjá þetta
verk. Jafnvel þótt flytjendur komist skammt með að skila því. Sú
hefð hefur verið uppi um langt
skeið að sýningar Nemendaleikhúss hafa hlotið umsagnir gagnrýnenda eins og um atvinnusýningar væri að ræða. Í tímans rás hafa
margar þeirra verið hafnar til
skýjanna: nýnæmið í ungum kröftum hefur skyggt á listræna
frammistöðu. Svo má líka líta til
þess að upp koma sviðsetningar
sem eru með slíkum byrjendabrag
hjá atvinnumönnum að þær minna
mest á skólasýningar. Eins og þessi
sviðsetning er. Páll Baldvin Baldvinsson

ÍSLENSKT
Í ELKO
FRÁBÆR SKEMMTUN
Á LÆGRA VERÐI!

3.995

3.995
Svartir Englar

Ríkið

2.495

2.495

2.795
Laddi 6-tugur

Ég var einu sinni nörd

Brúðguminn

3.995
10 Bestu

2.495

2.495

2.495

2.895

2.495

2.495
Pabbinn

Allgjör sveppi

Gosi

Hjálpfús

Jólasveinarnir í
Dimmuborgum

Gott kvöld

ELKO LINDUM -SKEIFUNNI –WWW.ELKO.IS – SÍMI 544 4000
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> JÓLABASAR Í DAG
Í tilefni þess að íslensk hönnun er jólagjöfin í
ár selur fjölbreyttur hópur hönnuða verk sín á
jólabasar Kling og Bang á Hverfisgötu 42. Þar
verður meðal annars fatnaður eftir hönnuði eins
og Eygló, Helicopter, Hildi Yeoman og Thelma
Design, og einnig verða til sölu verk eftir ýmsa
listamenn sem fólk getur boðið í. Jólabasarinn
stendur frá kl. 12-20.

Yndislega hlýja inniskó fyrir
köld vetrarkvöld. Frá la Senza,
Kringlunni.

OKKUR
LANGAR Í
…

Nýja ilminn frá Chloé. Stelpulegur,
sexí og sérstakur.
Svalar sokkabuxur í heitustu
litatónunum: bleiku, fjólubláu og
grænu. Fást í Companys, Kringlunni.

utlit@frettabladid.is

HLÝTT OG LOÐIÐ:

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Ferómónar og fín ilmvötn
Erlendis er komin út bókin The Essence of Perfume eftir lyktarsérfræðinginn Roja Dove. Hún hefur vakið verðskuldaða athygli og áhugavert að
lesa lýsingar hans á ilmvatni í tvívídd og þrívídd, en það síðarnefnda er í
hans augum eins og skúlptúr. Ilmur er stór hluti veraldar okkar: hann
geymir og endurvekur minningar, vekur girnd og matarlyst en líka
hrylling og óhugnað. Það var snyrtivörudívan Estée Lauder sem lét hafa
eftir sér á krepputímum að „þegar allt gengur illa þá þarf kona aðeins að
eiga ilmvatn og varalit til þess að líða samt sem áður eins og drottningu.
Samkvæmt nýjustu sölutölum erlendis hafa ilmvötn aldrei selst jafnvel
sem kann að virðast undarlegt í ljósi þess að flestir hafa minna milli
handanna.
Þegar talað er um fræg ilmvötn í bókum og
blaðagreinum eru það oftast örfá ilmvötn sem
þykja bera af sökum fágunar. Þar má nefna
Fracas eftir Robert Piguet, Joy frá Jean Patou,
flestöll ilmvötn frá Guerlain en þá sérstaklega
Shalimar og Jardins de Bagatelle og ilmvötnin
frá Hermés og Anick Goutal. Ég hef bæði verið
sparsöm á ilmvatnsnotkun og nokkuð fastheldin í
ilmvatnsvali og það var fyndin upplifun þegar ég
skipti eftir mörg ár um ilmvatn í haust. Þessi nýi
og sérstaki ilmur virtist hafa undarleg áhrif á
karlpeninginn sem spurði í sífellu hvaða lykt
þetta væri eiginlega því hún væri hreinlega
sturlandi. Kannski að það leynist í honum þessi sérstöku kvenferómón
sem ilmvatnsframleiðendur reyna svo oft að fanga í flösku. Ég verð að
játa að ég er hvorki hrifin af ilmvatni né rakspíra nema í örlitlum mæli.
Ef fólk fer í sturtu og gengur í hreinum fötum gefur það frá sér sína
eigin lykt sem við felum alltof oft undir svitalyktareyði, sápum og
ilmvatnsskýi. Ég er alls ekki að tala um einhverja vonda svitalykt heldur
þennan náttúrulega ilm sem veitir hverju okkar sérkenni. Lyktin sem
maður finnur í hálsakotinu á litlum börnum og i hnakkagróf elskhugans.
Lyktin sem laðar okkur að ákveðnu fólki og sem við sjálf skiljum eftir í
fötum og sængurverum. Mér finnst synd og skömm að fela hana undir
alls konar kemískum efnum sem gera okkur öll alveg nákvæmlega eins.

Leður
kr. 14.700

Leður
kr. 9.800

Leður
kr. 18.700

Leður
kr. 16.900

Ítalskir hönnuðir hrífast af
dýraskinnum í vetur
Pelsar hafa verið afar umdeildir
undanfarna áratugi en dýraverndunarsinnar hafa verið duglegir að mótmæla notkun dýrafelda í tískubransanum. Loðfeldir
hafa þó verið á nokkurri uppleið
undanfarin ár að nýju og eru
ítölsku og frönsku tískuhúsin sérstaklega ófeimin við að nota þá.
Hjá ítölsku hönnuðunum Marni

og Dolce & Gabbana gaf að líta
mjög fallegar loðflíkur fyrir veturinn 2008/2009, meðal annars
vesti og slár í öllum litum. Hér
heima er hægt að finna flotta loðfeldi í búðum sem selja notuð föt
og þá er væntanlega hægt að
hugga sig við það að dýrið dó
drottni sínum fyrir löngu, löngu
síðan.
- amb

GLÆSILEGT Dimmblár og síðhærður

loðfeldur frá Marni.

BELTI Sniðug lausn yfir sítt loðvesti, hér í mokkabrúnni útfærslu hjá Marni.

Leður
kr. 21.900

Leður
kr. 21.900

Laugavegi 25

|

533 5500

GYLLT Töff pelsvesti frá Marni.

GAMALDAGS Glamúr sveif yfir vötnum

hjá Dolce & Gabbana.

LILLABLÁTT Gullfalleg slá við svart pils
frá ítalska tískuhúsinu Marni.

4

fyrir

2

Útsölumarkaður

Grensásvegi 15
Ódýrari flíkurnar fylgja með.

40%-70% afslátttur

OPIÐ 4. - 23. DESEMBER
Mánudaga - Laugardaga: 11 - 18 // Sunnudaga: 12 - 17
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> GÓÐUR Í BÓLINU
Sinitta, fyrrum kærasta Simon
Cowell, gefur honum ellefu af
tíu stigum mögulegum í rúminu og segir það staðreynd
að hann sé bæði ríkur og ljúfur. Þrátt fyrir að sambandi þeirra
hafi lokið fyrir átján árum síðan
hafa Simon og Sinitta verið
nánir vinir allar götur
síðan og hún hefur
meðal annars unnið
með honum í bresku
X-Factor-þáttunum.

folk@frettabladid.is

Minnist tveggja vina sinna
Tónleikar verða haldnir í Hafnarfjarðarleikhúsinu á mánudagskvöld í minningu fréttamannsins
Jóns
Gunnars
Grjetarssonar, sem lést 8.
desember í fyrra, og tónlistarmannsins Rafns Jónssonar
sem fæddist sama mánaðardag árið 1954 og lést árið 2004.
Tónlistarmaðurinn
Rúnar
Þórisson og fjölskylda hans
stendur að tónleikunum. „Mér
datt þetta í hug í sumar. Ætli
það séu ekki þrjár til fjórar
vikur síðan undirbúningur
hófst fyrir þetta og þá í góðu
samstarfi við fjölskyldur þessara tveggja manna,“ segir
Rúnar, sem var mjög góður
vinur þeirra beggja. „Maður

JÓN GUNNAR OG RABBI

Jón Gunnar Grjetarsson
og Rafn Jónsson á góðri
stundu. Minningartónleikar um þá verða
haldnir á mánudag.

vonast til að sjá sem flesta sem
þá þekktu,“ segir hann um tónleikana.
Á tónleikunum koma fram
börn Rafns, bræðurnir Ragnar

Sólberg og Egill, ásamt hljómsveitinni Sign sem að þessu
sinni verður á lágstemmdu
nótunum. Einnig koma fram
börn Jóns Gunnars, þær Tinna

og Sandra, en Sandra leikur
með
strengjakvartettinum
Regin. Þá munu dætur Rúnars,
Lára og Margrét, leika og
syngja á tónleikunum.
Ragnar Sólberg mun kynna
efni af nýútkominni plötu sinni
The Circle og Lára flytur efni
af væntanlegri plötu sinni.
Einnig mun Rúnar kynna nýtt
efni sem hann hefur þegar
hafið upptökur á og kemur út á
næsta ári.
Aðgöngumiðar verða seldir
við innganginn auk þess sem
hægt er nálgast miða hjá
aðstandendum en miðaverð er
kr. 500. Tónleikarnir hefjast kl.
20.30.
-fb

Gera Dark Shadows
Félagarnir Johnny Depp og Tim
Burton hafa ákveðið að kvikmynda goth-sápuóperuna Dark
Shadows sem var sýnd í bandarísku sjónvarpi á áttunda áratugnum.
Richard D. Zanuck, sem ætlar
að framleiða myndina, segir að
þættirnir hafi verið í miklu uppáhaldi hjá Depp þegar hann var
yngri. „Hann skrópaði í skólanum
til að geta farið heim og horft á þá
í sjónvarpinu,“ sagði hann.
Þetta verður áttunda samstarfsverkefni Depps og Burtons en á
meðal fyrri mynda þeirra eru
Edward Scissorhands, Sweeney
Todd, Charlie and the Chocolate
Factory og Sleepy Hollow. Um
þessar mundir leikur Depp fyrir
Burton í myndinni Lísa í Undralandi, sem er væntanleg á hvíta JOHNNY DEPP Johnny Depp leikur aðalhlutverkið í goth-sápuóperunni Dark
tjaldið árið 2010.
Shadows í leikstjórn Tims Burtons.

HÖFUNDAKAFFI Rithöfundar forlagsins hittast á fimmtudögum og bera saman bækur sínar í orðsins fyllstu merkingu. Þarna má
sjá Hallgrím Helgason, Stefán Mána, Ólaf Gunnarsson, Silju Aðalsteinsdóttur og foringjann sjálfan, Jóhann Pál, meðal annarra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BERA SAMAN BÆKUR SÍNAR
Langstærsta bókaútgáfa landsins er Forlagið og þar eru
menn nú að koma sér í stellingar fyrir jólabókaflóðið, sem
er þegar hafið, með sérlegu bókakaffi og jólaboði.

AÐVENTUDAGSKRÁ Í
ÞJÓÐMENNINGARHÚSINU
Ókeypis aðgangur
Sunnudagur 7. desember

„Þetta hefur lukkast alveg einstaklega vel. Markmiðið er að auka
samskipti við höfunda. Skapa vettvang til að hitta höfunda og það hefur
verið góð mæting frá upphafi,“ segir Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri Forlagsins.
Alltaf síðdegis á fimmtudögum hópast landsþekktir rithöfundar í
höfundakaffi sem þeir Forlagsmenn boða til. Þessi siður hefur verið við
lýði allt frá því síðsumars og er þegar að taka á sig mynd hefðar. Þarna
bera menn saman bækur sínar í orðsins fyllstu merkingu. Og háfleygar
umræður eiga sér stað. Fyrir viku var svo jólaboð Forlagsins, sem þegar
er orðinn fastur liður í samkvæmislífi þeirra sem tengjast bókabransanum með einum eða öðrum hætti. Aðspurður hvort þá sé blaðamönnum og
gagnrýnendum sérstaklega boðið með það fyrir augum að múta með
rauðvíni og kræsingum – fá betra veður, segir Egill Örn: „Nei, ég kannast
ekki við það.“
jakob@frettabladid.is

BLAÐAMENN FYLGJAST MEÐ Moggafólkið Kolbrún Bergþórsdóttir og teiknarinn
snjalli Halldór Baldursson létu veisluna
ekki fram hjá sér fara.

Kómedíuleikhúsið á Ísaﬁrði kemur í heimsókn
og skemmtir börnum og fullorðnum:
Kl. 14: Brúðuleikurinn um Dimmalimm prinsessu og
prinsinn hennar í álögum.
Kl. 16: Jólasveinar Grýlusynir. Rammíslenskir jólasveinar
eins og þeir gerast bestir í uppátækjum sínum og sprelli.
Kafﬁ, heitt súkkulaði og vöfﬂur á boðstólum í veitingastofu.

STÓRGLÆSILEGAR Eftir þær þessar liggur

ógrynni eðaltexta. Magnea Matthíasdóttir þýðandi og Elín Pálmadóttir
blaðamaður.

Bækur, tónlist, kerti og spil og annar
fallegur varningur í verslun.
Sala á Kærleikskúlunni stendur til
19. desember.
Þjóðmenningarhúsið – The Culture House
National Centre for Cultural Heritage
Hverﬁsgötu 15 · 101 Reykjavík
Sími 545 1400 · www.thjodmenning.is
Sýningar - leiðsögn - verslun

Sýningarnar Handritin, Surtsey og Ljósmyndir Halldórs Laxness eru opnar alla
daga frá kl. 11 til 17.
Veitingastofan er opin á sama tíma
á virkum dögum.
Þjóðmenningarhúsið verður opið frá
kl. 9 til 12 á aðfangadag og gamlársdag.
Lokað á jóladag og nýársdag.

ÞRÍR LJÓSMYNDARAR Stöðugt færist í
aukana að glæsilegar ljósmyndabækur
líti dagsins ljós og þar láta þessir ekki
sitt eftir liggja: Ragnar Th. Sigurðsson,
Sigurgeir Sigurjónsson og Thorsten
Henn.

ÞRJÚ Í GÓÐUM GÍR Sigurður G. Tómasson, útvarpsmaðurinn víðlesni, Bryndís
Schram sem sendir frá sér ævisögu og
Guðjón Friðriksson sem skrifaði bókina
um herra Ólaf Ragnar Grímsson, forseta
íslenska lýðveldisins.

VIRTIR OG VITA AF ÞVÍ Einar Kárason,

Ólafur Gunnarsson og Þórarinn Eldjárn
létu sig ekki vanta en Einar hlaut Gullmiðann á dögunum fyrir Ofsa.
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Endursýnd í janúar
Batman-myndin The Dark Knight verður
endursýnd í bandarískum kvikmyndahúsum í
janúar í von um að hún nái eins milljarðs
dollara markinu í aðsóknartekjum, en hún er
sem stendur stödd í 996 milljónum dollara.
Myndin verður tekin aftur til sýningar degi
eftir að Óskartilnefningarnar verða tilkynntar.
Christian Bale, sem leikur Batman, hefur trú á
að Jókerinn Heath Ledger og Christoher
Nolan leikstjóri eigi þar góða möguleika. „Í
mínum huga eru þeir Heath og Chris líklegastir og myndin gæti líka verið valin besta
myndin,“ sagði Bale.
The Dark Knight var frumsýnd í júlí og er
tekjuhæsta mynd ársins í Norður-Ameríku á
þessu ári. Aðeins þrjár myndir hafa náð eins
milljarðs dollara markinu í heiminum, eða
Titanic, Pirates of the Caribbean: Dead Man´s
Chest og The Return of the King.

,ÅN $ESIGN FAGNAR

Dýrmætir styrktartónleikar
Hinir árlegu jólatónleikar
til stuðnings Styrktarfélagi krabbameinssjúkra
barna, SKB, verða haldnir
í tíunda sinn 27. desember
í Háskólabíói. Alls hafa 25
milljónir króna safnast á
síðustu níu árum.

THE DARK KNIGHT Heath
Ledger er talinn líklegur
til Óskarstilnefningar fyrir
frammistöðu sína í The
Dark Knight.

 ¹RA AFM¾LI   AFSL¹TT AF VÎLDUM

VÎRUM FÎSTUDAG  LAUGARDAG -ESTA ÒRVAL LANDSINS AF ÅSLENSKUM
S¾NGURFATNAÈI YÙR  TEGUNDIR ¥SLENSK HÎNNUN ER JËLAGJÎÙN Å ¹R

,AUGAVEGI  GAMLA SJËNVARPSHÒSIÈ \ 3ÅMI   \ WWWLINDESINGIS

Óskar Örn Guðbrandsson, framkvæmdastjóri SKB, er afar þakklátur fyrir stuðninginn. „Það er
ekki bara að þetta sé góður fjárstuðningur heldur er líka dýrmætt
að finna stuðninginn frá fólkinu,
bæði hvað tónlistarmenn og aðrir
eru tilbúnir að koma og leggja sig
fram og hvað almenningur er alltaf áhugasamur um þessa tónleika.
Það skiptir okkur svo miklu máli
að finna þennan stuðning,“ segir
Óskar Örn. „Það segir sig sjálft
hvað þessi fjárstuðningur skiptir
okkur miklu máli. Hann er stór
þáttur í að gera okkur kleift að
styðja fjölskyldur eins og við
gerum.“
Einar Bárðarson átti hugmyndina að tónleikunum en hann ásamt
samstarfsmönnum í tónlistarheiminum og rjómanum af
íslenskum poppurum áttu veg og
vanda að fyrstu tónleikunum sem
voru haldnir árið 1998. Á meðal
þeirra sem stigu þar á svið voru
Sálin hans Jóns míns og Skítamórall.
„Einar er í guðatölu í þessu
félagi, það er engin spurning.
Hann er búinn að vera okkur einstaklega góður og er alltaf tilbúinn
til að hjálpa okkur. Það eru ekki
bara þessir tónleikar heldur en
hann alltaf tilbúinn til að rétta
okkur hjálparhönd ef á þarf að
halda og hann á mikið hrós skilið.“
Á tónleikunum í ár, sem hefjast

ÓSKAR ÖRN GUÐBRANDSSON Óskar Örn er afar þakklátur fyrir stuðninginn sem SKB
hefur fengið á undanförnum níu árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

klukkan 16, koma fram Lay Low,
Sálin, Sprengjuhöllin, Bubbi, Páll
Óskar, Skítamórall, Ragnheiður
Gröndal, Ingó Veðurguð, Stuðmenn, Friðrik Ómar og Regína,

Klaufarnir og Helgi Björnsson.
Allir sem koma að tónleikunum
gefa vinnu sína. Miðaverð er 2.500
krónur og fer miðasala fram á
Midi.is.
freyr@frettabladid.is
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Hringur eftir fyrsta stefnumót
FÉLL Á SKRIFLEGA PRÓFINU Kate óttast
að níu ára dóttir sín nái bílprófinu á
undan sér ef hún heldur áfram að falla.

Reynir enn
við bílprófið
Kate Beckinsale hefur ekki enn
náð bílprófinu, þrátt fyrir að hafa
reynt það í átján ár. Leikkonan,
sem er 35 ára, segist óttast að
keyra bíl, en sjálfstraustið hafi
aukist til muna eftir að henni tókst
að keyra lítinn golfbíl nýverið.
Hana dreymir reglulega að hún sé
að keyra bíl úti á hraðbraut og
segist óttast það mjög.
Kate hefur náð verklega
bílprófinu en féll á skriflega
hlutanum. Hún segist hrædd um að
Lily, níu ára dóttir hennar, fái
bílprófið á undan sér með þessu
áframhaldi, en þá mun hún samt
geta keyrt Kate milli staða. Annars
segist hún alltaf geta fengið sér
rafknúinn hjólastól líkt og eldri
borgarar.

Leikarinn Tom Cruise vildi kvænast eiginkonu sinni Katie Holmes
um leið og hann sá hana. „Ég vissi
að ég vildi kvænast Kate þegar ég
hitti hana. Einu sinni hélt ég að hún
ætlaði að bera upp bónorðið og ég
stöðvaði hana með því að breyta
um umræðuefni. Mig langaði til að
spyrja hana sjálfur,“ sagði Cruise.
Hann segist hafa keypt trúlofunarhring handa henni skömmu eftir
fyrsta stefnumót þeirra árið 2005.
Sjálf sagði Kate eitt sinn að hana
hafði dreymt um að giftast Cruise
þegar hún var lítil stúlka. „Ég vildi
ekki valda henni vonbrigðum,“
sagði Cruise.
Kate segist hafa verið yfir sig
ástfangin af Cruise eftir fyrsta
stefnumótið. „Hann var svo hlýleg-

ur og ég hugsaði: „Þetta er ótrúlegt.
Þú getur verið stórstjarna og líka
góð manneskja“.“
Hún þvertekur fyrir að hún sé
höfð upp á punt í hjónabandinu og
hafi ekkert fram að færa lengur.
„Þessi misskilningur er í gangi um
að ég sé eins og veggfóður og hafi
enga stjórn á lífi mínu. Það er rangt.
Allt frá upphafi hef ég valið sjálf
það sem ég hef viljað gera í mínu
lífi.“ Katie lék nýverið í fyrsta sinn
á Broadway í leikritinu All My
Sons. Hún segir að fjölskyldan sé
núna í fyrirrúmi og er alveg sama
þótt eiginmaðurinn sé meira í sviðsljósinu. „Ég er móðir og leikkona
sem leikur í leikriti á hverju kvöldi.
Ég get ekkert hugsað um að vera
endalaust í sviðsljósinu.“

ÁSTFANGIN Tom Cruise og Kate Holmes urðu ástfangin við fyrstu sýn þegar þau
hittust fyrir þremur árum.
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Hr. Rokk hefur yfirgefið sviðið

R

Rokkstjarnan Rúnar Júlíusson er fallin frá. Dr. Gunni minnist þessa einstaka ljúfmennis og fer yfir feril hans.
únar Júlíusson kom
til mín upp á blað í
síðustu viku og
færði mér nýjan
stórglæsilegan
þriggja diska ferilspakka. Við settumst niður með
kaffi og spjölluðum aðeins. „Ég hef
alltaf verið með nýja plötu á hverju
ári, en nú staldra ég við og lít yfir
farinn veg. Svo hefst leikurinn á ný
eftir áramót,“ sagði Rúnar. Hann
sagðist vera að staldra við af því
hann var gerður að heiðursfélaga
Íslensku tónlistarverðlaunanna í
vor. Þegar ég kvaddi hann sá ég á
eftir honum rölta yfir á Bylgju þar
sem hann ætlaði að hitta Hemma
Gunn vin sinn.
Ég var auðvitað ekkert að leggja
dramatíska túlkun á þennan fund
enda fannst mér jafn líklegt að
Rúnar Júl kæmi með nýja plötu og
að vor kæmi á eftir vetri. Að lífið
héldi áfram. Maður gleymir alltaf
punktinum sem kemur á eftir setningunni. Punktinum sem vofir yfir.
Í gærmorgun barst fréttin.
Rúnar Júlíusson var látinn. Hafði
verið að fara á svið í útgáfuteiti
Geimsteins í Keflavík á fimmtudagskvöldið þegar hann kenndi sér
meins. Var fluttur á sjúkrahús þar
sem hann andaðist um nóttina.
Rúnar var 63 ára.

Í feimniskasti
Guðmundur Rúnar Júlíusson fæddist í Keflavík 13. apríl 1945. Fótbolti
og músik áttu hug hans allan. Kanaútvarpið ól hann upp á rokki og róli.
Æskuvinur hans, Gunnar Þórðarson, hafði verið í hljómsveitum og
þegar vantaði bassaleikara í eina
stakk Gunnar upp á Rúnari, sem
hafði aldrei snert bassa. Gunnar
hafði trú á Rúnari og sýndi honum
réttu handtökin á bassanum. Eftir
tveggja vikna æfingatíma var
Rúnar klár í slaginn.
Rúnar kom í fyrsta skipti fram
með Hljómum 5. október 1963 í
Krossinum, þá 18 ára gamall. „Það
var spilað streit í fimm tíma, einhver 100-200 lög. Ég var í feimniskasti og nýr á bassanum. Maður
hafði ekki fullt sjálfstraust, og
maður er svo sem enn þá að vinna í
því,“ sagði hann mér í síðustu viku.
Vinsældir Hljóma urðu brátt
gríðarlegar. Þeir voru hinir íslensku
Bítlar og báru höfuð og herðar yfir
samferðamenn sína í poppinu á
árunum 1964-1965. „Fyrsti kossinn“
var fyrsta lagið sem Rúnar söng inn
á plötu. Það kom út á lítilli plötu árið
1965. Það ár gekk trommarinn Pétur
Östlund í bandið og Hljómar fylltust enn meiri metnaði. Gunnar fékk
sér fözz-box og útrásararmur
Hljóma, Thor‘s Hammer, setti í
gang. Tónlistin varð grófari og
rokkaðri og bandið fékk útgefið
efni hjá stórfyrirtækjum beggja
vegna Atlantshafsins. Rúnar var
mjög stoltur af þessu tímabili á ferli
sínum, enda hefur hróður Thor‘s
Hammer borist víða. Plötur þeirra
eru taldar með verðmætustu og

HR. ROKK Rúnar Júlíusson lést á fimmtudagskvöld. Hann varð 63 ára.

fágætustu útgáfum bítlaáranna og
breska stórfyrirtækið Ace Records
safnaði upptökum bandsins saman
á geisladisk fyrir nokkrum árum.
Takmarkaður áhugi Íslendinga á
tormeltri tónlist Thor‘s Hammer
varð þó til þess að bandið sneri sér
að poppinu aftur. Shady Owens
gekk til liðs við strákana og tvær
stórar plötur bandsins frá 1967 og
1968 urðu gríðarvinsælar.

Mestur töffari rokksins
Trúbrot varð til upp úr miklum jarðhræringum í íslenska poppinu. Enn
fylltust menn miklum listrænum
metnaði og fóstbræðurnir úr Hljómum, Gunnar og Rúnar, sameinuðust
helstu
samkeppnisaðilunum
í
Flowers. Fyrsta plata Trúbrots kom
út 1969 og síðan kom ein á ári til
ársins 1972. Þar á meðal er platan
Lifun sem löngum hefur verið talin
til meistaraverka íslenskrar rokksögu.
Gullöld Rúnars var á Hljóma- og
Trúbrots-árunum. Hann ólmaðist á
sviði með vinsælustu hljómsveitum
landsins í rokkham sem enginn
hefur leikið eftir. Hann varð íslands-

meistari í fótbolta með liði Keflavíkur. Hóf sambúð með ungfrú
Íslandi, Maríu Baldursdóttur, og
eignaðist með henni tvo syni. Hann
byggði sér hús á Skólabraut í Keflavík sem síðar átti eftir að verða
upptökuheimili Geimsteins.
Síðasta plata Trúbrots, Mandala,
kom út á vegum sveitarinnar því
enginn útgefandi fékkst til samstarfs. Platan seldist mjög vel og þá
fékk Rúnar þá hugmynd að hann
gæti sjálfur bara gefið út sínar
eigin plötur. Fyrst lögðu þeir Gunnar saman í púkk í Hljóma-útgáfunni
en frá 1976 gaf Rúnar út sína eigin
tónlist og annarra undir Geimsteins-nafninu.
Rúnar og Gunnar endurvöktu
Hljóma á einni plötu árið 1974 en
síðan tók við leynihljómsveitin Ðe
lónlí blú bojs. Leyndin varði ekki
lengi og brátt óð sveitin í vinsældum. Næstu árin tók við ballhljómsveitin Geimsteinn sem var eins
konar fjölskyldufyrirtæki. Næstu
árin hitti Rúnar oft í mark, til dæmis
með Áhöfninni á Halastjörnunni, en
fyrsta plata þeirrar sveitar, Meira
salt, varð vinsælasta plata ársins

MYND/ÞORFINNUR SIGURGEIRSSON

1980. Níundi áratugurinn varð
fremur magur, eins og Rúnar sagði
mér með glettnisblik í auga þegar
ég spurði hann af hverju það væru
ekki fleiri lög frá því tímabili á ferilsplötunni.

Aftur á sinn stall
Bubbi Morthens kom Rúnari á sinn
gamla stall í byrjun tíunda áratugarins. „Það byrjaði nú þannig að ég
og Óttar Felix Hauksson vorum að
ræða um stöðu Rúnars Júlíussonar.
Okkur fannst hún ekki sem skyldi,“
sagði Bubbi mér í viðtali. „Svo fór
ég til Keflavíkur og hitti hann.
Málið var að það var nóg að hitta
Rúnar í klukkutíma, þá var maður
kominn í gírinn. Við Óttar vorum
vitanlega í skýjunum þegar karlinn
kom svona flott inn aftur og síðan
hefur hann haldið haus og fengið þá
athygli og þann sess sem honum
ber.“
Rúnar söng fyrsta lagið sem við í
Unun sendum frá okkur. Svo tók
hann að sér augljóst hlutverk Hr.
Rokks þremur árum síðar. Rúnar
þurfti ekki mörg „teik“ í þessi lög.
Hann rúllaði þessu upp og þetta var

ekkert mál fyrir hann. Ekkert var
mál fyrir Rúnar. Ef maður stakk
upp á því að hann tæki nokkur lög á
tónleikum var hann mættur
skömmu síðar með bros á vör. Það
var aldrei talað um peninga. Allt
var sjálfsagt og eðlilegt.
Árið 1996 veiktist Rúnar alvarlega og þurfti að gangast undir
hjartaaðgerð. Hann náði sér aldrei
til fulls. Þegar hann var kominn á
ról gerði hann sólóplötuna Með stuð
í hjarta og einsetti sér að gera nýja
sólóplötu á hverju ári upp frá því.
Hann stóð við það og mörg gullkornin fæddust, meðal annars í
samstarfi við meðlimi Hjálma.
Þótt Hr, Rokk hafi yfirgefið sviðið er lítil hætta á að minning hans
gleymist. Allir sem kynntust honum
munu minnast hans sem ljúfmennis
og öðlings. Allir sem sáu hann á
sviði munu minnast rokkstjörnu
með einstaka útgeislun. Allir sem
heyra í útvarpinu eitthvað af þeim
ótal mörgu frábæru lögum sem
hann söng, samdi og spilaði munu
minnast stuðsins og einlægrar lífsgleðinnar. Takk fyrir allt, Rúnar
Júlíusson.

➜ SAMFERÐARMENN MINNAST RÚNARS
Hafði gríðarlegt aðdráttarafl

Þú átt gull

Dagurinn klikkar ekki

„Við

„Daginn áður en Rúnar
dó var ég í viðtali við
blaðamann Morgunblaðsins. Rúnar kom til
tals. Ég sagði blaðamanninum að yfirleitt
væri talað vel um
menn þegar þeir væru
dánir, en Rúnar væri
þannig maður að það
væri auðvelt að tala vel
um hann lifandi líka.
Rúnar var yndislegur drengur og við vorum í miklu sambandi. Á
mánudaginn hittumst við í súpu á Kringlukránni og sátum einir út
í horni í klukkutíma og ræddum málin. Að skilnaði áritaði hann
nýja diskinn sinn fyrir mömmu mína. Rúnar skrifaði: „Kæra vina,
þú átt gull. Kveðja, Rúnar Júlíusson,“ og svo broskarl fyrir neðan.
Auðvitað er þetta svakalega sorglegt og ber brátt að. Ég er hreinlega ekki búinn að meðtaka fréttirnar almennilega enn þá. En
Rúnar hefði nú bara viljað að maður tæki þessu létt.“

„Rúnar var kannski ekki
besti lagasmiðurinn, ekki
besti tónlistarmaðurinn eða
söngvarinn, en hann var
stærsti persónuleiki íslenskrar rokksögu. Guð var örlátur
þegar hann skapaði Rúnar
Júl. Ég hef ekki hitt neinn
sem var með jafn gott geðslag. Ég heyrði hann aldrei segja
styggðaryrði um nokkurn mann.
Í raun var Rúnar oft eins og búddamunkur. Í einlægni sinni og
heiðarleika fór hann í gegnum hvað sem er. Hann opnaði allar
dyr með brosinu og geðslaginu. Þegar maður hitti Rúnar spurði
maður kannski, „jæja, hvað segirðu?“, eða „hvernig hefurðu
það“, og hann svaraði alltaf „Dagurinn klikkar ekki“.
Ég er óendanlega þakklátur fyrir samveruna sem ég átti með
Rúnari við gerð þriggja GCD-platna og tvær ferðir til syndaborgarinnar Amsterdam. Ég tjái mig nú ekki um þær æðislegu vikur
sem við áttum þar á svítum við að semja lög á þessar plötur. Ég
er fullur af þakklæti og gleði í hjarta mínu fyrir allar þær frábæru
minningar sem ég á um Rúnar.“
Bubbi Morthens

höfðum þekkst síðan
við vorum níu ára og á
tímabili vorum við bara
eins og í hjónabandi. Á
löngu tímabili, í fjölda,
fjölda ára, hittumst við
á hverjum einasta degi.
Hann var fínn drengur og
mér þótti ofboðslega vænt
um hann. Þetta er mikið
áfall. Við stöndum bara
eftir og klórum okkur í hausnum.
Þegar hann var upp á sitt besta þá var hann bara alveg
ótrúlegur. Hann hafði gríðarlegt aðdráttarafl á sviði og það hefur
enginn leikið það eftir hérna sem hann gerði á sviði. Ég Þori að
fullyrða að annar eins sjó-maður hefur ekki fæðst á Íslandi.
Við áttum góðan tíma saman í Liverpool í sumar og slitum
Hljómum á Cavern-klúbbnum. Það sáu það nú flestir að hann
gekk ekki alveg heill til skógar síðustu árin. En hann var nú ekki
að gera mikið úr því. Það var ekki hans stíll.“
Gunnar Þórðarson

Gylfi Ægisson
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Nýtt upphaf!
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Skífan Kringlunni laugardagur 6. des
13:00 Bubbi - áritar og tekur lagið
14:00 Stefán Hilmarsson - áritar
15:00 Sprengjuhöllin – árita og taka lagið
16:00 Sveppi - áritar
17:00 KK band - árita og taka lagið

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is

Skífan Laugavegi 26 – laugardagur 6. des
14:00 Buff-Baggalútur - árita og taka lagið
Miðar á gleðidansleikinn á Nasa fylgja
fyrstu 40 seldu eintökunum

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
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Thelma lætur að sér kveða

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með þvíí að taka þátt ertu kominn
k
í SMS
kr/s
k
MS klúbb. 149 kr/skeytið.

Thelma Hafþórsdóttir hefur ekki setið auðum höndum síðan hún var í Bandinu
hans Bubba. Hún lætur nú
til sín taka í tónlistinni.

VILTU
EINTAK?
SENDU SMS ESL DVD
Á NÚMERIÐ 1900.
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU: SVARTIR ENGLAR · DAGVAKTIN · LADDI
PABBINN · GOSI · GOTT KVÖLD · JÓLASVEINARNIR Í DIMMUBORGUM
OG MARGT FLEIRA

VEFVERSLUN ELKO.is

„Við erum búin að vera að spila
saman í allt sumar,“ segir Thelma
Hafþórsdóttir sem vakti verðskuldaði athygli í þáttunum Bandinu hans
Bubba þar sem hún lenti í þriðja
sæti. Hún hefur ekki setið auðum
höndum síðan heldur stofnaði hún
hljómsveitina Trútón ásamt Guðmanni Sveinssyni og hefur nú gefið
út sitt fyrsta lag, Áfram held ég
ein.
„Við Guðmann vorum saman í
FÍH og vissum af hvort öðru. Það
var samt ekki fyrr en ég fór í viðtal
hjá Fréttablaðinu og sagðist vera að
leita að bandi, sem Guðmann
hringdi í mig. Í kjölfarið hittumst
við og smullum bara saman,“ segir
Thelma sem starfar einnig sem
sölu- og innkaupastjóri í versluninni Gull í grjóti og er að læra iðjuþjálfun í fjarnámi við Háskólann á
Akureyri.
„Mig langar til að vinna með fólki í
iðjuþjálfun meðfram tónlistinni svo
draumurinn væri að geta unnið í
því jafnt í framtíðinni,“ útskýrir
Thelma sem er nú önnum kafin í
próflestri auk þess sem hún syngur

HLJÓMSVEITIN TRÚTÓN Thelma Hafþórsdóttir söngkona, sem sló í gegn í Bandinu
hans Bubba, fékk Guðmann Sveinsson gítarleikara til liðs við sig og stofnaði hljómsveitina Trútón.

á jólahlaðborði Sigga Hall í Þjóðleikhúskjallaranum fram að jólum.
„Á meðan á borðhaldi stendur syng
ég létta djasstónlist með Bjössa
Thoroddsen og Jóni Rafnssyni. Svo
er vísnabókum dreift á borðin sem
Sigga Hall datt í hug að láta útbúa
eftir vinsældir Abba „sing a long

SPRENGHLÆGILEG GAMANMYND
SEM KEMUR ÞÉR Í JÓLASKAP

sýninganna,“ og fólk getur þá sungið saman þekkt útilegulög. Kvöldið
endar svo á því að við Guðmann
spilum fyrir dansi,“ segir Thelma
brosandi, en áhugasömum er bent á
að kíkja á myspace-síðu Trútón,
myspace.com/truton.
alma@frettabladid.is

RUSSELL BRAND Leikur í endurgerð

kvikmyndarinnar Arthur frá 1981.
NORDICPHOTOS/GETTY

Brand í fótspor Dudleys

FRUMSÝND
5. DESEMBER

Góð gjöf fyrir hestamanninn
Spennandi jólatilboð í Líflandi
Sonnenreiter reiðúlpa

Amy fór út
að djamma

Jólatilboð 21.500,Að auki 10 % jólaafsláttur af
öllum yrhöfnum

Ábreiður
20% afsláttur
Hetta fylgir öllum hjálmum
Blundstone
20% afsláttur

Mountain Horse Free Rider
30% afsláttur

Breski grínistinn Russell Brand
mun leika aðalhlutverkið í
endurgerð kvikmyndarinnar
Arthurs. Það var sjálfur Dudley
Moore sem lék aðalhlutverkið í
upprunalegu myndinni árið 1981.
Brand hefur verið mikið á milli
tannanna á fólki eftir hneykslanlegan útvarpsþátt sem hann
stjórnaði á Radio 2 í Bretlandi.
Hann hefur í kjölfarið ákveðið að
einbeita sér að kvikmyndaferli
sínum.
Hlutverkið þykir fullkomið
fyrir Brand, sídrukkinn glaumgosi sem þarf að velja á milli
ríkrar konu og stúlku af verkamannaættum sem hann elskar.

Skemmtilegur jólaleikur í verslunum
rslunum
m Líand
Lí
Lí
Líands.
ían
ndss
Taktu þátt og þú gætir m.a. unnið miða fyrir
tvo á jólamyndina Four Christmases.

Yr 500 vinningar í boði!

Beis
isll í úrvali
Beisli
20
20% afsláttur

Lónsbakka Akureyri
Lynghálsi 3
www.liand.is

Amy Winehouse laumaði sér út af
spítala, sem hún dvelur á um
þessar mundir,
til að skemmta
sér á fimmtudagskvöldið.
Breska blaðið
The Sun greinir
frá því að Amy
hafi „sloppið út“
og haldið í
hljóðver í
Austur-London. WINEHOUSE
Laumaði sér út af
Þaðan fór Amy
spítalanum til að
heim til vinar
skemmta sér.
síns þar sem
NORDICPHOTOS/GETTY
stíft var
drukkið. Hún skilaði sér svo aftur
á spítalann á föstudagsmorgun.
Amy hefur dvalist á spítalanum
í tæpar tvær vikur eftir að hún
hné niður á heimili sínu í Camden. Hún eyddi nýverið nótt með
eiginmanni sínum, Blake FielderCivil, áður en hann var aftur
færður til fangavistar eftir að
hafa fallið á lyfjaprófi.
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Ástríðufullur BMV
BMV stendur fyrir Brynjar Má
Valdimarsson, en The Beginning
er hans fyrsta plata.
Hún er búin að vera tvö ár í
vinnslu og greinilegt að Brynjar
hefur lagt mikið á sig. Hann leitaði m.a. út fyrir landsteinana við
vinnslu hennar. Textarnir eru
gerðir af erlendum leigupennum
og um upptökustjórn og hljóðvinnslu sá Ken nokkur Lewis sem
hefur unnið með stórstjörnum á
borð við Usher, Kanye West, Beastie Boys, David Byrne og Mary
J. Blige.
Tónlistin á The Beginning er
marglaga og mikið unnið popp.
Það hefur verið legið yfir hverju
lagi og nostrað við hvert hljóð.
Platan hljómar líka vel og það er

Glímdi við lystarstol

margt ágætlega gert á henni, en
það sem dregur hana niður er að
lögin eru of keimlík.
Uppbygging þeirra flestra er
mjög svipuð – versin eru róleg og
lágstemmd og svo koma kraftmeiri viðlög sem Brynjar syngur
af innlifun.
Þetta virkar ágætlega í tveimur eða þremur lögum, en verður
þreytandi á heilli plötu. Textarnir
eru líka frekar fátæklegir þannig
að útkoman virkar efnislega ansi
þunn.
Það er samt engin ástæða til að
afskrifa BMV. Hann hefur greinilega metnað og er þetta heiðarleg
plata unnin af ástríðu þó að það
vanti meiri fjölbreytni í laga- og
textasmíðarnar.
Trausti Júlíusson

TÓNLIST
The Beginning
BMV

★★★
Það er margt vel gert á þessari fyrstu
plötu BMV, en lagasmíðarnar eru ekki
nógu bitastæðar til að halda uppi
heilli plötu.

Caleb Followill, söngvari Kings
of Leon, glímdi við lystarstol á
sínum yngri árum. Á þessum
tíma stundaði hann mikla
líkamsrækt og borðaði eins lítið
og mögulegt var.
„Mér fannst ég aldrei vera
nógu góður. Ég gerði allt sem ég
gat til að halda höndunum og
munninum á mér uppteknum
án þess að borða,“ sagði Followill. Síðan þá hefur hann náð KINGS OF LEON Bandarísku rokkararnir eru
að byggja upp sjálfstraust sitt afar vinsælir um þessar mundir.
og er betri maður í dag. „Ég vil
líta út eins og ég geti varið sjálfan mig. Ég vil að ef náungi lítur á mig
á bar viti hann að hann geti ekki vaðið yfir mig, þrátt fyrir að hann
gæti það hugsanlega.“

MYND Í BÍGERÐ? Felix segir þá Gunna

eiga eftir að vinna meira saman í náinni
framtíð og útilokar ekki að þeir muni
gera kvikmynd.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gunni og
Felix á DVD

„Okkur finnst þetta efni eldast
mjög vel,“ segir Felix Bergsson
um nýútkominn DVD-disk hans
og Gunnars Helgasonar, Stundirnar með Gunna og Felix. „Þetta er
samansafn af því besta úr
þáttunum sem við gerðum frá
1994 til 1996 og hugsunin er að ný
börn fái að njóta þess. Við
fengum margar fyrirspurnir um
þetta efni og erum rosalega
stoltir af þessari útgáfu,“ segir
Felix, en þeir Gunni hafa skemmt
þúsundum Íslendinga á ári hverju
frá því 1999.
„Þetta á bæði að vera fræðandi
og skemmtilegt. Vonandi erum
við það skemmtilegir að foreldrarnir geti hugsað sér að setjast
niður og horfa með börnunum.“
Aðspurður segir Felix það ekki
útilokað að þeir félagar ráðist í
frekari sjónvarpsþáttagerð fyrir
börn. „Við erum báðir sjálfstætt
starfandi svo við erum alltaf að
vinna með nýju fólki, en endum
samt alltaf á að vinna tveir
saman,“ útskýrir Felix sem sér
um Helgarútgáfuna á Rás 2 og
leikur í Ævintýrinu um Augastein
sem hefur göngu sína í Hafnarfjarðarleikhúsinu um helgina.
„Ég er sannfærður um að við
Gunni eigum eftir að gera
eitthvað meira og núna þegar það
er komin Skoppu og Skrítlu-mynd
hlýtur að fara að koma mynd með
Gunna og Felix.
- ag

2699 kr.

Latibær 9 - dvd
Bestu mistök Glann

2199- kCDr.
Latibær

bæ

Lífið er ljúft í Lata

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.is
sir.is

Eigðu þær allar!

a

Skemmtu þér
við lögin úr
Latabæ
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Spila þrátt fyrir eldsvoða
„Var þetta ekki bara smotterí í einhverjum helvítis tuskum?“ segir
rokkarinn Magni Ásgeirsson um
brunann sem varð á skemmtistaðnum Players aðfaranótt föstudags.
Hann segir að fyrirhugðu balli
sveitarinnar á Players í kvöld hafi
ekki verið frestað, allavega ekki
enn sem komið er. „Þetta er ábyggilega ekkert verra en það var áður
en það var hætt að reykja þarna
inni,“ segir hann og hlær.
Á móti sól hefur aldrei þurft að
fresta balli vegna eldsvoða en
hefur þó lent í ýmsu á langri leið.
„Það hefur þurft að loka veginum
að ballinu og alls konar kjaftæði.
Það kom fyrir að við vorum að spila

★★★★
EMPIRE

Í BÍÓ
KOMIN

myndin sem gerði allt BRJÁLAÐ í USA
ÁLFABAKKA
kl. 5:30D - 8D - 10:40D

TWILIGHT

SELFOSS
kl. 5:40 - 8 - 10:30

12

TWILIGHT

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 1:30D - 2 - 3:30D - 4 - 6
MADAGASCAR 2 m/Ensku tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10

L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali
IGOR m/ísl. tali (KR. 500)

BODY OF LIES
BODY OF LIES

16

L

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

PASSENGERS
kl. 8 - 10:40
HOW TO LOSE FRIENDS.. kl. 5:50 - 8:10

12

RESCUE DAWN

16

12

kl. 10:40

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
GEIMAPARNIR m/ísl. tali
kl. 1:30 - 3:40

L
L

KRINGLUNNI
kl. 6D - 8D - 10:30D

TWILIGHT

kl. 2 - 4 - 6
kl. 2 - 3:50

12
L
L

NICK AND NORAH´S...
kl. 8
BODY OF LIES
kl. 10:10
AKUREYRI
TWILIGHT
kl. 8 - 10:20

L

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali
kl. 2 - 4 - 6
MADAGASKAR 2 m/Ensku tali kl. 4 - 6 - 8

L

PASSENGERS
HIGH SCHOOL MUSICAL

12

kl. 10:20
kl. 2

12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali
kl. 2D - 4D - 6D
MADAGASCAR 2 m/Ensku tali kl. 8:30D

L

TWILIGHT

L
16

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali
IGOR m/ísl. tali (KR. 500)

kl. 2 - 4 - 6
kl. 2 - 3:50

L

BODY OF LIES
W

12

RESCUE DAWN

kl. 8

16

L

QUARANTINE

kl. 10:20

16

kl. 10:30
kl. 8 - 10:30

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 4(3D)
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 3:50 Síð sýn
SEX DRIVE
GEIMAPARNIR m/ísl. tali

L

kl. 6 Síð sýn
kl. 2

12
L

ar á Players í kvöld þrátt fyrir eldsvoða á
staðnum aðfaranótt föstudags.

í Hreðavatnsskála og það varð slys
og það lokaðist vegurinn frá Borgarnesi.“
Magni segir hljómsveitina orðna

Drykkjumenning breytist

L

L

KEFLAVÍK
kl. 5:40 - 8 - 10:20

12

16

Á MÓTI SÓL Hljómsveitin Á móti sól spil-

mjög hungraða í spilamennsku
eftir frekar rólega tíð að undanförnu og lofar mikilli stemningu í
kvöld. Fram undan hjá Á móti sól
er síðan ball á annan í jólum í Hótel
Valaskjálf. „Það er alltaf alveg
stórkostlegt. Þá koma allir heim
um jólin og mæta saman á ball. Ég
hef yfirleitt ekkert getað sungið á
þessum böllum því ég hef verið svo
upptekinn við að heilsa gömlum
bekkjarfélögum.“
Um áramótin verður hljómsveitin aftur á móti í fríi. „Við erum
orðnir svo miklir fjölskyldumenn
að okkur finnst gaman að vera
heima hjá börnunum um áramótin,“ segir Magni.
- fb

12

Dýrt áfengi heldur fólki frá
skemmtistöðum í Reykjavík.
Drykkjuvenjur Íslendinga
hafa tekið miklum breytingum eftir að bankarnir sukku
með manni og mús.

L

SparBíó
SparBíó 550kr
550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR
MEÐ APPELSÍNUGULU

Eins og Fréttablaðið greindi frá í
vikunni hefur verð á bjór hækkað
jafnt og þétt síðan íslenskt efnahagslíf tók kollsteypu. Bjór kostar
nú á bilinu 700 til 800 krónur og
fólk virðist ekki reiðubúið til að
eyða háum fjárhæðum í sumbl á
stöðum bæjarins.
„Fólk kemur mikið, mikið
seinna,“ segir Sverrir Rafnsson,
eigandi skemmtistaðarins Rex.
„Gestirnir koma ekkert fyrr en
eftir klukkan eitt og stundum ekkert fyrr en tvö,“ bætir hann við.
Það er því af sem áður var þegar
skemmtistaðir borgarinnar voru
þétt setnir löngu fyrir miðnætti og
héldust þannig langt fram eftir
nóttu. Nú standa staðirnir hins
vegar hálftómir á kvöldin og fyllast ekki fyrr en löngu eftir miðnætti.
Arnar Þór Gíslason, eigandi
skemmtistaðanna Oliver, Q-Bar og
English Pub, segist finna mikið
fyrir þessari breytingu. „Heldra
fólkið flýtir sér á barinn fyrr um
kvöldið, situr ekkert sérstaklega
lengi og er komið heim til sín fyrir
klukkan eitt. Þá fer fólkið í yngri
kantinum að láta sjá sig. Þetta er
mikil breyting á drykkjumynstr-

NÝTT Í BÍÓ!

FRÁBÆR MYND! HIKLAUST
FYNDNASTA MYND ÁRSINS!

59.000 MANNS

-S.M.E., MANNLÍF

-IcelandReview

EMPIRE

AUSTANTJALDSLAND Arnar Þór á Oliver segir útlendinga bara brosa yfir áfengisverðinu, í þeirra augum sé Ísland bara eins og austantjaldsland.

NÆTURLÍFIÐ AÐ BREYTAST Vertar í
Reykjavík eru sammála um að drykkjuvenjur Íslendingar hafi breyst mikið í
kreppunni. Þeir mæti seint á barina, oft
illa drukknir og töluvert pirraðir.

inu,“ segir Arnar en bætir því við
að útlendingar og ferðamenn séu
góðir gestir á kvöldin. „Ísland er

náttúrlega bara orðið hálfgert
austantjaldsland í þeirra augum
og þeir brosa bara yfir áfengisverðinu,“ segir Arnar.
Sá böggull fylgir skammrifi að
þegar íslenskir gestir staðanna eru
að mæta svona síðla nætur þá hafa
þeir oft setið að sumbli heima hjá
sér. Gestirnir eru því oft mun fyllri
þegar þeir koma til þess að þræða
bari borgarinnar. „Þetta hefur
breyst ákaflega mikið frá því sem
var. Fólk er að koma eftir klukkan
tvö, pirrað, ölvað og ofbeldisfullt,“
segir Guðfinnur Karlsson, vert á
Prikinu í Bankastræti. Undir þetta
tekur Kormákur Geirharðsson á
Ölstofunni. „Á laugardögum eru
gestirnir ekkert að mæta fyrr en
eftir klukkan tvö. Þá oft vel í glasi
og í engu sérstöku ásigkomulagi til
að standa í biðröð,“ segir Kormákur.

SparBíó

AÐEINS

500 kr.

laugardag og sunnudag

SÍMI 564 0000

FOUR CHRISTMASES
FOUR CHRISTMASES LÚXUS
ZACK & MIRI MAKE A PORNO
NICK AND NORAH´S ...
IGOR 500
QUANTUM OF SOLACE
QUANTUM OF SOLACE LÚXUS
MY BEST FRIENDS GIRL
kr.

SÍMI 551 9000

kl.1 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 1 - 4 - 6 - 8
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl.1 - 8 - 10.10
kl. 1 - 3.30
kl.1 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10
kl. 3.30 - 5.40

7
7
16
L
L
12
12
14

ZACK & MIRI MAKE A PORNO
NICK AND NORAH´S ...
IGOR 500
QUANTUM OF SOLACE
MY BEST FRIENDS GIRL
kr.

55
0k
r

55
0k
r

kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.15

16
L
L
12
14

55
0k
r
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MADAGASCAR 2
kl. 1:30í Álfabakka með íslensku tali. kl. 2 með ensku tali
kl. 2 í Kringlunni, Akureyri, Keﬂavík og á Selfossi með íslensku tali.

GEIMAPARNIR ísl tal
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
kl. 1.30 í Álfabakka,
kl. 3.50 í Kringlunni
kl. 2 á Akureyri

5%
SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

FOUR CHRISTMASES
APPALOOSA
RELIGULOUS
QUANTUM OF SOLACE
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
IGOR 500
kr.

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.30
kl.3.30 - 5.50 - 8 -10.10
kl. 5.30 - 8 -10.30
kl. 3.30 - 5.40
kl. 3.30

7
16
12
12
14

5%

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

FOUR CHRISTMASES
kl. 8 - 10
PRIDE & GLORY
kl. 10
QUANTUM OF SOLACE
kl. 6
TRAITOR
kl. 8
IGOR 500
kl. 4
STUTTMYNDAHÁTÍÐIN STULLI kl. 4
kr.

kl. 8
5%

7
16
12
12
L
L

TILBOÐSVERÐ
RA
JÓ
ST
EIK AT
Á L BOR
FR

FRUMSÝND 28. NÓVEMBER

"SJOKKERANDI FYNDIN!"
- New York Daily News

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

bill maher

VÆNTANLEG
G Í HÁSKÓLABÍÓ

NÝTT Í BÍÓ

Sími: 553 2075

- bara lúxus

500 kr í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
FOUR CHRISTMASES

kl. 2, 4, 6, 8 og 10

7

MADAGASCAR 2

kl. 2, 3, 4, 5 og 6

L

ZACH AND MIRI MAKE A PORNO kl. 8 og 10
PRIDE AND GLORY
kl. 7.45 og 10.15

16
16

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

WWW.GRAENALJOSID.IS

BÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLA

KL. 4 BORGARBÍÓ
KL.1 - 3.30 SMÁRABÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ MILLI 12.30 OG 13.00 LAUGARDAG OG SUNNUDAG
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VALSMENN Í VANDRÆÐUM: SIGURÐUR HANDARBROTINN OG BALDVIN SLÆMUR Í ÖXLINNI

> Leikið í N1-deild kvenna
N1-deild kvenna hefst aftur eftir nokkurt hlé vegna
undankeppni HM sem fram fór í Póllandi en
þrír
leikir fara fram í dag. Topplið Hauka heimsækir Gróttu á Seltjarnarnesið, HK mætir FH
í Digranesi og Fylkisstúlkur leita að sínum
fyrsta sigri í deildinni í fyrsta leik
Ómars Arnar Jónssonar sem þjálfara
félagsins en hann tók við af Aðalsteini Reyni Eyjólfssyni sem hætti á
dögunum. Allir leikir dagsins hefjast
kl. 16. Leik Vals og Stjörnunnar sem átti
að vera í dag var frestað til 13. janúar þar
sem markvörðurinn Florentina Stanciu
leikur nú með landsliði Rúmeníu á EM í
Makedóníu þessa dagana.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
Iceland Express-deild karla:
Breiðablik-Njarðvík

103-107

Stig Breiðabliks: Nemanja Sovic 30, Kristján
Sigurðsson 24, Rúnar Erlingsson 23, Daníel
Guðmundsson 13, Halldór Halldórsson 12, Loftur
Einarsson 1.
Stig Njarðvíkur: Magnús Gunnarsson 32,
Logi Gunnarsson 29, Hjörtur Einarsson 25,
Friðrik Stefánsson 15, Grétar Garðarsson 4, Elías
Kristjánsson 2.

Keflavík-Tindastóll
ÍR-Þór Ak.

93-75
92-77

Kynþáttaníð í garð Mido:

Tveir menn
handteknir
FÓTBOLTI Lögreglan hefur

handtekið tvo menn vegna
kynþáttaníðs sem beint var að
Egyptanum Mido í leik Middlesbrough gegn Newcastle í lok
nóvember.
Mennirnir eru 49 og 23 ára og
þurfa að mæta fyrir rétt á
þriðjudag. „Enska knattspyrnusambandið fordæmir allt
kynþáttaníð á knattspyrnuvöllum
og er ákveðið í að útrýma slíku.
Við munum styðja við bakið á
þeim félögum sem vilja banna
einstaklinga sem haga sér á
slíkan hátt,“ sagði talsmaður
enska knattspynusambandsins.
Þetta er í annað sinn sem Mido
verður fyrir slíku aðkasti og þá
einnig í leik gegn Newcastle. Þá
gerði enska knattspyrnusambandið ekkert
- hbg

Mig verkjar við það eitt að vera í tölvunni
Meiðslavandræði bikarmeistara Vals halda áfram en liðið hefur misst
fjölda leikmanna í meiðsli í vetur. Ernir Hrafn Arnarson má þakka
fyrir að ná síðustu metrunum í mótinu, Sigfús Sigurðsson þurfti að
fara í aðgerð og kemur vonandi aftur eftir áramót. Heimir Örn
Árnason hefur verið lengi frá en er að skríða til baka.
Sigurður Eggertsson handarbrotnaði síðan í leiknum
gegn Fram á fimmtudag og í þann
leik vantaði einnig Hjalta Pálmason
og Baldvin Þorsteinsson var frá vegna
meiðsla í öxl. Meiðsli Baldvins gætu
verið alvarleg.
„Ég fór í uppskurð árið 2004 á öxlinni
og hef aldrei verið fullkomlega góður síðan.
Verkirnir hafa verið mismiklir. Ég var til að
mynda slæmur í sumar en allt í lagi í upphafi
tímabils. Verkirnir hafa svo verið að ágerast
síðustu vikur og náðu alveg nýjum hæðum fyrir
um þrem vikum síðan. Þá gat ég varla kastað án
þess að vera að drepast í öxlinni. Þetta er svo slæmt að mig

verkjar hreinlega við það að vera í tölvunni,“ sagði Baldvin sem fór
í myndatöku á dögunum og var að vonast eftir niðurstöðu úr henni
í gær en fékk ekki. Hann vonast þó eftir góðum tíðindum er hann
heyrir í lækninum eftir helgi.
„Ég veit ekki hvort ég óttast að þurfa að fara aftur í aðgerð. Ég
held að það sé bara best að segja sem minnst fyrr en ég heyri í
lækninum,“ sagði Baldvin.
Eins og áður segir handarbrotnaði Sigurður í leiknum gegn Fram.
Hann er kominn í gifsi og verður ekkert með Valsmönnum á nýjan
leik fyrr en í febrúar.
„Ég var að skjóta þegar einhver fór á móti mér og lamdi á hendina. Þetta var nú ekkert svo vont samt. Þetta var í raun
merkilega notalegt,“ sagði Sigurður í gamansömum tóni en hann er oft kallaður gleðigjafinn af
félögum sínum.
„Ég held að þetta hafi verið Brjánsi. Það er
verst að geta ekki svarað fyrir mig á mánudaginn
er við mætum Fram á nýjan leik í bikarnum. Það verða
bara aðrir menn að sjá um það,“ sagði Sigurður.

Njarðvíkursigur í háspennuleik
Njarðvík slapp með skrekkinn er liðið sótti Blika heim í Kópavoginn. Leikurinn var sveiflukenndur og
spennandi og þurfti að tvíframlengja til að fá fram úrslit. Njarðvík hafði að lokum fjögurra stiga sigur.
KÖRFUBOLTI Njarðvík vann barátt-

usigur, 103-107, í tvíframlengdum leik í Kópavogi. Blikar fengu
tækifæri til að sigra í lok venjulegs leiktíma sem og í lok fyrri
framlengingar en klúðruðu í bæði
skiptin. Njarðvíkingar gengu á
lagið og unnu torsóttan sigur að
lokum.
Það voru Njarðvíkingar sem
byrjuðu leikinn betur með Hjört
Einarsson sjóðheitan framan af
og Loga Gunnarsson sterkan.
Frammistaða þeirra tveggja skilaði Njarðvík 6 stiga forystu eftir
fyrsta leikhlutann, 13-19.
Njarðvíkingar virtust vera á
góðu róli og Valur Snjólfur Ingimundarson, þjálfari þeirra, byrjaði að rúlla „kjúklingunum“
sínum inn á völlinn. Blikunum óx
aftur á móti ásmegin eftir því
sem leið á hálfleikinn.
Rúnar Erlingsson var sterkur
og svo kviknaði svakalega í Daníel Guðmundssyni sem raðaði
niður þrem þristum á stuttum
kafla og kom Blikum um leið yfir.
Þeirri forystu héldu Blikar til
enda hálfleiksins og þeir leiddu í
leikhléi með sex stigum, 37-31.
Blikarnir spiluðu glimrandi
körfubolta framan af þriðja leikhluta og náðu 13 stiga forskoti,
48-35. Magnús Gunnarsson hitti
þá loks úr einu þriggja stiga skoti

STERKUR Rúnar Erlingsson var öflugur í liði Blika en góður leikur hans dugði ekki til

sigurs.

eftir að hafa verið svo fjarri því
allan leikinn.
Það kveikti í félögum hans sem
sóttu hart að Blikum á meðan
heimamenn virtust vera að fara á
taugum og köstuðu frá sér boltanum hvað eftir annað. Lokakaflinn

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ótrúlegur í leikhlutanum og
Magnús setti niður annan þrist af
spjaldinu rétt fyrir lokin og kom
Njarðvík í 51-56. Þvílíkur viðsnúningur í einum leikhluta.
Njarðvíkingar virtust á góðri
leið með að klára leikinn þegar

það kviknaði óvænt á Blikum er
fimm mínútur lifðu leiks. Þeir
settu upp þriggja stiga sýningu
og komust aftur yfir í leiknum.
Lokamínúturnar voru æsispennandi, jafnt 81-81 og það voru Blikar sem fengu í tvígang tækifæri
til að tryggja sér sigur en klúðruðu í bæði skiptin og því varð að
framlengja.
Blikar leiddu alla fyrri framlenginguna en Logi Gunnars
þvingaði fram aðra framlengingu
með því að sökkva tveim vítaskotum er fáar sekúndur voru eftir.
Njarðvík tók svo frumkvæðið í
næstu framlengingu. Blikar brutu
grimmt í lokin en Magnús var
ískaldur á vítalínunni, setti allt
niður og landaði sigrinum fyrir
Njarðvíkinga,
„Þetta var mjög erfið fæðing.
Blikarnir láta mann hafa fyrir
þessu ef maður spilar ekki eins
og maður. Við vorum ekki að spila
eins og menn og kannski tóku
menn leikinn ekki nógu alvarlega
og ég var þar á meðal,“ sagði
Magnús, sem var lengi í gang en
eftir að hann datt í gírinn var
hann illviðráðanlegur. „Ég var að
spila hérna í fyrsta skipti og það
tók smá tíma að læra á körfurnar.
Svo kom þetta sem betur fer í
lokin.“
henry@frettabladid.is

Stabæk ku vera hætt viðræðum við Nancy vegna fyrirhugaðrar sölu Veigars Páls:

Veigar Páll hissa á að Stabæk
hafi neitað kauptilboði Nancy
FÓTBOLTI Lars Bohinen, yfirmaður

knattspyrnumála hjá Stabæk,
staðfesti í gær í viðtali við sjónvarpsstöðina TV 2 í Noregi að
norska félagið hafi neitað kauptilboði Nancy í Veigar Pál og viðræðum við franska félagið sé lokið.
Heimildir TV 2 herma að kauptilboðið hafi hljóðað upp á 15 milljónir norskra króna eða rúmar 250
milljónir íslenskra króna. Veigar
Páll segist í viðtali við sama miðil
vera hissa á að Stabæk hafi ekki
viljað selja sig.
„Ef ég væri Lars [Bohinen] þá
hefði ég sagt strax já við 13 milljónum norskra króna. Miðað við
að ég á aðeins eitt ár eftir af samningi mínum þá er ég óneitanlega
hissa á að kauptilboðinu hafi verið
neitað,“ segir Veigar Páll í viðtali
við TV 2 í gær.
Veigar Páll hefur aldrei farið
leynt með löngun sína til að leika í
sterkari deild en þeirri norsku en
ítrekar þó við TV 2 að hann sé afar
ánægður hjá Stabæk.
„Það síðasta sem ég vill gera er
að setja einhverja pressu á Stabæk. Félagið hefur gefið mér mikið
og ef ekkert verður af félagsskiptum mínum, þá hef ég það frábært
hjá Stabæk.
Veigar Páll, 28 ára, hefur leikið
fimm keppnistímabil með Stabæk

HISSA Landsliðsmaðurinn Veigar Páll Gunnarsson skilur ekkert í Lars Bohinen,
yfirmanni knattspyrnumála hjá Stabæk, að hafa neitað kauptilboði í sig frá franska
úrvalsdeildarfélaginu Nancy upp á 15 milljónir norskra króna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og verið algjör lykilmaður hjá
norska félaginu undanfarin ár.
Hann átti meðal annars stóran
þátt í því að Stabæk varð norskur
meistari í fyrsta skiptið í sögu
félagsins á síðustu leiktíð.
Bohinen staðfesti við TV 2 að
Stabæk væri ekki lengur í viðræðum við Nancy en biðlar til Veigars
Páls að sýna þolinmæði yfir stöðu
mála.

„Við erum ekki lengur að tala
við Nancy. Við höfum einfaldlega
ekki áhuga á að tala við félög sem
eru ekki tilbúin til þess að koma
inn með ásættanleg kauptilboð.
Við sjáum til hvað gerist í þessu
en við höfum beðið Veigar Pál að
vera þolinmóðan og höfum lofað
því að hann verði með í ráðum um
leið og eitthvað gerist,“ segir
Bohinen.
- óþ
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Jólasveinninn kemur til City
ÖFLUG BREIDD Carlos Tevez telur að
United muni verja titilinn á Englandi.

Carlos Tevez:

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

United með
besta liðið
FÓTBOLTI Argentínumaðurinn

Carlos Tevez efast ekki um að
Man. Utd muni verja Englandsmeistaratitil sinn. Hann segir
United hafa meiri breidd en hin
liðin og það muni skila árangri.
„Ég tel að Chelsea sé með
frábært lið. Ég veit líka að það er
erfitt að spila á sunnudegi og svo
aftur á miðvikudegi. Það finnst 24
ára gömlum manni eins og mér.
Það er því líklega erfiðara fyrir
marga leikmenn Chelsea sem eru
eldri en ég. Álagið um jólin mun
taka sinn toll á Chelsea sem hefur
frábæra leikmenn en ekki sömu
breidd og við,“ sagði Tevez sem
margir spá að sé á förum frá
Man. Utd.
- hbg

Sir Alex Ferguson:

Hissa að Keane
skyldi hætta
FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, stjóri

Man. Utd, segir að það hafi komið
sér verulega á óvart að Roy
Keane skyldi hætta með Sunderland eftir aðeins tvö ár í starfi.
United á einmitt að mæta
Sunderland um helgina og mætir
Sunderland til leiks án knattspyrnustjóra.
„Þetta kom mér mjög á óvart.
Það er erfitt að lesa í gegnum
allar slúðursögurnar og finna út
hvað er satt og rétt. Roy var
frábær leikmaður og það er synd
að hann sé hættur,“ sagði
Ferguson og bætti við erfitt væri
að spá í hvort Keane myndi taka
að sér annað stjórastarf.
„Hann er mjög umdeildur. Í
hverri viku hafði hann eitthvað
áhugavert að segja um leikinn.
Hann var eins sem leikmaður.
Hann er afar áhugaverður
persónuleiki og stóð sig vel að
mínu mati hjá Sunderland,“ sagði
Fergie.
- hbg

Forráðamenn hins nýríka Manchester City hafa þegar teiknað upp óskalista með leikmönnum sem þeir
vonast til þess að fá til félagsins þegar félagaskiptaglugginn opnast í janúar. Eigandi City, Abu Dhabi United Group, hefur þegar sýnt hvers það er megnugt og City má því eiga von á síðbúnum jólagjöfum í janúar.
FÓTBOLTI Breskir fjölmiðlar eru
gjörsamlega að tapa sér yfir fyrirhuguðum stórinnkaupum enska
úrvalsdeildarfélagsins Manchester City, sem er í eigu hins forríka
Abu Dhabi United Group, þegar
félagaskiptaglugginn opnar í janúar. Miklar vangaveltur eru um
þar til gerðan innkaupalista sem
forráðamenn City hafa staðfest að
þegar sé búið að teikna upp. Talið
er næsta víst að City muni eyða og
eyða í janúar á meðan önnur félög
herði sultarólina og haldi að sér
höndum í kreppunni.
Nýir eigendur City sýndu strax að
þeim væri full alvara þegar þeir
komu inn í félagið skömmu fyrir
lok félagaskiptagluggans 1. september og náðu á aðeins einum
degi að kaupa stórstjörnuna
Robinho, sem varð um leið dýrasti
leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar, á 32,5 milljónir punda.
Ómögulegt er að ímynda sér hvað
hinir forríku eigendur City geta
gert og munu gera á einum mánuði þegar félagaskiptaglugginn
opnar á ný í janúar.
Dýrasti leikmaður sögunnar er
hinn franski Zinedine Zidane sem
var keyptur á 48 milljónir punda
frá Juventus til Real Madrid árið
2001 en allt bendir til þess að
City muni gera gott betur en
það og eigendurnir hafa lýst
því yfir að þeir vilji kaupa í
það minnsta eina „stórstjörnu“.
Cristiano Ronaldo hjá
Manchester United, Fernando Torres hjá Liverpool og Lionel Messi hjá
Barcelona hafa verið
nefndir til sögunnar,
ein þeir voru einmitt
þrír efstu leikmennirnir í kjörinu á Ballon
d‘Or á dögunum, en það
verður að teljast harla ólíklegt að félög þessara stórstjarna muni selja þá svo
glatt.

DR SULAIMAN ABDUL AL-FAHIM

Fer fyrir fyrirtækinu ADUG sem
er hluthafi í Abu Dhabi United
Group og sá um fjármögnun á
Robinho.
NORDIC PHOTOS/AFP

ROBINHO Varð dýrasti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar þegar Manchest-

er City festi kaup á honum á 32,5 milljónir punda á lokadegi félagaskiptagluggans frá Real Madrid.
NORDIC PHOTOS/AFP

Raunhæf skotmörk
Peningar geta gert
ótrúlega hluti eins og
sannaðist
þegar
Robinho kom til City
á sínum tíma og þó
svo að City nái ef til
vill ekki að kaupa þrjá
af bestu leikmönnum
heims þá er afar líklegt að þeir nái til sín
frábærum leikmönnum.
City hefur verið
orðað við þrjá heimsklassa markverði en
það eru þeir Iker
Casillas hjá Real

Madrid, Gianluigi Buffon hjá
Juventus og Manuel Neuer hjá
Schalke. Spænskir fjölmiðlar hafa
fullyrt að City sé meira að segja
tilbúið að borga upp rándýr uppsagnarákvæði í samningi Casillas
sem eru talin nema um 130 milljónum punda. Bæði Casillas og
Buffon hafa reyndar lýst því yfir
að þeir séu ánægðir hjá félögum
sínum en sjáum til hvað gerist í
janúar.
Þó svo að fyrirfram áætlað ættu
varnarmenn að vera efstir á óskalista City miðað við gengi félagsins
í úrvalsdeildinni þá hafa þannig
séð ekki margir varnarmenn verið
orðaðir við Borgarleikvanginn í
Manchester. Á meðal þeirra sem

nefndir hafa verið sem líkleg kaup
eru Kolo Toure hjá Arsenal og
vinstri bakverðirnir Wayne Bridge
og Ashley Cole hjá Chelsea.
Meðal miðjumanna sem orðaðir
eru við City eru Xabi Alonso hjá
Liverpool, Axel Witsel hjá Standard Liege, Lassana Diarra hjá
Portsmouth og Andrei Arshavin
hjá Zenit frá St. Pétursborg. En
þeir tveir síðastnefndu eru báðir
sagðir vera með uppsagnarklausu
í samningi sínum sem gerir City
kleift að kaupa upp samninga
þeirra.
City er mest orðað við framherja en í því samhengi eru meðal
annarra nefndir til sögunnar Vagner Love hjá CSKA Moskva, Luis
Fabiano hjá Sevilla, Sergio Aguero hjá Atletico Madrid, Roque
Santa-Cruz hjá Blackburn, Mario
Gomez hjá Stuttgart og Amr Zaki
og Emile Heskey hjá Wigan.
Þá hefur Robinho látið hafa eftir
sér að hann hafi ráðlagt knattspyrnustjóranum Mark Hughes
að kaupa Thiago Silva, varnarmann Fluminense, og Kléber,
sóknarbakvörð Santos, ásamt því
að biðla til hans að fá jafnvel líka
Kaka frá AC Milan ef það væri
möguleiki. Hvort sem Hughes
mun hlusta á Robinho eða ekki er
nokkuð ljóst að hann mun hafa í
nógu að snúast í janúar. Ekki bara
á leikmannamarkaðnum heldur
einnig inni á vellinum þar sem
hann hlýtur að vera undir talsverðri pressu um að koma City á
meðal fremstu liða ensku úrvalsdeildarinnar.
omar@frettabladid.is

INNKAUPALISTI(UPPKAST)
Leikmenn sem eru orðaðir við City
Emile Heskey (Wigan) 4 millj. punda
Kolo Toure (Arsenal)
5
Wayne Bridge (Chelsea)
7
Andrei Arshavin (Zenit St. Pétursb.) 8
Lassana Diarra (Portsmouth)
10
Vagner Love (CSKA Moskva)
13
Roque Santa-Cruz (Blackburn)
13
Sergio Aguero (Atletico Madrid)
15
Lukas Podolski (FC Bayern)
15
Xabi Alonso (Liverpool)
15
Axel Witsel (Standard Liege)
17
Mario Gomez (Stuttgart)
17
Ashley Cole (Chelsea)
17
Luis Fabiano (Sevilla)
20
Carlos Tevez (Man. Utd)
30

Toppliðin fjögur verða öll í eldlínunni í ensku úrvalsdeildinni í dag:

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið.

Sir Alex stefnir á 500. sigurinn
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FÓTBOLTI Það verður mikið um
dýrðir í ensku úrvalsdeildinni í
dag en „stóru fjögur“ liðin, Liverpool, Chelsea, Man. Utd og Arsenal verða öll í baráttunni í dag.
Liverpool situr eitt á toppi ensku
úrvalsdeildarinnar fyrir leiki
dagsins þrátt fyrir að hafa gert
tvö markalaus jafntefli í röð en
félagið heimsækir lánlaust lið
Blackburn á Ewood Park, en
Blackburn hefur ekki unnið í síðustu átta leikjum sínum. Blackburn hefur enn fremur aðeins
unnið Liverpool einu sinni í síðustu níu leikjum á heimavelli
sínum en það var árið 2006 þegar
Benni McCarty skoraði eina
mark leiksins.
Rafa Benitez, knattspyrnustjóri Liverpool,
er var um sig fyrir leikinn en þó bjartsýnn.
„Ég man vel eftir síðustu skiptum sem við
höfum
mætt
þeim.
Við
höfum ef til
vill verið að
yfirspila þá en
hins
vegar
gengið illa að
SIR ALEX Getur
unnið sinn 500.
leik í efstu deild
sem knattspyrnustjóri United.
NORDIC PHOTOS/GETTY

skora. Við þurfum að vera grimmari og nýta okkar tækifæri og ég
er sannfærður um að við gerum
það,“ segir Benitez.
Chelsea fylgir Liverpool fast á
eftir í öðru sætinu og á einnig útileik í dag, gegn Grétari Rafni
Steinssyni og félögum í Bolton.
Chelsea hefur ekki unnið í síðustu tveimur leikjum sínum í
deildinni, sem þykir nokkur
nýlunda, en Lundúnafélagið státar
þó af besta útivallarárangri og
getur sett nýtt met í efstu deild
gegn Bolton með því að vinna sinn
ellefta útisigur í röð.
Englandsmeistarar Manchester
United fá Sunderland í heimsókn
á Old Trafford. Knattspyrnustjórinn Sir Alex Fergusson
getur unnið sinn 500. sigur í
efstu deild aðeins tveimur
dögum eftir að Roy Keane,
fyrrum
fyrirliði
United, sagði upp
störfum sem knattspyrnustjóri Sunderland.
United
hefur
ærna ástæðu til
bjartsýni fyrir
leikinn
þar
SCOLARI Chelsea
getur sett met
með ellefta útisigri
sínum í röð þegar það
mætir Bolton.
NORDIC PHOTOS/GETTY

sem félagið hefur ekki tapað í síðustu tólf leikjum sínum gegn
Sunderland í úrvalsdeildinni.
Arsenal svaraði gagnrýnendum
eftir tvo tapleiki í röð í úrvalsdeildinni með því að skella Chelsea á útivelli um síðustu helgi og
er greinilega ekki búið að segja
sitt síðasta í toppbaráttunni.
Arsenal mætir Wigan á Emirates-leikvanginum í dag. Wigan
hefur nú unnið tvo leiki í röð í
fyrsta skipti síðan knattspyrnustjórinn Steve Bruce tók við
stjórnartaumunum en félagið
hefur þó aldrei unnið „topp fjögur“ liðin, í alls 26 tilraunum. - óþ
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Ryan Giggs er afar hrifinn af landa sínum:

Svakalegur bardagi í nótt þegar Oscar de la Hoya mætir Manny Pacquiao:

Ramsey er framtíð Wales

De la Hoya æfði eins og hann
væri að fara að mæta King Kong

FÓTBOLTI Ryan Giggs hefur hvatt
John Toshack, landsliðsþjálfara
Wales, til þess að búa til landslið
í kringum hinn 17 ára gamla leikmann Arsenal, Aaron Ramsey.
„Aaron Ramsey er frábær
leikmaður og framtíð velska
landsliðsins snýst um að búa til
lið í kringum hann,“ sagði Giggs
sem fer ekki dult með álit sitt á
stráknum. „Ég sá strax að þarna
fór góður leikmaður með mikið
jafnvægi, góða snertingu og
sjálfstraust til þess að halda boltanum. Hann hefur síðan hæfi-

AARON RAMSEY Þykir mikið efni.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

leikann að geta búið eitthvað til.
Þetta eru eiginleikar sem menn
leita að,“ sagði Giggs.
- hbg

Sun: 12-16

BOX Gulldrengurinn Oscar de la
Hoya stígur í hringinn í Las Vegas
í nótt og mætir þar Filippseyingnum Manny Pacquiao. Bardaginn
er í veltivigt en það er tveim
þyngdarflokkum hærra en Pacquiao hefur áður barist. Sjálfur hefur
De la Hoya orðið heimsmeistari í
sex þyngdarflokkum.
„Ef maður heldur að andstæðingurinn sé kraftlaus, hafi engan
hraða, sé minni og annað þá getur
allt farið á versta veg. Ég hef
verið að æfa mig líkt og ég sé að
mæta sjálfum King Kong,“ sagði
De la Hoya. „Þessi bardagi kallar
á rothögg. Ég mun boxa en ef hann
nær góðu höggi á mig þá verðir
þetta
slagur.“
Þessi bardagi hefur verið kallaður
„Draumabardaginn“ en gagnrýnismenn hafa sagt að bardaginn sé
lítið annað en skrípaleikur.
Hinn 35 ára gamli De la Hoya
hefur ekki keppt í veltivigt síðan
árið 2000 á meðan Pacquiao, sem
er 29 ára, er fyrrum fluguvigtarmeistari sem hefur aldrei keppt
við þyngri menn en í léttvigt.
Veðmangarar í Las Vegas segja
aftur á móti að hann eigi möguleika þó svo að De la Hoya sé talinn miklu líklegri. Pacquiao hefur
sjálfur tröllatrú á að hann geti lagt
gulldrenginn.
„Ef maður færir fórnir og leyfir
sér að dreyma um bardaga þá
getur maður unnið,“ sagði Pacquiao sem hefur unnið 47 bardaga og
tapað þremur. „Það verður skráð í
sögubækur ef ég ég vinn. Ég hef
trú á því að kraftur minn og hraði
geti unnið þennan bardaga. Þó svo
ég sé léttur er ég mjög kraftmikill. Hraðinn er líka enn til staðar
þó svo að ég búinn að þyngja
mig.“

GULLDRENGURINN Oscar de la Hoya er einhver vinsælasti hnefaleikakappi allra tíma.
Hann hefur ekki gert margt merkilegt síðustu ár en fær kærkomið tækifæri í nótt til
þess að koma ferlinum á ról á nýjan leik.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Bardaginn er í beinni á Stöð 2
Sport og hefst útsending frá Las
Vegas klukkan eitt í nótt en bar-

dagi þeirra félaga hefst líklega
um þrjú leytið.
- hbg

Jenson Button og Rubens Barrichello án liðs eftir að Honda hætti í F1 í gær:

Heimskreppan kom illa við Honda
FORMÚLA 1 Honda hefur ákveðið
að draga lið sitt úr keppni í Formúlu 1-kappakstrinum. Honda
segir heimskreppunni um að
kenna. Liðið var lengi bjartsýnt á
að hægt yrði að bjarga liðinu en
stór fjárfestir fannst ekki. Ökumennirnir Jenson Button og
Rubens Barrichello eru því á götunni, ef svo má segja, og aðeins á
eftir að ráða ökumenn í fá lið í
Formúlunni.
Honda, sem var að eyða rúmlega 300 milljónum punda í reksturinn á ársgrundvelli, ætlar ekki
bara að draga lið sitt úr keppni
heldur ætlar það einnig að hætta
að framleiða vélar í formúlubíla.
„Þessi erfiða ákvörðun var
tekin í ljósi þess erfiða umhverf-

Í SKUGGANUM Jenson Button er

atvinnulaus sem stendur.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

is sem bílaframleiðendur búa við
þessa dagana sem og efnahagsþrenginga í heiminum. Honda
verður að vernda verðmæti sín
og tryggja áframhaldandi rekst-

ur fyrirtækisins,“ sagði í yfirlýsingu frá Honda.
Þessi niðurstaða er mikil vonbrigði fyrir Honda sem ætlaði
sér stóra hluti í Formúlunni og
hafði til að mynda ráðið til sín
Ross Brawn fyrir síðasta tímabil
en hann var aðalmaðurinn á bak
við
sjö
heimsmeistaratitla
Michael Schumacher.
Honda kom í Formúluna sem
keppnislið árið 2005 eftir að hafa
framleitt vélar fyrir British
American racing team fimm ár
þar á undan. Árangurinn lét aftur
á móti á sér standa og eini sigur
liðsins kom í ungverska kappakstrinum árið 2006 sem Jenson
Button vann. Síðustu tvö ár hefur
svo lítið gengið.
- hbg
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VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNA FANNST DAGVAKTIN EKKERT SVO ÆÐISLEG

> Diane Keaton

Leti að drepa Ólafíu Hrönn

„Mér finnst það alltaf sorglegt
þegar fólk sem öðlast frægð tapar
eiginleikanum til að finna
til með öðrum.“ Keaton
leikur í myndinni Af því
bara (Because I Said So)
sem sýnd er í Sjónvarpinu
í kvöld.

Það verður nú bara að segjast eins og er að mér
George er og hvernig hann mun bregðast við
fannst Dagvaktin ekkert svo æðisleg. Ég horfði
aðsteðjandi aðstæðum. Jóni Gnarr tókst sjaldan að
vitanlega á alla þættina, poppaði og kom mér vel
hrífa mann með sér. Hann átti þó marga leiksigra,
fyrir í sófanum með Lufsunni, og hafði ágættil dæmis í hómóerótískum tilþrifum með sveitalega gaman af þessu, því er ekki að neita. Það
piltinum unga. Sömu sögu má segja um persónur
vantaði bara herslumuninn. Þetta varð aldrei eins
Péturs Jóhanns og Jörundar. Þeir voru dálítið að
æðislegt og Næturvaktin. Maður beið og beið eftir
skjóta upp úr sömu hjálparsveitartertunum og
skellihlátrinum. Kannski helst að hann hafi dunið
í fyrra. Algjörir snillingar allt saman, það vantar
yfir í þættinum þegar Ólafur Ragnar var fastur í
ekki, en kannski var handritið bara ekki nógu gott.
ERFITT AÐ FYLGJA EFTIR FRÁBÆRRI
ferða-sánunni.
Hvaða leti var það til dæmis að drepa Ólafíu Hrönn
Auðvitað er maður kröfuharður við þá meistara NÆTURVAKT En verður Fangavaktin
og láta hana ekki snúa aftur í hefndarhug. Það
mesta snilldin?
sem standa að baki þáttunum því maður var svo
hefði boðið upp á tryllingslegt grínuppgjör. Voru
góðu vanur eftir Næturvaktina. Það er erfitt að fylgja svo góðu stöffi
handritsskrifarar orðnir þreyttir þegar hér var komið sögu?
eftir svo allir séu sáttir. Þegar Næturvaktin hófst hafði enginn væntingÉg veit ekki með hina boðuðu Fangavakt. Enn ein syrpan af Georgi,
ar. Þegar Dagvaktin byrjaði var væntingavísitala allra rokin upp úr öllu
Ólafi Ragnari og gamalkunnum dyntum þeirra? Maður verður nú ekki
valdi. Það þýddi því ekkert nema að toppa sig ærlega til að slá í gegn á
alveg á sófabrúninni þegar sú vakt hefst. En samt. Maður horfir. Og
ný. Og það tókst ekki. Ekki alveg.
verður vonandi skemmtilega komið á óvart með mestu snilldinni til
Persónurnar eru bara orðnar alltof fyrirsjáanlegar. Allir vita hvernig
þessa. Það er alveg innistæða fyrir því í þessum hausum.

America‘s Funniest
SKJÁREINN
Home Videos

Nancy Drew

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar Kóalabræðurnir, Herramenn, Sammi, Músahús
Mikka, Skordýrin í Sólarlaut, Leirkarlinn með
galdrahattinn, Trillurnar, Millý og Mollý, Tobbi
tvisvar og Þessir grallaraspóar.

07.00 Kalli á þakinu
07.25 Þorlákur
07.35 Jesús og Jósefína (6:24)
08.00 Algjör Sveppi Galdrabókin, Lalli,

10.25 Jóladagatal Sjónvarpsins (e)
10.35 Kastljós (e)
11.10 Káta maskínan (e)
11.40 Kiljan (e)
12.25 BRIT-verðlaunin (e)
13.25 Fögur form (Bella Figura) (e)
14.25 Lincolnshæðir (6:13)
15.10 Mótorsport 2008
15.40 Steinunn Þórarinsdóttir (e)
16.10 Úr vísnabók heimsins (e)
16.40 Sjanghaí-brúður (e)
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Spaugstofan
20.10 Gott kvöld
21.20 Af því bara (Because I Said

Sumardalsmyllan, Gulla og grænjaxlarnir,
Hvellur keppnisbíll og Könnuðurinn Dóra.

▼

20.05

20.50

Barcelona - Valencia,

STÖÐ 2 SPORT

Beint,

So) Bandarísk bíómynd frá 2007. Afskiptasöm mamma reynir að finna rétta manninn handa dóttur sinni. Aðalhlutverk: Diane
Keaton, Mandy Moore og Lauren Graham.

23.05 Wallander (Wallander: Den svaga
punkten) Sænsk sakamálamynd frá 2006.
Aðalhlutverk: Krister Henriksson, Johanna
Sällström og Ola Rapace.

00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21.20

Af því bara (Because I

SJÓNVARPIÐ

Said So)

08.00 Rebound
10.00 Wall Street
12.05 Just Like Heaven
14.00 Finding Neverland
16.00 Rebound
18.00 Wall Street
20.05 Just Like Heaven
22.00 Talladega Nights. The Ballad of
Ricky Bobby

00.00 Deuce Bigalow. European Gig-

21.30

Dagvaktin

STÖÐ 2 EXTRA

SKJÁREINN
09.00 Enski deildarbikarinn Útsending
frá leik Burnley og Arsenal.

10.40 NFL deildin
11.10 PGA Tour 2008 - Hápunktar
12.05 Utan vallar
12.55 Fréttaþáttur Meistaradeildar

09.25 Stóra teiknimyndastundin
10.10 Krakkarnir í næsta húsi
10.35 Bratz
11.00 Markaðurinn með Birni Inga
12.00 Sjálfstætt fólk
12.35 Bold and the Beautiful
12.55 Bold and the Beautiful
13.15 Bold and the Beautiful
13.35 Bold and the Beautiful
13.55 Bold and the Beautiful
14.20 The New Adventures of Old

18.20 Spænski boltinn Hver umferð
skoðuð í bak og fyrir.

18.50 Spænski boltinn Bein útsending
frá leik Villarreal og Getafe.

20.50 Spænski boltinn Bein útsending
frá leik Barcelona og Valencia.
22.50 Ultimate Fighter Þáttaröð þar sem

sextán bardagamenn keppa um að komast á
milljónasamning hjá UFC.

14.50 Sjálfstætt fólk (11:40)
15.25 ET Weekend
16.25 Sjáðu
16.55 Dagvaktin (11:12)
17.30 Markaðurinn með Birni Inga

23.40 Box Oscar De La Hoya vs. Floyd Mayweather

01.00 Box - Oscar De La Hoya -

Frétta- og umræðuþáttur um viðskipti, efnahagsmál og pólitík í opinni dagskrá.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Lottó
19.01 Veður
19.10 The Simpsons (15:25) Áttunda

08.55 Enska úrvalsdeildin Útsending
frá leik Liverpool og West Ham í ensku úrvalsdeildinni.

19.35 Latibær (17:18) Önnur þáttaröðin um Íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Nenna níska,
Glanna glæp og fleiri skemmtilega vini þeirra
í Latabæ.
20.05 Nancy Drew Mynd fyrir alla fjölskylduna um leynispæjarann og táningsstúlkuna Nancy Drew sem fer með föður sínum
í viðskiptaferð til Los Angeles. Þar rekst
hún á mikilvægar vísbendingar sem tengjast morði á frægri leikkonu. Hún er afar forvitin, skörp og snögg að hugsa. Með sínum
einstöku skipulagshæfileikum reynir hún að
leysa málið.

21.45 Ask the Dust
23.40 Surviving Christmas Gamanmynd

olo

02.00 Michel Vailant
04.00 Talladega Nights. The Ballad of

01.10 An Officer and a Gentelman
03.10 Lord of the Rings. The Return

06.00 Diary of a Mad Black

Manny Pacquiao Bein útsending frá bardaga Oscar De La Hoya og Manny Pacquiao.

Grader? (15:27) (e)

17.30 Survivor (9:16) (e)
18.20 Family Guy (19:20) (e)
18.45 Game tíví (13:15) Sverrir Bergmann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

19.15 30 Rock (12:15 )Bandarísk gamansería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin
fara á kostum í aðalhlutverkunum. Fyrrverandi kærasti Liz nær að forða lestarslysi og verður hetja á augabragði. Jack vill
fá hann í þáttinn og hann reynir að næla í
Liz aftur. (e)

19.45 America’s Funniest Home
Videos (30:42) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa
fest á filmu.
20.10 Cirque Du Soleil. KA Extreme

þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna óborganlegu og hversdagsleika hennar.

of the King

15.45 The Contender (3:10) (e)
16.40 Are You Smarter Than a 5th

ing frá lokadeginum.

með Ben Affleck, James Gandolfini og Christinu Applegate í aðalhlutverkum.

Ricky Bobby

(e)

13.25 Science of Golf, The Í þessum
13.50 US PGA Championship Útsend-

Christine (3:22)

06.00 Óstöðvandi tónlist
12.00 Vörutorg
13.00 Dr. Phil (e)
13.45 Dr. Phil (e)
14.30 Dr. Phil (e)
15.15 What I Like About You (20:22)

Evrópu Hver umferð skoðuð í bak og fyrir.

þætti er rennt yfir golfsveifluna eins og hún
leggur sig.

▼

19.45

STÖÐ 2

▼

SJÓNVARPIÐ

▼

EKKI MISSA AF

10.35 PL Classic Matches Liverpool Man United, 97/98. Hápunktarnir úr bestu
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

11.05 PL Classic Matches Man. United Arsenal, 01/02.

11.35 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

12.05 Premier League Preview Hitað
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum.

12.35 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Fulham og Man. City.

Einstök mynd þar sem fylgst er með uppsetningu Cirque du Soleil fjöllistahópsins á
dýrustu og mikilfenglegustu sýningu sinni í
Las Vegas.

21.10 House (13:16) (e)
22.00 Heroes (4:26) (e)
22.50 Law & Order. Special Victims
Unit (16:22) (e)

23.40 Sugar Rush (3:10) (e)
00.05 All Over the Guy (e)
01.45 Jay Leno (e)
02.35 Jay Leno (e)
03.25 Vörutorg
04.25 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS

14.45 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Blackburn og Liverpool í ensku
úrvalsdeildinni. Sport 3. Bolton - Chelsea
Sport 4. Arsenal - Wigan Sport 5. Newcastle
- Stoke Sport 6. Hull - Middlesbrough

12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni

17.15 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Man. Utd og Sunderland.

Digital Ísland rás 15

19.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum.

viku. Endurtekið á klst. fresti.

N4 Sjónvarp Norðurlands

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Eldheit og rómantísk spennumynd um
rithöfundinn Arturo
Bandini. Hann kemur til
Los Angeles til að skrifa
skáldsöguna sem mun
breyta lífi hans og hitta
draumadísina sína sem
er ljós yfirlitum. Þegar
Camilla Lopez, mexíkósk
þjónustustúlka með
drauma um að giftast til
fjár, kemur inn í líf hans
þurfa þau bæði að takast á við eigin fordóma og annarra til að finna hamingjuna. Með aðalhlutverk fara Colin Farrel, Salma Hayek og Donald Sutherland.

▼

STÖÐ 2 KL. 21.40
Ask the Dust
VIÐ MÆLUM MEÐ

Cirque Du Soleil
Skjáreinn kl. 20.10
Hér er fylgst með uppsetningu Cirque
du Soleil fjöllistahópsins á dýrustu og
mikilfenglegustu sýningu sinni í Las
Vegas, sem kallast KÀ. Áhorfandinn
fær einstaka innsýn í þær listrænu og
tæknilegu þrautir sem listamennirnir
og aðstandendur sýningarinnar þurftu
að yfirvinna við gerð þessarar sýningar. Uppsetningin á KÀ kostaði meira
en 220 milljónir dala og þar af voru
30 milljónir í búninga og 135 milljónir
í breytingar á stóra salnum á MGM
Grand hótelinu.

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Stef
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

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

17.00 Hollyoaks (71:260)
17.25 Hollyoaks (72:260)
17.50 Hollyoaks (73:260)
18.15 Hollyoaks (74:260)
18.40 Hollyoaks (75:260)
19.05 Smallville (14:20)
20.00 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar. Hann fær góða viðmælendur í heimsókn og auk þess verður boðið
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.

20.30 Sex and the City (7:12) Stöð
2 Extra sýnir eina eftirminnilegustu og
skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma. Sex
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborginni New York.

▼

21.00 Sex and the City (8:12)
21.30 Dagvaktin (11:12) Georg, Ólaf-

ur Ragnar og Daníel hafa allir staðið vaktina á
Bjarkalundi í vetur og staðið sig misvel. Nú er
hins vegar komið að uppgjöri aldarinnar sem
enginn má missa af.

helgina 6.12. – 7.12. 2008

22.00 E.R. (13:25) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.
22.45 Smallville (14:20) Sjöunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að berjast við
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.
23.30 Sex and the City (7:12)
23.55 Sex and the City (8:12)
00.20 E.R. (13:25)
01.10 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

18.00
19.00
19.30
20.00

Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
Guðjón Bergmann

Lífsblómið Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir.

21.00 Líf og land Valdemar Ásgeirsson.
21.30 Borgarlíf Marta Guðjónsdóttir.
22.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
23.00 Neytendavaktin Ragnhildur Guðjónsdóttir.

23.30 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson

10.00 Børneblæksprutten 10.15 Tidens tegn
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Boogie
Lørdag 11.11 Troldspejlet 11.30 Boogie Update
12.00 Pigerne Mod Drengene 12.35 Family Guy
13.00 Grinchen - Julen er stjålet 14.50 Enden
er nær 15.40 Før søndagen 15.50 Nissernes
Ø 16.20 Held og Lotto 16.30 Julefandango
17.00 DM i børnerap 17.30 TV Avisen med vejret
17.55 SportNyt 18.05 Mr. Bean 18.30 Nissernes
Ø 19.00 Styrmand Karlsen 21.05 Miss Marple
22.40 Sandheden om Charlie

09.25 V-cup langrenn 10.55 V-cup skiskyting
12.15 V-cup kombinert 12.25 V-cup langrenn
13.15 V-cup kombinert 13.45 V-cup skiskyting
14.40 V-cup hopp 16.45 Sport i dag 17.00 Jul
i Blåfjell 17.30 AF1 18.00 Lørdagsrevyen 18.45
Lotto-trekning 18.55 Hjertelig hilsen Hege og
Kjersti 19.55 Den store reisen 20.40 Med hjartet
på rette staden 21.30 Fakta på lørdag 22.20
Kveldsnytt 22.35 Broken Flowers 00.15 Prinsene

SVT 1
10.50 Vinterstudion 10.55 Skidskytte 12.25
Vinterstudion
12.30 Längdskidor
13.15
Vinterstudion 13.25 Skidskytte 14.40 Vinterstudion
15.35 På spåret 16.35 Folk i bild 2008 16.50
Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
17.15 Pomos piano 17.45 Julkalendern 18.00
Habib 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt 19.00
Dansbandskampen 20.30 Svensson, Svensson
21.00 Alpint 22.00 Brottskod. Försvunnen 22.45
Dom kallar oss artister 23.15 Spartan 01.05
Sändningar från SVT24

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Heimur óperunnar
19.50 Sagnaslóð
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Í gleðinni
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

Sunnudagurinn 7. desember
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PERSÓNAN
Guðmundur Karl Brynjarsson.
Aldur: 42
Starf: Sóknarprestur í
Lindasókn.

Fjölskylda:
Eiginkonan
Kamilla Hildur
Gísladóttir;
börnin eru
Kristín Gyða, 13
ára, Felix, 12 ára
og Brynjar Karl,
5 ára

Foreldrar:

Brynjar Vilmundarson og Kristín Torfadóttir.
Búseta: Blásalir í Kópavogi.
Stjörnumerki: Fiskarnir.
Guðmundur Karl stendur fyrir jólakántrímessu annan í jólum í Lindakirkju.
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LÁRÉTT
2. tilfinninganæmur, 6. gylta, 8.
vafi, 9. munda, 11. ryk, 12. tala, 14.
akstursíþrótt, 16. í röð, 17. að, 18.
mælieining, 20. til dæmis, 21. ókyrr.
LÓÐRÉTT
1. lofttegund, 3. tveir eins, 4. yfirsýn,
5. pili, 7. hliðarspor, 10. angra, 13.
veitt eftirför, 15. rotnunarlykt, 16. átti
heima, 19. kusk.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. óson, 3. ee, 4. yfirlit, 5.
rim, 7. útúrdúr, 10. ama, 13. elt, 15.
ýlda, 16. bjó, 19. ló.
LÁRÉTT: 2. meyr, 6. sú, 8. efi, 9. ota,
11. im, 12. númer, 14. rallý, 16. bd,
17. til, 18. júl, 20. td, 21. órór.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Sinfóníuhljómsveit Íslands.
2 Frjálsi fjárfestingarbankinn.
3 Bjarni Fritzson

handboltamaður.

Auglýsingasími

6. desember 2008 LAUGARDAGUR

Ratatat á jólaballi MR-inga
MR-ingar eru óvenju flottir á því
þessi jólin og hafa fengið New
York-hljómsveitina Ratatat til að
spila á jólaballi sínu sem verður
haldið 21. desember á Broadway.
„Já, já, það er gaman að geta
gert vel við samnema sína í
kreppunni. Við stilltum miðaverði
í hóf og það var fljótt að seljast
upp,“ segir Gísli Baldur Gíslason,
inspector scholae við Menntaskólann í Reykjavík. Þrettán hundruð
miðar fuku út og að sögn Gísla
Baldurs telst það met enda MR
tæplega níu hundruð nema skóli.
„Já, mér þætti það eðilegt,“
segir Gísli Baldur glettinn, spurður hvort nemendur annarra skóla
séu ekki grænir af öfund. „Við
höfum haft þann sið að bjóða for-

svarsmönnum annarra nemendafélaga að kíkja á dansleikinn hjá
okkur. Eða þeirra skóla sem við
eigum í hvað mestum samskiptum
við: MH, Kvennó og Verzló. Og
það er hundrað prósent mæting.“
Ratatat er skilgreind sem rafræn rokksveit og skipuð þeim
Mike Stroud og Evan Mast. Ekki
er það svo að MR-ingar séu svo
stórhuga að þeir hafi pantað Ratatat sérlega til að koma og leika á
jólaballinu heldur er þetta gert í
samstarfi við viðburðafyrirtækið
Jón Jónsson ehf. sem gengst fyrir
tónleikum Ratatat 20. desember.
„Svo spila þeir hjá okkur. Það er
búið að magna upp stemningu í
aðdraganda ballsins og mikil gleði
með þetta innan skólans. Ratatat

KÁT Í STJÓRN SKÓLAFÉLAGSINS Árni Freyr Snorrason, Ásbjörg Einarsdóttir, Gísli Baldur, Birta Aradóttir og Arnór Tómas Valgeirsson gera vel við sig og sína á jólaballinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

komu á Airways fyrir nokkrum
árum og þóttu góðir þá. Ýmsir

STEINÞÓR HELGI ARNSTEINSSON: BARÓNESSA BLÆS TIL VEISLU

FRÉTTIR AF FÓLKI

Heimsfrægir popparar
skemmta sér á Íslandi
„Já, barónessan er ekkert að spara
í þessa veislu. Hún verður flott og
fín. En við fáum engan pening
fyrir að koma þarna fram. Hún er
bara að halda partí og okkur er
boðið,“ segir Steinþór Helgi Arnsteinsson, umboðsmaður hljómsveitarinnar Hjaltalín.
Í kvöld stendur mikil veisla
fyrir dyrum á vegum austurísku
barónessunnar Francescu Habsburg. Samkvæmt óstaðfestum
heimildum Fréttablaðsins má
vænta þess að í föruneyti hennar
verði heimsþekktir popparar á
borð við David Bowie, Johnny Rotten og Roger Taylor úr Queen.
Francesca Habsburg hefur
verið tíður gestur hér á landi á
undanförnum árum, hún er mikil
vinkona Dorritar Moussaieff og
velgjörðarmaður íslenskra listamanna. Þannig hefur hún styrkt
Ragnar Kjartansson og Ólaf Elíasson svo einhverjir séu nefndir.
Svo virðist sem hún hafi einstakt
dálæti á Íslandi og blæs nú til
aðventuveislu ekki síst til að lyfta
brúninni á íslenskum vinum sínum
í ljósi bágs ástands hér á landi.
Habsburg á ýmsa vini meðal listaspíra íslenskra, svo sem þeim sem
tengjast Kling og Bang. Og hún
hefur boðið íslenskum tónlistarmönnum að koma og spila í útlöndum við ýmis tækifæri. Í veislunni
í kvöld munu stíga á stokk hljómsveitirnar Flís, en í henni leikur
góður vinur hennar Helgi Svavar
Helgason á trommur, og hljómsveitin Hjaltalín. Þeir sem Fréttablaðið ræddi við tala um hana sem
mannvin mikinn sem hafi dálæti á
Íslandi og Jamaica og sjái eitthvað
líkt með þessum eyþjóðum. Þá
hefur hún látið til sín taka í ýmsum
mannúðarmálum svo sem frelsisbaráttu Tíbeta.
„Já, ég heyrði að einhver „sel-

HJALTALÍN Hljómsveitin mætir í partíið, sem Francesca Habsburg boðar til í kvöld, og

ætlar að troða upp.

muna eftir hljómsveitinni síðan
þá.“
- jbg

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ebb“ væru væntanleg en ég sel
það ekki dýrar en ég keypti það,“
segir Steinþór Helgi en staðfestir
að Hjaltalín muni mæta á staðinn
og spila. Steinþór segir að í
veislunni verði væntanlega um hundrað gestir og verður hún ekki
haldin í miðborginni.
En vill að öðru leyti
ekki tjá sig um málið.
jakob@frettabladid.is

FRANCESCA HABSBURG OG FRÍTT
FÖRUNEYTI Habsburg á ýmsa

fræga vini. Í aðventuveislu,
sem hún hugsar til að létta
íslenskum vinum lund, er
boðið meðal annarra David
Bowie, Johnny Rotten og
Roger Taylor.

Egill Helgason, ofurbloggari og
sjónvarpsmaður, hefur vart undan
að tala við erlenda fjölmiðla um
íslenska bankahrunið ef marka má
bloggsíðu hans. Egill greindi frá
því í gær að hann hefði talað við
blaðamenn frá New Yorker, Economist og Al Jazeera auk nokkurra
annarra sem ekki tók því að telja
upp. Reyndar skýtur Egill því að að
honum hafi þótt vænst um að tala
við blaðamann frá japanska blaðinu Asahi Shimbun. Því þar kom
nefnilega í ljós að sá var enginn
annar en Hirohito. Sá náungi, sem
kom frá London, reyndist nefnilega
vera gamall skólafélagi frá námsárum sjónvarpsmannsins í París.
Hirohito og Egill virðast hafa átt
notalegar stundir í frönsku höfuðborginni því þeir hlustuðu saman á Debussy
og Ravel og ræddu um
bókmenntir. Hirohito
gerði margt fleira með
Agli en bara hlustaði á
tónlist því hann kom
Agli einnig í kynni við
sushi-fiskréttina.
Í gær var sagt frá því
að íþróttagarpurinn
og rithöfundurinn
Þorgrímur Þráinsson
hafi ekið með fullfermi
höfunda til Ólafsvíkur.
Annar góður hópur
rithöfunda, og skrautlegur, verður á ferð
um Þingeyjarsýslu um helgina:
Erla Bolladóttir, Guðjón Friðriksson, Margrét Pála Ólafsdóttir og
ævisagnaritarinn Þórunn Hrefna
Sigurjónsdóttir, og Þorvaldur Kristinsson munu lesa úr bókum sínum
á Þórshöfn, Kópaskeri, Húsavík,
framhaldsskólanum að Laugum, og
í Eymundsson á Akureyri þar sem
þau árita líka. Öll munu þau ferðast
saman í bílaleigubíl og væri
gaman að vera fluga á
bílrúðu í þeirri ferð því
öll hafa verið áberandi
í íslensku þjóðlífi
undanfarna áratugi en
á ólíkum sviðum
óneitanlega.
- fgg, jbg

Doppótt Dorrit fékk skartgrip
Forsetafrúin Dorrit Moussaief
klæddist doppóttri blússu og jakka
er hún veitti viðtöku skartgrip til
styrktar Neistanum, styrktarfélagi
hjartveikra barna, í Kringlunni í
gær.
Um var að ræða fyrsta eintakið
af silfurskartgrip sem seldur verður til styrktar Neistanum og
afhentu Eggert Pétursson listmálari og Sif Jakobs skartgripahönnuður forsetafrúnni gripinn. Verður
hann seldur á 9.500 krónur í takmörkuðu upplagi.
„Við fengum í sumar hugmynd
um að láta hanna skartgrip fyrir
jólin og höfðum strax Eggert í
huga. Hann var meira en til í þetta
og hafði lengi langað að hanna
skartgrip,“ segir Tómas Jónasson,
framkvæmdastjóri Leonard, þar
sem athöfnin fór fram. „Hann rissaði upp hugmyndir og valdi sjálfur
hvaða blóm hann vildi teikna.“
Blómið hjartarfi varð fyrir val-

inu og í framhaldinu var Sif Jakobs
fengin til að útbúa skartgripinn.
„Hugmyndin var alltaf að selja
þetta um jólin og styrkja gott málefni. Fyrst hann valdi hjartarfa datt
okkur strax í hug að velja eitthvað
sem tengdist hjartasjúkdómum og
þá kom Neistinn upp í hugann,“
segir Tómas.
Hann segir að gaman hafi verið
að fá Dorrit í heimsókn. „Við báðum
hana um að koma með stuttum
fyrirvara og hún tók þessu mjög
vel. Hún var hérna í klukkutíma og
henni leist voða vel á þetta.“
Vart þarf að taka fram að forsetafrúin vakti mikla athygli vegfarenda í Kringlunni í gær.
- fb

DORRIT OG ANNEY Dorrit ásamt hinni
sex ára Anneyju Birtu Jóhannesdóttur
sem hefur gengist undir sex hjartaaðgerðir á stuttri ævi sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ný sending af fallegum jólavörum frá SIA

Fjöldi girnilegra tilboða í desember
í Kringlunni og Bæjarlind
Bjóðum vaxtalausa greiðsludreifingu í 8 mánuði
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FABRIKAN

Mynd: SIA Home fashion

6¡>5F@=B8%(!%*p&$%?áD5JC;=pGÝA=)*((($$p:5L)*(((')pH9??4H9??"=GpKKK"H9??"=G

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

BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Af fleytingum

J

ón Páll Jakobsson hóf útgerðarsögu sína á Bíldudal aðeins
fimm ára gamall. Ég væri ekki að
minnast á þetta nema vegna þess
að þá hófst mín útgerðarsaga
líka. Þannig var mál með vexti að
karl faðir hans hafði hent litlu
bretti sem verið hafði við útidyrnar. Fengum við þá korkbúta
hjá Runna rafvirkja og negldum
undir en síðan var ýtt úr vör.

ÞETTA gekk alveg eins og í sögu

þar til að við vorum komnir að
hafnarmynni en þá losnar korkurinn undan brettinu. Í hvert sinn
sem bútur flaut upp sökk flekinn
neðar og við útgerðarmennirnir
með. Sjórinn náði yfir ökkla
þegar við tókum land við hafnargarðinn.

EKKI létum við þó staðar numið
heldur festum þann kork sem
eftir var enn kirfilegar undir
flekanum. Síðan fór annar út á
flekanum meðan hinn fylgdist
með úr fjörunni.
ÞEGAR einn var búinn að steypast í sjóinn tók hinn við fleyinu.
Töldum við okkur forsjála menn
með því að halda út á flekann á
nærbuxunum einum saman svo
við gætum gengið að fötunum
vísum og þurrum að brölti þessu
loknu.

OKKUR til mikillar skelfingar
sáum við hvar barnapíurnar
reykvísku voru orðnar forvitnar
og komu til að finna okkur í fjöru.
Þótti okkur mikið til þeirra koma
en í þá daga þótti það hin mesta
smán að láta stúlkur sjá sig á
nærbuxunum svo við kusum að
halda okkur í sjónum meðan þær
væru þarna í fjörunni.
ÞAÐ versta var að það var ekkert fararsnið á þeim og ekki fór
vel um okkur með sjóinn upp að
bringu. Til að bæta gráu ofan á
svart komu eldri menn þar að og
sáu hvernig fyrir okkur var
komið. Tjáðu þeir okkur að sjórinn væri ögn hlýrri þar sem skítaræsið kæmi upp svo við færðum
okkur þangað.
ÚTGERÐARSAGA mín endaði
nokkrum árum síðar þegar Dubbi
kom á rækjubát og náði í okkur
félagana þar sem okkur rak út
Arnarfjörðinn á litlum plastbáti.
Jón Páll átti hins vegar eftir að
verða skipstjóri á alvöru skipum.
Hann er nú vélstjóri á bát sem
gerir út frá Noregi og ég blaðasnápur í Reykjavík. Hvorugur
okkar kemur því nálægt fleytingu
krónunnar sem hlýtur að teljast
mikið ánægjuefni.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 6.
desember, 341. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.59
11.11

Hádegi

Sólarlag

13.18
13.03

15.38
14.56

Heimild: Almanak Háskólans
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