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Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...                               ... alla daga

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

Sími: 512 5000

LAUGARDAGUR
3. janúar 2009 — 2. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

ATVINNUMÁL Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra hefur ákveðið að 
láta staðfesta fjárfestingarsamning vegna allt að 360 þúsund tonna 
álvers í Helguvík. Fimm erlendir bankar munu þar af leiðandi veita lán 
til framkvæmda þar. Þetta kemur fram í grein sem Össur ritar í 
Fréttablaðið í dag.

Össur fullyrðir að framkvæmdir vegna álvers við Helguvík muni 
skapa atvinnu fyrir ríflega 2.500 manns á byggingartíma, sem falli 
saman við dýpstu efnahagslægðina og mesta atvinnuleysið. Í fullreistu 
álveri muni 650 manns starfa og að afleidd störf verði ríflega 1.000. Ekki 
verði þörf á virkjun Neðri-Þjórsár vegna Helguvíkur.  - bs/ Sjá síðu 8.

EIRÍKUR GUÐMUNDSSON UM NÝJA ÍSLAND

„hinu rotna skal 
kastað til hliðar“ 12

ENDURTEKNING
ER LEIÐINLEG
Víkingur Heiðar Ólafsson píanó-
leikari tók upp á því að semja 
tónlist í lausum stundum að námi 
loknu.

VIÐTAL 20 

Georg W. Bush

Forsetinn sem var 
púaður niður 22

Opið 10–18

Iðnaðarráðherra staðfestir allt að 360 þúsund tonna álver:

2.500 störf á byggingartíma

VÍÐA ÚRKOMA   Í dag verður hæg 
suðlæg átt en norðaustan strekk-
ingur norðvestan til. Rigning eða 
slydda en styttir upp og léttir heldur 
til eftir hádegi á Vestfjörðum og á 
landinu vestanverðu. Milt.  
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VINNUMARKAÐUR „Það er barna-
skapur að halda að eitthvað verði 
af kauphækkunum á fyrri hluta 
ársins,“ segir Víglundur Þorsteins-
son, stjórnarformaður BM Vallár. 

Kjarasamningar koma til endur-
skoðunar um miðjan febrúar og er 
vilji innan launþegasamtaka að 
framlengja þá.

Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins, 
segir að launþegasamtök vilji 
framlengja samninginn út árið 
2010 með þeim hækkunum sem 
kveðið er á um í samningnum. 
Margir innan iðnaðarins óttast þó 
að ekki verði hægt að efna núgild-
andi samninga. 

„Til viðbótar við samnings-
bundnar hækkanir kemur vísitölu-
hækkun upp á tíu prósent eða 
meira þannig að það er öllum ljóst 
að kjarabætur verða ekki á árinu 
2009, aðeins kjaraskerðing,“ segir 
Víglundur og hvetur til þess að ná 
niður verðbólgu og styðja við 
krónuna.

„Kjör þjóðarinnar eiga bara 
eftir að versna og því er rétt að 
gleyma þessum kjarasamningi og 
skoða frekar hvað verður hægt að 
gera í haust,“ segir Víglundur sem 
telur útilokað að gefa út „inni-

stæðulausa kauphækkunartékka.“
Jón Steindór Valdimarsson, 

framkvæmdastjóri Samtaka iðn-
aðarins, segir ljóst að ekki sé 
mikið svigrúm til launabreytinga 
hjá mörgum og menn séu ansi 
hugsi yfir þróuninni.

„Ég veit ekki hvort ég vil orða 
það þannig að það sé mikil and-
staða en víða sjá menn ekki fram á 
að hafa tækifæri til að greiða 
hærri laun þegar það er samdrátt-
ur og tekjuminnkun. Það er erfitt 
hjá býsna mörgum og menn sjá 
ekki fram úr augum en að sama 
skapi gríðarlega mikilvægt að við 
höldum sátt og friði á vinnumark-
aði þannig að menn verða að vega 
þetta og meta,“ segir Jón Stein-
dór.

Gengið hefur verið frá nær 
öllum kjarasamningum á vinnu-
markaði. Rafiðnaðarsambandið er 
það samband sem átti eftir að 
ganga frá flestum kjarasamning-
um og hefur nú verið gengið frá 
tveimur síðustu samningum 
þeirra, við Hitaveitu Suðurnesja 
og 365, þó eftir sé að skrifa undir. 
Samningarnir gilda frá 1. desem-
ber og gefa ýmist 5,5 prósent eða 
20.300 krónu hækkun. Þeir gilda 
til tveggja ára. ghs@frettabladid.is

Launahækkun 
út af borðinu
Endurskoða á kjarasamninga um miðjan febrúar. 

Launþegasamtök vilja framlengja þá en mörg iðn-

fyrirtæki sjá varla fram úr erfiðleikunum. Kjara-

skerðing bíður, segir stjórnarformaður BM Vallár.

ÍÞRÓTTIR Handknattleikskappinn 
Ólafur Stefánsson var í gær-
kvöldi kjörinn Íþróttamaður 
ársins við hátíðlega athöfn á 
Grand Hóteli Reykjavík en hann 
hlaut fullt hús stiga í kjörinu 
eða 480 stig. 
Ólafur naut mikillar velgengni á 

árinu 2008 með spænska félag-
inu Ciudad Real sem og íslenska 
landsliðinu.

„Ég er mjög kátur með þetta. 
Var kátur líka fyrir og er bara 
kátur með árið 2008,“ sagði Ólaf-
ur í viðtali við Fréttablaðið í 
gærkvöldi.  sjá nánar síður 38-39 - óþ

Árlegt kjör á Íþróttamanni ársins fór fram í gær:

Ólafur fékk fullt 
hús stiga í kjörinu

LÖGREGLUMÁL Fjölmennt lið lögreglu, sérsveitar og 
sjúkraliðs var kallað á vettvang í Smáíbúðahverfinu í 
Reykjavík um áttaleytið í gærkvöldi. 

Lögreglan  fékk tilkynningu um að þar væri á ferð 
maður sem hugsanlega væri vopnaður byssu. Þegar 
Fréttablaðið fór í prentun stóð leit að manninum í Smá-
íbúðahverfinu yfir.  Varðstjóri hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu sagðist ekki geta gefið neinar upplýs-
ingar um málið að svo stöddu. Að hans sögn var ekki 
vitað hvort hleypt hefði verið af skotvopni eða ekki. 

Sex merktir lögreglubílar voru notaðir við leitina 
auk tveggja ómerktra bíla frá sérsveitinni.  Íbúum í 
Smáíbúðahverfinu var brugðið og var ráðlagt af lög-
reglu að halda sig innan dyra. Lögreglan stöðvaði alla 
gangandi vegfarendur og ræddi við þá. 

Lögreglumenn höfðu varann á og voru íklæddir skot-
heldum vestum. - kg

Mikil viðbúnaður var hjá lögreglunni og sjúkraliðinu eftir tilkynningu:

Sérsveitin leitaði byssumanns í 
Smáíbúðahverfinu í gærkvöldi 

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 2008 Handknattleikskappinn Ólafur Stefánsson hlaut 
fullt hús stiga í kjöri samtaka íþróttafréttamanna á Íþróttamanni ársins en valið 
var tilkynnt á Grand Hóteli Reykjavík í gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BYSSUMANNS LEITAÐ Lögregla fékk tilkynningu þess efnis að 
hugsanlega væri vopnaður maður á ferð í Smáíbúðahverfinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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SLYS Maðurinn sem lést eftir 
árekstur á Ólafsfjarðarvegi á 
nýársdag hét Árni Steingríms-
son. Hann bjó á bænum 
Ingvörum í Svarfaðardal. Árni, 
sem var fæddur árið 1943, var 
ekkjumaður og lætur eftir sig 
uppkomin börn. 

Banaslys á Ólafsfjarðarvegi:

Nafn hins látna

KÖNNUN Vinstri hreyfingin - 
grænt framboð er stærsti 
stjórnmálaflokkur landsins með 
32 prósenta fylgi samkvæmt 
þjóðarpúlsi Gallup. 

Stuðningur við ríkisstjórnina er 
nú um 32 prósent og hefur ekki 
verið minni frá október 1993. 

31 prósent styður Samfylking-
una og 21 prósent Sjálfstæðis-
flokkinn. Átta prósent styðja 
Framsókn, þrjú prósent Frjáls-
lynda flokkinn og þrjú prósent 
Íslandshreyfinguna. Þrjú prósent 
segjast ætla að kjósa eitthvað 
annað en flokka sem buðu fram 
síðast. 

Um tíu prósent taka ekki 
afstöðu eða neita að gefa hana 
upp. Sextán prósent segjast 
myndu skila auðu eða ekki kjósa 
ef kosið væri í dag. - hhs

Þjóðarpúls Gallup:

Vinstri græn 
enn þá stærst

STÆRSTUR Samkvæmt Þjóðarpúlsi 
Gallup er Vinstri hreyfingin - grænt 
framboð stærsti stjórnmálaflokkur 
landsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/SJÓ 

BANDARÍKIN Bandaríkjamaðurinn 
William Cotto er talinn hafa myrt 
fyrrverandi eiginkonu sína, Isol 
Lind Cotto, 49 ára, snemma að 
morgni gamlársdags á heimili 
hennar í Bandaríkjunum. Dóttir 
þeirra hjóna hringdi á lögregluna 
um fjögur um morguninn. Þegar 
lögreglan kom á staðinn var Willi-
am Cotto farinn. Hann fannst 
skömmu síðar á bílastæði við bens-
ínstöð í nágrenninu og hafði þá 
svipt sig lífi. Enginn annar særðist 
í árásinni.

Lögreglumaður sem Fréttablaðið 
ræddi við segir að málið sé enn til 
rannsóknar en upplýst sé að Willi-
am hafi myrt fyrrverandi eigin-
konu sína. Þetta hafi vitanlega 
verið mikið áfall fyrir dótturina en 
hún eigi fjölskyldu í Bandaríkjun-
um og hafi fengið stuðning frá 
þeim. 

William Cotto var 53 ára fyrrver-
andi hermaður í bandaríska 
sjóhernum. Hann hafði starfað í 20 
ár í umferðarlögreglunni en sest í 
helgan stein fyrr á þessu ári. Isol 
hafði kært hann fyrir ofsóknir og 
ofbeldi og fengið nálgunarbann á 
hann í byrjun vikunnar. William 
var settur í fangaklefa en var lát-
inn laus 90 mínútum síðar gegn 
5.000 dollara tryggingu, sem sam-
svarar um 607 þúsund krónum, sem 
hann greiddi sjálfur með kredit-
korti. Öll vopn í hans fórum höfðu 
verið gerð upptæk að talið var en 
sú reyndist ekki raunin.

William réðst inn á heimili Isolar 
og 22 ára gamallar dóttur þeirra 
rétt fyrir klukkan fjögur að morgni 
gamlársdags og skaut fyrrum eig-
inkonu sína í svefnherberginu. Ekki 
er vitað hvaðan vopnið kemur og 
lögreglumaðurinn segist ekki vita 
til þess að William hafi átt við 
áfengisvanda að stríða.

Isol og William ætluðu að skilja 
árið 2005 en hættu við í júní 2006. 
Ástæða morðsins er sögð sú að 
William hafi verið öskureiður yfir 
að Isol hafi viljað skilja við hann.

Isol hafði búið í Bandaríkjunum í 
þrjátíu ár. Hún rak vídeóleigu í húsi 
sínu um árabil. Nágranni hennar, 
Katherine A. Cairo Davis, segist oft 
hafa leigt myndbönd af henni. Hún 
hafi átt sex hunda og gjarnan sýnt 
sér myndir frá Íslandi. Isol á börn 
hér á landi.

Urður Gunnarsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi utanríkisráðuneytis-
ins, segir að búið sé að láta íslenska 
ættingja Isolar vita. Konsúllinn sé 
í sambandi við lögregluna í Banda-
ríkjunum. Utanríkisráðuneytið 
fylgist með málinu.  
  ghs@frettabladid.is

Íslensk kona myrt á 
gamlársdagsmorgni
Íslensk kona úr Njarðvík var myrt á heimili sínu í Bandaríkjunum að morgni 

gamlársdags. Fyrrverandi eiginmaður hennar skaut hana í svefnherberginu og 

svipti sig síðan lífi á nærliggjandi bílastæði. Dóttir þeirra hringdi á lögregluna.

MYRTI ÍSLENSKA KONU SÍNA William Cotto, 53 ára fyrrverandi hermaður og 
umferðarlögreglumaður, skaut Isol Lind Cotto, fyrrverandi eiginkonu sína, í svefn-
herberginu eldsnemma að morgni gamlársdags en hún hafði skömmu áður fengið 
nálgunarbann á hann. Dóttir þeirra hringdi á lögregluna. Cotto fannst síðan í blóði 
sínu á bensínstöð í nágrenninu. Hann hafði svipt sig lífi.

EFNAHAGSMÁL Endurskoðunar-
fyrirtækin sem ráðin voru til að 
rannsaka starfsemi föllnu 
bankanna hafa öll skilað upplýs-
ingum til Fjármálaeftirlitsins 
(FME). Ekki fengust upplýsingar 
frá FME hvort rannsókn fyrir-
tækjanna sé lokið. FME metur nú 
hvort tilefni sé til nánari rann-
sókna eða beitingu úrræða.

Þrjú fyrirtæki voru ráðin til að 
skoða bankana þrjá; PriceWater-
houseCoopers rannsakar Kaup-
þing, Deloitte rannsakar Lands-
bankann og Ernst&Young 
rannsakar Glitni. Rannsóknin á 
Glitni var upphaflega í höndum 
KPMG sem sagði sig frá verkinu í 
desember. Til stóð að skýrslum 
yrði skilað 31.desember síðastlið-
inn. Rannsókn endurskoðunar-
fyrirtækjanna snýr að því hvort 
brotið hafi verið gegn innri 
reglum bankanna og lögum og 
reglum um fjármálafyrirtæki.

  - shá

Rannsókn á falli bankanna:

Fyrirtæki hafa 
skilað gögnum

Özur, eru menn komnir í 
bakkgírinn?

„Já, og í lága drifið.“

Bílasala hefur dregist meira saman en 
nokkurn tíma frá því mælingar hófust. 
Özur Lárusson er framkvæmdastjóri 
Bílgreinasambandsins.

STJÓRNSÝSLA Þingmenn Samfylk-
ingarinnar segja úrskurð umboðs-
manns Alþingis, sem gerði athuga-
semdir við skipan Þorsteins 
Davíðssonar sem héraðsdómara, 
eðlilegan og búast hafi mátt við 
honum.

„Ég hef engar forsendur til að 
draga álitið í efa. Ég galt varhug 
við ráðningunni á sínum tíma og 
umboðsmaður hefur komist að 
þeirri niðurstöðu að hana hefði átt 
að vanda betur. Ég tek undir það,“ 
segir Lúðvík Bergvinsson þing-
flokksformaður. Hann segir Árna 
vera ráðherra Sjálfstæðisflokks-
ins og möguleg afsögn hans verði 
ekki rædd í þingflokki Samfylk-
ingarinnar.

Árni Páll Árnason segist ekki 

hafa lesið dóminn en „það hljómi 
eins og eitt og annað ámælisvert 
hafi verið við framkvæmdina“.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir 
segir niðurstöðu umboðsmanns 

eðlilega. „Þetta sýnir að það þarf 
að vanda vinnubrögð í svona ráðn-
ingum og þetta verður að skoða 
vandlega.“ Hvað afsögn varðar 
segir hún: „Hann verður að gera 
það upp við sína eigin samvisku.“

Helgi Hjörvar segir úrskurðinn 
ekki koma á óvart. „Málið var 
skólabókardæmi um vond vinnu-
brögð við embættisveitingu. Svona 
vinnubrögð þurfum við að upp-
ræta í stjórnsýslunni við endur-
reisn samfélagsins, ekki síst til að 
endurvekja samstöðu og traust 
milli almennings og stjórnvalda. 
Ráðherrann hlýtur sjálfur að 
svara fyrir það hvernig hann 
hyggst bregðast við álitinu en 
hann hlýtur að taka það alvar-
lega.“ - kóp

Samfylkingarfólk segir úrskurð um skipan héraðsdómara eðlilegan:

Ráðherra meti sjálfur afsögn

GAGNRÝNDUR Þingmenn Samfylking-
arinnar segja fjármálaráðherra verða að 
meta það sjálfur hvort hann segi af sér 
eftir úrskurð umboðsmanns Alþingis um 
skipan héraðsdómara. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MÓTMÆLI Boðað hefur verið til 
mótmæla á Austurvelli klukkan 
15.00 í dag undir yfirskriftinni 
Breiðfylking gegn ástandinu. Er 
þetta þrettándi mótmælafundur-
inn sem efnt er til undir þessari 
yfirskrift.

Í tilkynningu frá samtökunum 
Raddir fólksins, sem standa fyrir 
fundinum, segir að nú verði 
róðurinn hertur til muna í 
mótmælunum.

Forsvarsmenn Radda fólksins 
gengu á fund Árna Mathiesen 
fjármálaráðherra í gær og 
kröfðust tafarlausrar afsagnar 
hans.

Dóra Ísleifsdóttir, kennari og 
grafískur hönnuður, og Einar Már 
Guðmundsson rithöfundur flytja 
ræður á fundinum í dag. - kg

Mótmælafundur á Austurvelli:

Þrettándi fund-
urinn í dag

BANKAMÁL Kristján Arason 
tilkynnti í gær að hann myndi 
láta af störfum sem fram-
kvæmdastjóri viðskiptasviðs 
Kaupþings. 

Kristján, sem er eiginmaður 
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdótt-
ur menntamálaráðherra, er einn 
þeirra sem eiga í skuld við 
Kaupþing vegna hlutabréfakaupa 
í bankanum, og hefur verið 
töluvert í umræðunni í kjölfar 
bankahrunsins vegna þessa.

Kristján er fjórði fram-
kvæmdastjórinn sem lætur af 
störfum hjá Kaupþingi á síðustu 
dögum. Ekki náðist í Kristján við 
vinnslu fréttarinnar. - kg

Breytingar í bönkunum:

Kristján hættir 
hjá Kaupþingi

MÓTMÆLI „Þessi skríll og þessir 
brjálæðingar töldu okkur ekki vera 
á réttum stað og ógnaði okkur, bæði 
í orðum og æði. Þetta voru bara 
eðlileg viðbrögð. Við vorum að 
verja okkur því við héldum að okkur 
væri ógnað þarna,“ segir Ólafur 
Örn Klemensson, hagfræðingur hjá 
Seðlabanka Íslands. Myndskeið 
fréttasíðunnar mbl.is af eftirmála 
mótmælanna við Hótel Borg á gaml-
ársdag hefur vakið athygli, en í því 
sést Ólafur, við annan mann, ýta 
harkalega við tveimur úr hópi mót-
mælenda, karli og konu. Á mynd-
bandinu heyrist einnig maðurinn 
sem var í för með Ólafi kalla mót-
mælanda kommúnistadrullusokk.

Ólafur segist hafa átt leið hjá 
mótmælunum eftir að hafa verið 
við kaffidrykkju á veitingastað 
ásamt bróður sínum og fleiri 
félögum. „Þetta lið taldi okkur 

greinilega ekki velkomna í hópinn 
og var með stympingar við okkur. 
Það er ekkert flóknara en það, 
Þetta er dæmi um skrílslætin hjá 
þessu fólki, að ráðast að borgur-
um,“ segir Ólafur. Í myndskeiði 
mbl.is er ekki að sjá að Ólafur hafi 
verið að verja sig á beinan hátt 
gegn ógnunum mótmælendanna. 
Ólafur segir það skýrast af því að 
myndskeiðið hefjist þegar félag-
arnir hafi verið búnir að ganga í 
gegnum hópinn og verið á leiðinni 
burt.

Spurður hvort hann telji að starf 
hans sem hagfræðingur hjá Seðla-
bankanum hafi átt þátt í atvikinu 
neitar Ólafur því. - kg

Hagfræðingur segist hafa þurft að verja sig fyrir skríl í umdeildu myndskeiði:

Hélt að okkur væri ógnað

STYMPINGAR Í myndskeiði mbl.is sést 
Ólafur ýta harkalega við tveimur mót-
mælenda við Hótel Borg. MYND/MBL.IS

ÚTGÁFA Fréttablaðið er enn 
prentað á bleikan pappír, eins og 
lesendur hafa tekið eftir. Blaðið 
verður prentað á bleikan pappír í 
nokkra daga þar sem verið er að 
nýta birgðir sem annars hefðu 
farið til spillis vegna breytinga á 
prentun. 

Bleiki pappírinn gekk af þegar 
ákveðið var að hætta að prenta 
Markaðinn, viðskiptablað 
Fréttablaðsins, á bleikan pappír. 

Nýi litur blaðsins:

Fréttablaðið 
ennþá bleikt

STJÓRNMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
telur að kjósa eigi til Alþingis 
samfara hugsanlegri þjóðar-
atkvæðagreiðslu um aðildarvið-
ræður við Evrópumsambandið. Í 
samtali við Stöð 2 í gær sagði 
Ingibjörg að fyrst verið væri að 
kalla fólk að kjörborðinu vegna 
ESB væri eðlilegt að efna 
samtímis til þingkosninga. Ekki 
náðist í Geir Haarde forsætisráð-
herra í gær. Í áramótaávarpi sínu 
sagði Geir koma til greina að 
þjóðin kysi fyrst um hvort hefja 
ætti aðildarviðræður og að þeim 
loknum um það hvort ganga ætti í 
sambandið. Forsætisráðherra gat 
ekki um alþingiskosningar í 
ávarpi sínu.   - gar

Formaður Samfylkingarinnar:

ESB samhliða 
þingkosningum

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR
Utanríkisráðherra vill alþingiskosningar 
samfara þjóðaratkvæðagreiðslu.

SPURNING DAGSINS
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Viltu bæta líðan?
Þarftu að byrja rólega?

Ný námskeið hefjast 7. janúar 

Stott–Pilates:  Góð aðferð til að styrkja og auka stöðugleika liðanna og 
bæta líkamsstöðuna. Byrjenda-og framhaldshópar 

Jóga:  Aðlagað einstaklingum með gigt og þeim sem þurfa að fara varlega í 
þjálfun.  Byrjenda- og framhaldshópar 

Alhliða leikfi mi:  Tímar sem henta vel fyrir einstaklinga sem eru að hefja 
þjálfun og þurfa góða leiðsögn.  Frábærir tímar fyrir gigtarfólk sem og 
einstaklinga með vöðvabólgu og viðkvæmt bak

Leikfi mi fyrir karlmenn:  Hressileg liðkandi og styrkjandi þjálfun.  Hentar 
jafnt byrjendum sem lengra komnum

Fagfólk með sérmenntun og áralanga reynslu sér um alla þjálfun.
Þægilegt og rólegt umhverfi 

Upplýsingar og skráning á skrifstofu G.Í.,
Ármúla 5, sími 5303600

www.gigt.is

   

"Af stað".    

GENGIÐ 02.01.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

216,1348
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

121,00  121,58

175,74  176,60

168,69  169,63

22,637  22,769

17,338  17,440

15,570  15,662

1,327  1,3348

185,86  186,96 

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

VINNUMARKAÐUR Atvinnuleysi 
rafiðnaðarmanna minnkaði í 
desember, samkvæmt skrá 
Vinnumálastofnunar. Rafiðnaðar-
menn voru þar 62 talsins í þessum 
mánuði, flestir þeirra tæknifólk og 
rafvirkjar. Þeim hafði fækkað um 
níu frá því í nóvember og var 
fækkunin öll hjá rafvirkjum.

„Það fækkaði hjá okkur á 
atvinnuleysisskrá í desember og 
kom okkur verulega á óvart en hjá 
rafiðnaðarmönnum hefur fjölgað í 
heild sinni um níu en fækkað hjá 
rafvirkjum,“ segir Guðmundur 
Gunnarsson, formaður Rafiðnaðar-
sambandsins. - ghs

Rafiðnaðarmenn:

Atvinnuleysi 
minnkaði

TRYGGINGAR Vátryggingaskuld 
(almennt kallað bótasjóðir) stóru 
tryggingafélaganna þriggja, 
VÍS, TM og Sjóvár, stóðu í 65 
milljörðum króna í lok septemb-
er. Skiptist sú upphæð í iðgjalda-
skuld að upphæð 17 milljarðar 
og 48 milljarða tjónaskuld. Þetta 
kemur fram í minnisblaði 
Fjármálaeftirlitsins (FME) til 
viðskiptanefndar Alþingis 
dagsett 27. nóvember síðastlið-
inn. 

Sjóðirnir hafa ekki rýrnað 
þrátt fyrir erfiðar aðstæður í 
efnahagslífinu, samkvæmt 
upplýsingum frá félögunum. 

  - shá

Stóru tryggingafélögin:

Sjóðir stóðu í 
65 milljörðum

SRI LANKA, AP Stjórnarherinn í Srí 
Lanka hefur náð á sitt vald 
borginni Kilinochchi á norðan-
verðri eyjunni. 

Borgin hefur í reynd verið 
höfuðborg uppreisnarhreyfingar 
Tamíltígranna, sem barist hafa 
áratugum saman fyrir stofnun 
sjálfstæðs ríkis á hluta eyjunnar.

Fljótlega eftir að Mahinda 
Rajapaksa forseti hafði tilkynnt 
um sigurinn, tókst Tamíltígrunum 
þó að koma fyrir sprengju 
miðsvæðis í höfuðborginni 
Kólombó. Sprengingin kostaði tvo 
menn lífið. - gb 

Stjórnarherinn á Srí Lanka:

Náði höfuðvígi 
Tamíltígra

FAGNAÐ Í KÓLOMBÓ Íbúar höfuðborgar-
innar fögnuðu afrekum stjórnarhersins.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKEMMDARVERK „Mig grunar að í 
þessum skemmdarverkum felist 
þau skilaboð til mín að ég eigi ekki 
að vera að rífa kjaft,“ segir Eva 
Hauksdóttir, eigandi Nornabúðar-
innar við Vesturgötu. Rúður í 
versluninni voru brotnar með 
blýlóðum á nýársnótt og aftur 
næstu nótt á eftir. 

Eva hefur látið mjög að sér 
kveða í mótmælaaðgerðum síðustu 
vikna og grunar að skemmdar-
verkin séu því tengd. „Lögreglan 
er með bílnúmerið hjá þeim sem 
gerðu þetta en virðist lítinn áhuga 
hafa á að leysa málið,“ segir Eva 
Hauksdóttir. - kg

Nornabúðin við Vesturgötu:

Segir skilaboð 
fylgja rúðubroti

SLYS Tólf létust í umferðarslysum 
árið 2008. Það er töluvert undir 
meðaltali undanfarinna tuttugu ára 
sem er 22 slys á ári. 

Aðeins tvisvar frá því formleg 
skráning umferðarslysa hófst árið 
1967 hafa færri látist í umferðar-
slysum, árið 1968 og 1996. „Þetta 
er góðs viti. En við þurfum að 
skoða tölur yfir alvarlegu slysin 
líka til að sjá hvort um eiginlegan 
árangur er að ræða,“ segir Einar 
Magnús Magnússon, upplýsinga-
fulltrúi Umferðarstofu. 

Nokkrir þættir hafa líklega 
stuðlað að fækkun banaslysa að 
mati Einars. Dregið hafi úr 
hraðakstri, öryggi ökutækja hafi 
batnað og ýmsar umbætur verið 
gerðar í gatnamálum svo eitthvað 
sé nefnt.

Árangurinn hvað alvarleg slys 
varðar virðist ekki jafn góður á 
árinu. Frá janúar til október 
slösuðust 176 alvarlega í 
umferðarslysum. Á sama tímabili 
árið 2007 voru þeir 155.  - hhs

Fjölgun umferðarslysa:

Tólf létust í 
umferðarslys-
um í fyrra

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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UMHLEYPINGAR  
Framan af degi verður 
úrkomusamt um allt 
land, yfi rleitt rigning 
en hætt við slyddu 
austast. Um eða 
eftir hádegi styttir upp 
vestantil, fyrst á Vest-
fjörðum og rofar held-
ur til. Á morgun léttir 
til víða norðanlands 
og á Vestfjörðum en 
úrkomuloft liggur 
þá við austan- og 
suðaustanvert landið. 
Svalast verður austan 
til á landinu en þó 
frostlaust víðast hvar.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

VIÐSKIPTI „Tal hafði enga aðra leið,“ 
segir Hermann Jónasson, sem á 
þriðjudag var fyrirvaralaust vikið 
úr starfi forstjóra hjá Tali eftir að 
hafa gengið frá samningi um afnot 
Tals af farsímakerfi Símans.

Hermann og Jóhann Óli Guð-
mundsson eiga samtals 49 prósent 
í Tali á móti Teymi sem á 51 pró-
sent. Teymi er eigandi símafyrir-
tækisins Vodafone. Þórdís J. Sig-
urðardóttir er fulltrúi Teymis í 
stjórn Tals og gegnir þar stjórnar-
formennsku.

Á stjórnarfundi Tals daginn fyrir 
gamlársdag hugðist Hermann 
kynna samninginn sem hann hafði 
gert við Símann. Þórdís hins vegar 
sagði fulltrúa Teymis hafa ákveðið 
að víkja forstjóranum frá störfum.

„Hermann leyndi stjórnina upp-
lýsingum og ég sem stjórnarfor-
maður get alls ekki unnið með for-
stjóra sem fer á bak við mig og 
ætlar ekki að virða gerða samn-
inga,“ útskýrir Þórdís sem segir 
samninginn sem Hermann gerði 
við Símann hafa verið afglöp í 
starfi. „Forstjórinn samdi við Sím-
ann þótt Tal sé með fimm ára samn-
ing við Vodafone. Nú er Tal með 
samninga við tvö fyrirtæki sem 
bæði hóta málsókn.“

Hermann segist á stjórnarfundi 
11. desember hafa kynnt að Tal 
stæði frammi fyrir því að við-
skiptavinir fyrirtækisins hefðu 
ekki gsm-samband á hluta landsins 
frá 1. janúar. „Ég sagðist vera að 
skoða tvær leiðir: Annars vegar í 
gegnum Vodafone og hins vegar í 
gegnum Símann í samvinnu við 
Póst og fjarskiptastofnum. Mér 
var falið umbúðalaust að leysa 

málið með hagsmuni Tals og við-
skiptavina þess í huga,“ segir Her-
mann sem kveður þetta staðfest í 
fundargerð.

Þórdís segir fulltrúa Teymis ekki 
hafa samþykkt fundargerðina sem 
unnin hafi verið eftir forskrift 
Hermanns sem nú sé að snúa út úr 
því sem rætt hafi verið. Þau hafi 
talið að forstjórinn væri að leysa 
málið á grundvelli samningsins 

sem í gildi væri við Vodafone. Her-
mann segir vanda Tals hafa falist í 
því að samkvæmt úrskurði Póst- 
og fjarskiptastofnunar mætti Tal 
ekki hafa aðgang að farsímakerfi í 
gegnum tvö fyrirtæki. Vodofone 
hafi ekki eigið kerfi á Austurlandi 
heldur reikisamning við Símann 
sem ekki megi selja Tali aðgang að 
á meðan Tal sé með samning við 
Vodafone. „Eina færa leiðin til þess 
tryggja viðskiptavinum Tals áfram-
haldandi gsm-samband var að 
semja við Símann,“ segir Her-
mann.

Þórdís vísar þessu á bug. „Þetta 
er bara rugl. Við vorum einmitt 
með erindi fyrir Póst- og fjar-
skiptastofnun um að Tal fengi 
aðgang að kerfi Símans í gegnum 
samninginn við Vodafone. Þetta 
erindi dró Hermann til baka áður 
en niðurstaða fékkst.“

 gar@frettabladid.is

Forstjóri rekinn eftir 
samning við Símann
Fulltrúar meirihluta Teymis í stjórn Tals ráku forstjóra fyrirtæksins eftir að hann 

gerði samning um aðgang Tals að gsm-kerfi Símans. Forstjórinn segist hafa farið 

einu færu leiðina en stjórnarformaðurinn sakar hann um afglöp í starfi.

ÞÓRDÍS J. 
SIGURÐARDÓTTIR

HERMANN 
JÓNASSON

FJARSKIPTAMÖSTUR Brottrekinn forstjóri Tals kveðst hafa nýtt eina möguleikann í 
stöðunni til að halda viðskiptavinum Tals í gsm-sambandi um allt land en stjórnar-
formaðurinn segir Tal nú vera með tvo samninga um slíka dreifingu og hótanir um 
yfirvofandi málsókn.

SVEITARFÉLÖG Langflest sveitar-
félög landsins samþykkja fjárhags-
áætlun sína nú í janúar. Flest munu 
jafnframt samþykkja að endur-
skoða fjárhagsáætlunina eftir þrjá 
mánuði þannig að þau geti hert 
ólina ef þarf. Sveitarfélögin skoða 
ýmsar hagræðingarleiðir. Sum vilja 
lækka laun um 2-4 prósent, önnur 
skoða sameiningu stofnana, til 
dæmis skóla.

Tæplega þriðjungur sveitar-
félaga á við erfiðleika að glíma í 
rekstri. Halldór Halldórsson, for-
maður Sambands íslenskra sveitar-
félaga, bendir á að meira en fimm-
tíu prósent af rekstrarkostnaði 
sveitarfélaga séu laun og launa-

kostnaður og því 
telur hann líklegt 
að sveitarfélögin 
neyðist til að lækka 
laun stjórnenda. 
Grunnskólinn sé 
langstærsti vinnu-
staðurinn. Ekkert 
sveitarfélag kom-
ist hjá því að hag-
ræða. Búast megi 
við að þau verði að 

draga saman í rekstri, skera niður 
yfirvinnu og þjónustu af ýmsu 
tagi.

„Sveitarfélögin hafa sett sér það 
markmið að hagræða þó þannig að 
það þurfi helst ekki að segja fólki 

upp. Það er markmiðið hjá þeim 
flestum.“

Halldór segir að mörg sveitar-
félög eigi við erfiðar rekstrarað-
stæður að glíma. „Ég held að 
sveitarfélögin hafi mikla burði til 
að vinna sig út úr þessu,“ segir Hall-
dór. „Eftir því sem þau eru stærri 
þeim mun meiri möguleikar eru á 
einhverri hagræðingu. En sveitar-
félögin í heild eru í þungri stöðu 
eins og ríkissjóður. Þetta er það 
mikil sveifla.“ Bolungarvík hefur 
eitt sveitarfélaga landsins nýtt sér 
heimild til að hækka útsvar úr 13,28 
í 14,61 prósent. Halldór telur hugs-
anlegt að fleiri neyðist til að nýta 
sér þetta þegar líður á árið. - ghs

Langflest sveitarfélög landsins samþykkja fjárhagsáætlun í janúar:

Skoða sameiningu grunnskóla

HALLDÓR 
HALLDÓRSSON



*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

A -50% ÚTSALA -80% ÚTS

HÚSASMIÐJANÚTSALA

af búsáhöldum

3.999
8.795

30% AFSL

af ljósum

20% AFSL

20% AFSL

af innimálningu

Skrúfjárnasett
Toolux, 15 stk.
5010131

999
2.579

60%
AFSLÁTTUR Verkfærataska

Caliber, 18”.
5024496

999
1.595

37%
AFSLÁTTUR

2.999
4.999

Flíspeysa
Herra, svört, grá og brún
5860848-64

Snjóskófla
Alpinus, lengd 1380 mm. 

blað 550x380 mm, D-hald.
5082365

999
1.299

Innimálning
Gæða veggmálning
gljástig 10
7119962-3/6-7

10 ltr

RUGL
VERÐ

GÓLFEFNAMARKAÐUR

Í SKÚTUVOGI

ÓTRÚLEG
VERÐ
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INDLAND, AP Varnarmálaráðherra 
Indlands segir ekkert að marka 
yfirlýsingar pakistanskra stjórn-
valda um væntanlegar aðgerðir 
þeirra gegn pakistönskum 
hryðjuverkamönnum, sem stóðu að 
árásum á borgina Múmbaí á 
Indlandi fyrir nokkrum vikum.

„Yfirlýsingar skipta ekki máli. 
Athafnir skipta máli. Þeir verða að 
sanna sig í verki,“ segir ráðherr-
ann, A.K. Antony.

Pakistanar hafa handtekið að 
minnsta kosti tvo menn, sem talið 
er að hafi skipulagt árásirnar, 
ásamt því að ráðast til atlögu gegn 
góðgerðasamtökum, sem talin eru 
halda hlífiskildi yfir hryðjuverka-
samtökunum Lashkar e Taíba. - gb

Indverjar um Pakistan:

Segja yfirlýsing-
ar ómarktækar

ÖRYGGISMÁL Enginn lét lífið í sjóslysi á íslenskum 
skipum árið 2008. Skýringanna er helst að leita í 
betri skipakosti og að öryggiskröfur til skipa eru 
meiri nú en fyrr. Er talið að árið 2008 sé fyrsta 
árið frá landnámi án banaslysa á sjó.

Á síðustu öld fórust í sjóslysum og drukknuðu í 
sjó, ám og vötnum yfir fjögur þúsund manns, 
samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni. Á síðari 
hluta aldarinnar fór banaslysum á sjó mjög 
fækkandi miðað við það sem áður var og sú þróun 
hefur haldist það sem af er þessum áratug. 
Skýringar framfaranna eru margvíslegar. Skipa-
kostur hefur batnað, öryggiskröfur til skipa hafa 
aukist en einnig hefur sjómönnum fækkað frá 
seinni hluta síðustu aldar. Einnig hefur vitund um 
mikilvægi fræðslu til sjómanna og slysavarna 
eflst á undanförnum árum, segir á heimasíðu 
Siglingastofnunar.  - shá

Enginn lét lífið í sjóslysi á íslensku skipi árið 2008 sem er einsdæmi:

Fyrsta árið án banaslysa á sjó

BRETLAND, AP Bretar voru engan veginn búnir undir 
hugsanlega árás frá Sovétríkjunum á ofanverðum 
áttunda áratugnum, að því er fram kemur í leyni-
skjölum breskra stjórnvalda sem nú hafa verið gerð 
opinber.

Samkvæmt viðbragðsáætlun frá 1978 var eitt 
helsta ráðið, sem Bretar bjuggu yfir, að nota 
togaraflota landsins til að hreinsa tundurdufl úr 
sjónum, ef á þyrfti að halda.

„Guð hjálpi okkur ef stríð brýst út,“ sagði James 
Callaghan, þáverandi forsætisráðherra, þegar 
honum var skýrt frá ástandinu. Hernaðarveldið 
fyrrverandi hafði hvorki yfir nægilega mörgum 
orrustuþotum, flugskeytum né tundurspillum að 
ráða til að verjast árásum, hvort sem Sovétmenn 
kysu að notast við kjarnorkuvopn eða hefðbundin 
vopn.

Sovétmenn höfðu látið ófriðlega, varið stórauknu 
fé til hernaðaruppbyggingar og endurnýjað vopna-
búnað sinn. Langvarandi kreppuástand í Bretlandi 
olli því hins vegar að hernaðaruppbygging hafði 
setið á hakanum árum saman.

„Ef þessi skjöl hefðu verið þekkt á þessum tíma, 

þá hefði það skotið mörgum skelk í bringu,“ segir 
Mark Dunton, sagnfræðingur við þjóðskjalasafn 
Breta. „Þetta sýnir að starfsemin var í lágmarki, við 
áttum ekki flugskeyti nema til tveggja eða þriggja 
daga.“ - gb

Hernaðarveldið Bretland mátti muna sinn fífil fegurri árið 1978:

Hefðu kallað út togarana

SOVÉSK HERÞOTA Þota af gerðinni MIG-29 á flugsýningu í Bret-
landi árið 1990, þegar engin ógn þótti stafa lengur af þeim.

NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP Níu íslömskum 
farþegum var vísað úr farþega-
flugvél fyrir flugtak í Washing-
tonborg á nýársdag. Aðrir 
farþegar höfðu sagst heyra 
grunsamlegar samræður um 
flugöryggismál í hópnum.

„Bróðir minn og kona hans 
voru að ræða einhver 
flugöryggismál,“ sagði Kashif 
Irfan, einn farþeganna, sem 
höfðu ætlað sér að fljúga til 
Flórída. „Það eina sem bróðir 
minn sagði, var: Vá, hreyflarnir 
eru alveg við gluggann hjá mér.“

Flugtaki var samstundis 
frestað, öllum farþegum vísað frá 
borði og einungis hleypt inn aftur 
eftir að leitað hafði verið á þeim á 
nýjan leik.

Níu manna hópurinn fékk ekki 
að halda áfram ferð sinni. - gb

Flugumferð í Bandaríkjunum:

Níu múslimum 
vísað frá borði

Sígarettur sem slökkva á sér
Finnar hafa ákveðið að leyfa aðeins 
sölu á sígarettum sem slökkva á sér 
sjálfar. Í sígarettunum er sérstakur 
pappír sem gerir það að verkum að 
það slökknar á þeim af sjálfu sér ef 
sígaretturnar eru ekki reyktar. Þetta 
tekur gildi í byrjun apríl á næsta ári.

FINNLAND
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KÚBA, AP Raúl Castro Kúbuforseti 
spáir því að byltingarstjórn 
landsins muni endast í önnur 
fimmtíu ár. 

Hann fagnaði því á nýársdag, 
ásamt landsmönnum, að hálf öld 
væri frá því bróðir hans, Fidel 
Castro, steypti einræðisherranum 
Fulgencio Batista af stóli.

Fidel var hvergi nærri. Hann 
hefur haldið sig til hlés frá því 
hann veiktist fyrir næstum hálfu 
þriðja ári.

Efnahagur Kúbu er illa staddur 
eftir náttúruhamfarir á árinu en 
landsmenn vonast til að samskipt-
in við Bandaríkin muni batna 
eftir að Barack Obama tekur við 
forsetaembætti þar síðar í 
mánuðinum. - gb

Byltingarafmæli á Kúbu:

Lofar fimmtíu 
árum í viðbót

RAUL CASTRO Hélt hátíðarræðu á sama 
stað og bróðir hans lýsti yfir sigri fyrir 
hálfri öld. NORDICPHOTOS/AFP

SLÖKKVILIÐ Slanga í kaffivél 
Gesthússins Dúnu í Suðurhlíð í 
Reykjavík gaf sig í fyrrinótt. 
Neðri hæð hússins var þess vegna 
á floti þegar hótelstjórinn Valgeir 
Ólafur Kragh kom til vinnu 
snemma í gærmorgun. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis-
ins kom til aðstoðar og dældi 
vatninu upp. Valgeir segir óljóst 
hversu mikið tjón varð. Ljóst sé 
þó að einhverjar rakaskemmdir 
hafi orðið, auk þess sem parket á 
gólfum hafi skemmst. 

Engin röskun varð á starfsemi 
gistihússins, enda öll herbergi á 
annarri og þriðju hæð hússins. 

 - hhs

Slanga í kaffivél gaf sig:

Vatnstjón hjá 
Gesthúsi Dúnu 

NOREGUR Norsk utanríkisþjónusta 
hefur nú flutt sex Norðmenn af 
Gazasvæðinu yfir til Ísraels 
vegna árása Ísraelsmanna á Gaza. 
Norskur Palestínumaður er eftir 
á Gaza þar sem eiginkona hans 
hefur ekki norskan ríkisborgara-
rétt og hann vill ekki yfirgefa 
hana, að sögn NRK.

Norðmennirnir voru gráti næst, 
dauðuppgefnir og sumir með 
áverka eftir átökin á Gaza. Fimm 
manna fjölskylda, sem hefur búið 
í Kautokeino, hefur verið föst á 
Gaza frá því í sumar en hún fór 
þangað í sumarfrí að heimsækja 
75 ára gamlan afa. Hann er eftir á 
Gaza. - ghs

Norsk utanríkisþjónusta:

Flytur Norð-
menn af Gaza

ÚKRAÍNA, AP Stjórnir Úkraínu og 
Rússlands eiga nú í áróðursstríði 
út af gasviðskiptum landanna. 

Úkraínustjórn fullyrðir að gas, 
sem streymir eftir leiðslum frá 
Rússlandi til Evrópuríkja, fái að 
fara óhindrað sína leið þrátt fyrir 
að Rússar hafi á nýársdag 
skrúfað fyrir gas til Úkraínu. 
Rússneska gasfyrirtækið 
Gazprom segir að Úkraínustjórn 
þurfi að greiða skuldir sínar áður 
en straumi verður hleypt á að 
nýju.

Úkraínumenn vilja fá stuðning 
Evrópuríkja í deilunni. Rúss-
neska utanríkisráðuneytið vill 
einnig fá tækifæri til að útskýra 
sinn málstað fyrir Evrópuríkjum. 
 - gb

Gasdeila Rússa og Úkraínu:

Úkraína leitar 
til Evrópuríkja

RÚSSAGAS Í UNGVERJALANDI Ungversk-
ur verkamaður fylgist með gasstreymi 
frá Úkraínu. NORDICPHOTOS/AFP

VEIÐI „Ég get ekki betur séð en það 
sé kolólöglegt að veiða á þessum 
tíma og til þess fallið að grafa 
undan þessu almenna siðferði sem 
maður vill sjá í veiðum, að menn 
virði bráð sína og láti hana í friði 
þegar hún er að hrygna eða er 
nýhrygnd,“ segir Sigurður Guð-
jónsson, forstjóri Veiðimálastofn-
unar. „Á þessum tíma er laxinn að 
komast í göngubúning og þá á að 
láta hann í friði. Og það er í anda 
laganna.“

Sigurður talar hér um frétt sem 
birtist í blaðinu í gær, þar sem 
Kristján Þ. Davíðsson, veiðimaður 
og framkvæmdastjóri gamla 
Glitnis, sagði frá feng sínum í 
Ytri-Rangá, en ekki í Eystri-
Rangá, eins og stóð ranglega í 
blaðinu. Hann fór til veiða á nýárs-
dag og fékk þrjá laxa með félaga 
sínum.

Kristján sagðist hafa fengið 
leyfi veiðivarðar og í fréttinni 
sagði að veiði í hafbeitarám, ám 
þar sem fiskur er ræktaður af 
mönnum, væri leyfileg á þessum 
tíma. Þær upplýsingar fengust hjá 
starfsmanni Lax-ár, sem leigir út 
veiðileyfi við árnar.

Óðinn Sigþórsson, formaður 
Landssambands veiðifélaga, segir 
engan vafa á að laxveiði sé bönnuð 
eftir 30. september, en í hafbeitar-
ám sé hún leyfileg allt til 31. okt-
óber. Þetta sé því skýlaust brot á 
lögum: „Þetta athæfi, að vera að 
veiða lax á þessum tíma, er hlutur 
sem við viljum ekki sjá. Lögunum 
er náttúrulega beitt gegn slíkri 
veiði,“ segir Óðinn. Undantekn-
ingar veiti Fiskistofa.

Sumarliði Óskarsson sérfræð-
ingur hjá lax- og silungsveiðisviði 

Fiskistofu segir mennina ekki 
hafa haft leyfi. „Þeir eru þarna 
greinilega ekki að veiða sam-
kvæmt lögum,“ segir hann.

Matthías Þorsteinsson, veiði-
vörður í Ytri-Rangá, segist heldur 
ekki hafa veitt mönnunum leyfi til 
veiðanna: „Þeir töluðu aldrei nokk-
urn tíma við mig, enda er ekki 
leyfilegt að veiða núna.“

Kristján sjálfur segir þá félaga 
hafa fengið leyfið frá „manni sem 
taldi sig hafa leyfi til að leyfa okkur 

að veiða þarna“. Hann vilji hvorki 
gefa upp nafn hans né félaga síns 
til að forða þeim frá klandri. „Við 
töldum okkur ekki vera að brjóta 
lög en ef við vorum að því þá eru 
það úrelt lög, sem ekki taka á því 
að í hafbeitarám, þar sem ekki er 
náttúruleg hrygning, er þessi fisk-
ur engum til gagns eða gleði, hann 
bara drepst,“ segir hann. Að auki 
hafi þeir fengið leyfi hjá landeig-
anda við ána, bónda sem átti leið 
hjá.  klemens@frettabladid.is

Laxveiði ólögleg á 
þessum árstíma 
Talsmenn Fiskistofu, Veiðimálastofnunar og Landssambands veiðifélaga segja 

að laxveiðar í Rangánum séu ólöglegar eftir 31. október ár hvert. Framkvæmda-

stjóri gamla Glitnis veiddi þar lax á nýársdag með félaga sínum.

KRISTJÁN MEÐ FENGINN Veiðimaðurinn var ánægður með fenginn og ófeiminn við 
að sýna hann. Laxveiði er hins vegar ekki leyfileg á þessum árstíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Gengu mótmælendur of langt á 
gamlársdag?
Já  73,6%
Nei  26,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var áramótaskaupið gott?

Segðu skoðun þína á Vísir.is
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1 Hve margir laxar veiddust í 
Eystri-Rangá á nýársdag?

2 Hvað telur Vinnumálastofn-
un að atvinnuleysi verði mikið?

3 Af hverju er Fréttablaðið á 
bleikum pappír?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 42

FJÖLMIÐLAR Fimm ára útgáfusögu 
sunnlenska fréttablaðsins 
Gluggans er nú lokið, en síðasta 
eintak blaðsins kom út fyrir 
áramót. Öllum starfsmönnum 
hefur verið sagt upp.

Blaðið var fríblað og borið í 
hvert hús á Suðurlandi og hafði 
tekjur sínar af auglýsingum. 
Gerð var tilraun til að breyta því í 
áskriftarblað en það gekk ekki 
sem skyldi þar sem ekki náðist að 
safna nógu mörgum áskrifendum. 
Efnahagsþrengingar eru sagðar 
ástæða þess að blaðið er lagt 
niður.

Fjórir fastir starfsmenn unnu 
að útgáfu blaðsins og kom það út í 
tæplega 8.000 eintökum.  - kóp

Héraðsfréttablað hættir:

Glugganum lok-
að endanlega

VINNUMARKAÐUR Takmarkanir á 
frjálsum atvinnu- og búseturétti 
ríkisborgara frá Rúmeníu og Búlg-
aríu hefur verið framlengdur til 
ársins 2012, samkvæmt frétt sem 
birt er á vefsíðu Vinnumálastofn-
unar, en atvinnu- og búseturéttur 
þessa fólks hefði átt að vera 
gefinn frjáls um áramót.

„Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið 
að framlengja heimild er setur 
skorður á frjálsa för ríkisborgara 
frá Rúmeníu og Búlgaríu til 
atvinnuþátttöku hér á landi til 
ársins 2012. Atvinnuþátttaka 
þeirra á íslenskum vinnumarkaði 
verður því áfram háð dvalar- og 
atvinnuleyfum,“ segir þar. - ghs

Vinnumarkaður:

Atvinnuréttur 
takmarkaður

NEYTENDUR Frá og með áramótum 
verða allir greiðsluseðlar 
Íbúðalánsjóðs sendir út með 
rafrænum hætti. Þetta minnkar 
pappírsnotkun og sparar peninga 
auk þess að vera umhverfis-
vænna.

Seðlarnir birtast í heimabanka 
viðskiptavina sjóðsins. Þeir sem 
þess óska geta fengið pappírs-
seðla senda til sín. Nú þegar eru 
greiðslumat, lánsumsóknir og 
flestar þjónustubeiðnir rafræn 
hjá sjóðnum.

Hluti seðilgjaldsins verður 
felldur niður við breytinguna.  
Gjaldtaka er þó ekki horfin því 75 
króna greiðslugjald þarf að reiða 
af hendi. - kóp

Breytingar hjá Íbúðalánasjóði:

Allir greiðslu-
seðlar rafrænir

GAZA, AP Ísraelski herinn hélt áfram 
loftárásum á Gazasvæðið í gær, 
sjöunda daginn í röð. Að þessu sinni 
var ráðist á heimili margra af ráða-
mönnum Hamas-samtakanna, auk 
þess sem sprengjum var varpað á 
mosku.

Ísraelar virðast hafa tekið upp þá 
nýbreytni að vara íbúa nærliggj-
andi húsa við árásum, ýmist með 
símtölum eða með hljóðsprengjum. 
Einnig var dreifiblöðum varpað úr 
herþotum, þar sem gefin voru upp 
símanúmer og íbúar hvattir til að 
tilkynna Ísraelum um sprengju-
sveitir Hamas-samtakanna.

Alls hafa á fimmta hundrað 
manns fallið og 1700 særst vegna 
loftárása Ísraela á Gaza undan-
farna viku. Óljóst er hve margir 
hinna látnu voru almennir borgar-
ar, en talsmaður Hamas-samtak-
anna segir að um helmingurinn séu 

lögreglu- og öryggisþjónar á vegum 
samtakanna. Sameinuðu þjóðirnar 
segjast hafa heimildir um að meira 
en hundrað hinna látnu séu almenn-
ir borgarar, þar af tugir barna.

Hamas-menn halda ótrauðir 
áfram að skjóta heimagerðum 
sprengiflaugum yfir landamærin 
til Ísraels, og ræður hending ein 
hvar þau koma niður. 

Flest þeirra húsa, sem Ísraelar 
eyðilögðu í gær, voru mannlaus, en 
á fimmtudaginn var Nizar Rayan, 
einn af fimm helstu leiðtogum 
Hamas, ráðinn af dögum ásamt 
fjórum af eiginkonum sínum og tíu 
af börnum sínum.

Moskan, sem jöfnuð var við jörðu 
í gær, var að áliti Ísraela nátengd 
Hamas-samtökunum, sem einnig 
eru sögð hafa notað hana sem 
vopnageymslu.

Víða í Mið-Austurlöndum var 

efnt til fjöldamótmæla gegn Ísrael 
að loknu föstudagsbænahaldi. Þús-
undir manna mótmæltu á Vestur-
bakkanum og lýstu samstöðu sinni 
með íbúum Gazasvæðisins. Í Jerús-
alem tókst Ísraelum að takmarka 
mótmælin með því að banna karl-
mönnum innan fimmtugs að fara til 
föstudagsbæna í Al Aksa-mosk-
unni.

Ísraelar leyfðu í gær nærri 300 
íbúum Gazasvæðisins, sem hafa 
erlendan ríkisborgararétt, að yfir-
gefa svæðið, sem hefur verið nán-
ast algerlega lokað. 

Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, sagði í gær 
að Hamas-samtökin hafi „haldið 
íbúum Gazastrandar í gíslingu allar 
götur síðan þau gerðu ólöglega 
stjórnarbyltingu gegn Mahmoud 
Abbas“, forseta Palestínustjórnar.

 gudsteinn@frettabladid.is

Ísraelar byrjaðir að 
vara við árásunum
Nærri fimm hundruð manns hafa fallið í loftárásum Ísraela á Gazasvæðið und-

anfarna viku, þar af að minnsta kosti hundrað almennir borgarar. Í gær var 

sprengjum varpað á mosku og heimili margra ráðamanna Hamas-samtakanna.

Æ FLEIRI BÖRN BORIN TIL GRAFAR Nizar Rayan, einn af helstu leiðtogum Hamas-samtakanna, var í gær borinn til grafar ásamt 
fjórum eiginkvenna sinna og tíu barna sinna. Þau fórust í loftárás Ísraela á bæinn Beit Lahiya á fimmtudag. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN, AP Ökumenn í 
Bandaríkjunum, sem orðið hafa 
uppvísir að því að aka undir 
áhrifum áfengis, þurfa framvegis 
að blása í blöðru áður en þeir geta 
ekið af stað.

Samkvæmt nýrri löggjöf í sex 
af ríkjum Bandaríkjanna er þeim 
gert skylt að koma fyrir nýjum 
útbúnaði í bifreiðum sínum, sem 
gerir þeim ókleift að ræsa vélina 
fyrr en þeir hafa sannað það, með 
því að blása í tækjabúnaðinn, að 
þeir séu allsgáðir.

Auk þess þurfa þeir að blása í 
tækið með reglulegu millibili 
meðan á akstri stendur. - gb

Ný lög í Bandaríkjunum:

Blásið í blöðru 
til að ræsa bíl

Bílvelta í Víkurskarði
Bílvelta varð í Víkurskarði í gærdag, 
þegar kona missti stjórn á bíl sínum. 
Mjög mikil hálka var á svæðinu. Bíll-
inn var óökufær eftir veltuna. Konan 
var flutt á slysadeild en var ekki talin 
mikið slösuð. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

Allir fengu bókhaldsforrit
Öll heimili í Súðavíkurhreppi hafa 
fengið bókhaldsforritið Bóthildi að 
gjöf frá sveitarfélaginu. Höfundur þess 
býr í Súðavík, en um 70 heimili eru í 
sveitarfélaginu. 

SÚÐAVÍKURHREPPUR

UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
hefur ákveðið að veita 12 

milljónum 
króna til 
mannúðarstarfs 
á Gaza. 
Ákvörðunin er 
tekin vegna 
hörmungar-
ástandsins sem 
þar er og er 
aðstoðin veitt 
með milligöngu 
Rauða kross 
Íslands og 

Palestínuflóttamannaaðstoðar 
Sameinuðu þjóðanna.

Á gamlársdag tók ráðherra 
undir yfirlýsingu Friðarráðs um 
ástandið á Gaza. Þar er þess 
krafist að Ísraelsher hætti 
árásum sínum á Gaza og alþjóða-
samfélagið er hvatt til að senda 
alþjóðlegt herlið á vettvang.  - kóp

Utanríkisráðherra:

Veitir 12 millj-
ónum til Gaza

INGIBJÖRG 
SÓLRÚN 
GÍSLADÓTTIR

Tæplega 9.000 atvinnulausir 
Atvinnuleysi hefur aukist verulega 
í landinu undanfarna mánuði. Um 
áramótin voru tæplega 9.000 manns 
atvinnulausir á landinu, langflestir á 
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesj-
um. 

VINNUMARKAÐUR

– Lifið heil Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

30% verðlækkun
á VISINE augndropum. Dæmi: Visine fyrir þreytt 
og viðkvæm augu: 2.078 kr. 1.455 kr. Gildir til 15.1. 2009

22% verðlækkun
á NICORETTE tyggjói í 210 stk. pk.
Dæmi: Fruitmint, 2 mg: 6.348 kr. 4.949 kr.

VEISTU SVARIÐ?

VINNUMARKAÐUR Íslandspóstur 
hefur sagt upp fastri yfirvinnu hjá 
tæplega þrjátíu bréfberum á höf-
uðborgarsvæðinu. Yfirvinnan 
hefur verið frá hálfum tíma og 
upp í einn tíma á dag og nemur 
launalækkunin að jafnaði 18-36 
þúsund krónum fyrir skatta. Bréf-
berarnir hafa verið með um 200 
þúsund krónur á mánuði. 

Yfirvinnan sem um ræðir hefur 
verið reglubundin og þá fyrst og 
fremst í sambandi við flokkun á 
fyrirtækjapósti en Ingimundur 
Sigurpálsson, forstjóri fyrirtækis-
ins, segir að þessi póstur hafi að 
magni til dregist saman og verið 
sé að mæta þeim samdrætti. 

„Þetta er bundið við þessa tegund 
af vinnu og nær ekki til allra bréf-
bera, langt frá því,“ segir hann. 
„Þetta er ekki bein launalækkun 
heldur er verið að bregðast við 
minnkandi umsvifum.“

Ingimundur segir að laun yfir-

stjórnenda hjá Íslandspósti hafi 
ekki hækkað í samræmi við hækk-
un á almennum markaði í byrjun 
ársins. Starfskjaranefnd stjórnar 
Íslandspósts sé hins vegar með 
launalækkun stjórnenda fyrirtæk-
isins til skoðunar í framhaldi af 
tilmælum forsætisráðherra um að 
kjör stjórnenda fyrirtækja í eigu 
ríkisins verði tekin til endurmats. 

„Það mál er til skoðunar í ljósi 
framkvæmdarinnar á þessum 
lögum og ég á von á að það verði 
tekin ákvörðun af stjórninni fljót-
lega upp úr áramótum,“ segir Ingi-
mundur.

Um 450 bréfberar starfa hjá 
Íslandspósti. - ghs

Íslandspóstur segir upp fastri yfirvinnu bréfbera á höfuðborgarsvæðinu:

Lækkun upp á 18-36 þúsund

INGIMUNDUR SIGURPÁLSSON
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Umsjón: nánar á visir.is 

„Þessar tölur fyrir nýliðna viku 
sýna sömu mynd og verið hefur 
undanfarið. Það eru lítil umsvif á 
fasteignamarkaði og tölurnar end-
urspegla efnahagsástandið og þá 
óvissu sem nú ríkir,“ segir Haukur 
Ingibergsson, forstjóri Fasteigna-
skrár Íslands.

Samkvæmt tölum sem Fast-
eignaskráin birti í gær voru gerðir 
þrettán kaupsamingar síðustu viku 
ársins. Ekki hafa verið gerðir færri 
samningar á þessum tíma, eins 
langt aftur og tölur Fasteigna-
skrárinnar ná. Sex þessara samn-
inga voru í Reykjavík og annað 
eins í Hafnarfirði.

Fyrir ári voru gerðir 75 samn-
ingar á þessum tíma og yfir eitt 
hundrað árin þrjú þar á undan. Um 
fjörutíu samningar voru gerðir síð-

ustu viku ársins 
2003, en frá 
árinu 2001 hafa 
ekki verið gerð-
ir jafnfáir samn-
ingar og nú.

Meðalupphæð 
í samningum 
síðustu viku síð-
asta árs var tæp 
21 milljón króna. 
Hún hefur verið 

minni á þessum tíma árs, en heild-
arveltan nú var 272 milljónir króna 
og hefur ekki verið minni á þessum 
tíma árs eins langt og tölur ná. Hún 
var 580 milljónir króna síðustu 
viku ársins 2003.

Bent er á að óvenjumargir frí-
dagar hafi verið um hátíðarnar.

  - ikh

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta:60

355 +0,87% Velta: 165 milljónir

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖRK  +1,61%
ICELANDAIR  +0,75%
STRAUMUR  +0,54%

MESTA LÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ  -1,60%
ÖSSUR  -1,10%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,20 +0,00% ... Bakkavör 
2,53 +1,61% ... Eimskipafélagið 1,23 -1,16% ...   Icelandair Group 
13,40 +0,75% ... Kaupþing 0,00 +0,00% ... Marel Food Systems 
77,80 +0,00% ... SPRON 1,90 +0,00% ... Straumur-Burðarás 1,87 
+0,54% ... Össur 98,60 -1,10%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR: 216,5  -0,45%

Rofin hefur verið sú hefð að bank-
ar og sparisjóðir hafi lokað fyrsta 
virka dag ársins. Í gær var þó ekki 
opið nema hálfan daginn í bönkum 
og sparisjóðum landsins, milli 
klukkan eitt og fjögur. 

Síðustu ár hefur hins vegar 
venju samkvæmt verið lokað allan 
daginn og í Kauphöllinni líka. 
Núna var hins vegar opið fyrir 
viðskipti í Kauphöllinni allan dag-
inn, líkt og annars staðar í heimin-
um. 

Í fyrra sagði Sigurjón Árnason, 
þá bankastjóri Landsbankans, oft 
hafa komið til tals að hætta að 
halda hefðina í heiðri, en hún væri 
rakin til þess tíma þegar tvo daga 
þurfti til að handreikna vexti um 
áramót. Undir lok janúar í fyrra 
kom svo tilkynning frá Seðlabanka 

Íslands um að fyrsti viðskiptadag-
ur ársins yrði framvegis við-
skiptadagur, en Seðlabankinn eft-
irlét öðrum fjármálafyrirtækjum 
að ákveða hvort þau hefðu opið, 
þótt til þess væri hvatt.  - óká

Í TÖLVUVERSLUN Með tilkomu nútíma-
tölvutækni hefur vinnulag breyst í fjár-
málaheiminum þannig að auðveldara er 
en áður að stemma af vexti um áramót. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Bankadagur blásinn af

Stjórnvöld í Austurríki hafa tekið 
yfir stjórn Medici-bankans í Vín.

Bankinn varð fyrir miklu tjóni í 
Madoff-hneykslinu og er talið að 
bankinn hafi falið Maddoff yfir tvo 
milljarða Bandaríkjadala til 
umsýslu. Fé sem nú er glatað.

Talið er að svikamylla Madoffs, 
sem eitt sinn stýrði Nasdaq-kaup-
höllinni, hafi kostað banka, sjóði og 
ýmis góðgerðarsamtök um allan 
heim, yfir 50 milljarða dala.

Austurríska fjármálaeftirlitið 
hefur lýst því yfir að engar lykil-
ákvarðanir verði teknar í bankan-
um án samþykkis stjórnvalda. 
Breska ríkisútvarpið segir ekki 
búist við því að austurrísk stjórn-
völd leggi bankanum til fé.  - ikh

Austurrískur 
banki tekinn

„Það er ljóst að fjármagnsliðir munu verða 
neikvæðir hjá mörgum fyrirtækjum,“ segir 
Steinþór Skúlason, forstjóri Sláturfélags 
Suðurlands. Félagið reiknar með verulegu 
tapi á síðasta ári.

Sláturfélagið sendi frá sér afkomuviðvör-
un um áramótin. Þar segir að nýtt hafi verið 
ákvæði í lánasamningum sem kveði á um 
frestun stærri afborgana fram á mitt ár 
2010. Það sé gert til að styrkja greiðslustöðu 
Sláturfélagsins. 

Steinþór segir að þrátt fyrir þetta hafi 
reksturinn gengið vel á nýliðnu ári. Háir 
vextir og gengisfall hafi hins vegar sett 
strik í reikninginn. Afborganir af erlendum 
lánum vega þyngst í bókum félagsins. End-
anlegar afkomutölur liggja þó ekki fyrir.  

Steinþór bendir á að þótt félagið muni 
sýna verulegt bókfært tap til skemmri tíma 
muni það ganga til baka þegar gengi krón-

unnar jafni sig. Hann segir mörg fyrirtæki 
verða fyrir þungum höggum vegna þessa.  

„Það verður að skoða þessa hluti til lengri 
tíma. Innlend lán eru dýr núna. Nái krónan 
sér á strik verða erlend lán hagstæðari á 
ný,“ segir Steinþór.  - jab

STEINÞÓR SKÚLASON Forstjóri Sláturfélagsins segir 
háa vexti hér og fall krónu skýra verulegt bókfært 
tap eftir reksturinn á síðasta ári. Reikna megi með 
því að tapið gangi til baka þegar krónan jafnar sig. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sláturfélagið varar við miklu tapi

Breski innistæðutryggingasjóð-
urinn hefur þegar greitt bresk-
um sparifjáreigendum yfir 600 
milljarða íslenskra króna af lok-
uðum Icesave-reikningum.

Breska ríkisútvarpið greinir 
frá því að yfir 200 þúsund manns 
hafi sótt um greiðslur úr sjóðn-
um, en hann hafi þegar greitt út 
sem nemur ríflega 3,5 milljörð-
um punda. Það nemur ríflega 623 
milljörðum króna miðað við 
núverandi gengi pundsins eins 
og það er skráð hjá Seðlabankan-
um.

Dæmi séu um að fólk sem átti 
lágar fjárhæðir á Icesave-reikn-
ingum sæki ekki um til trygg-
ingasjóðsins. 

Íslendingar hafa samið við 
Breta og Hollendinga um að 
ábyrgjast lágmarksgreiðslu til 
sparifjáreigenda, sem nemur um 
20 þúsund evrum fyrir hvern 
reikning. Skilanefnd Landsbank-
ans reiknar með því að um 150 
milljarðar króna falli á íslenska 
skattgreiðendur, þegar eignir 
Landsbankans hafa verið látnar á 
móti þessum kröfum.  - ikh

Milljarðar greiddir vegna Icesave

Sjaldan gerðir jafn-
fáir kaupsamingar

HAUKUR 
INGIBERGSSON

Krónan féll um 45 prósent 
á nýliðnu ári. Jón Bjarki 
Bentsson, sérfræðingur 
Greiningar Glitnis, segir 
krónuna hafa tekið stór 
skref aftur á bak og sé hún 
nú orðin ógjaldgeng og 
illskiptanleg. Gjaldmiðl-
ar sem lent hafi í viðlíka 
hremmingum hafi verið 
lengi að ná sér aftur. 

„Krónan fór frá því að vera full-
gildur meðlimur í samfélagi gjald-
miðla í hitteðfyrra í það að vera 
ógjaldgengur og illskiptanlegur 
gjaldmiðill, að minnsta kosti í 
bili,“ segir Jón Bjarki Bentsson, 
sérfræðingur hjá Greiningu Glitn-
is. Hann bætir við að krónan hafi 
tekið stórt skref aftur á bak á 
nýliðnu ári og fallið mjög í áliti. 
„Það gæti orðið erfitt að vinna 
aftur trúverðugleika krónunnar,“ 
segir hann. 

Gengi krónunnar féll um tæp 45 
prósent á nýliðnu ári og urðu mis-
góðar björgunaraðgerðir ekki til 
að lina það högg sem hún varð 
fyrir í kringum bankahrunið.

Gengishrunið er mismikið eftir 

gjaldmiðlum. Mest er það gagn-
vart jeni en minnst gagnvart 
breska pundinu af þeim gjaldmiðl-
um sem taldir eru í töflunni. Jenið 

styrktist mjög á tímabilinu. Gengi 
Bandaríkjadals veiktist hins vegar 
mjög framanaf ári fram í septemb-
er þegar hann styrktist gagnvart 
evru. Hann er engu að síður tæpum 
95 prósentum dýrari nú en fyrir 
ári í íslenskum krónum talið. 

Fastgengisstefna Seðlabankans 
til nokkurra daga í október er ein 
þeirra aðgerða sem síst var til 
þess fallin að styrkja álit fjárfesta 
á stoðum krónunnar á síðasta ári. 

Gengisvísitalan rauk úr 120 
stigum í 216,3 stig á milli áramóta. 
Í byrjun desember rauf vísitala 
krónunnar 250 stiga múrinn og 
hafði hún aldrei verið veikari.  Þá 
hefur vísitala krónunnar ekki 
farið undir 200 stigi síðan um 
miðjan október. 

Jón Bjarki bendir á að þeir 
gjaldmiðlar sem hafi lent í svipuð-
um hremmingum og íslenska 
krónan, hafi oft verið óburðugar í 
langan tíma á eftir enda hafi 
ímynd þeirra orðið fyrir skakka-
föllum til langframa. Hann nefnir 
rússnesku rúbluna, sem margir 
líti hornauga þótt það hafi ekki 
haldið fjárfestum fjarri. „Þetta 
gæti fylgt krónunni um töluvert 
skeið, hún hefur fengið á sig 
stimpil,“ segir hann.

  jonab@markadurinn.is

Erfitt að byggja upp 
trú á krónuna á ný

STYRKING ANNARRA 
GJALDMIÐLA MILLI ÁRA
Gjaldmiðill Breyting
Japanskt jen 145,4%
Bandaríkjadalur 94,9%
Evra 86,4%
Danska krónan 86,4%
Sænska krónan 60,7%
Norska krónan 51,2%
Breskt pund 41,1%

HEIMILD: SEÐLABANKI ÍSLANDS.

JÓN BJARKI BENTSSON Þær hremmingar 
sem krónan lenti í á síðasta ári gætu 
fylgt henni um töluvert skeið, segir 
sérfræðingur hjá Glitni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Slóvakar tóku upp evru sem gjald-
miðil á nýársdag og varð landið 
við það sextánda aðildarríki mynt-
bandalags Evrópu.

Robert Fico, forsætisráðherra 
landsins, var einn fyrstur lands-
manna til að taka sér evruseðl í 
hendur þegar hann tók út hundrað 
evrur úr hraðbanka þinghússins í 

Bratislava, höfuðborg landsins. 
Gríðarleg fagnaðarlæti voru á 
torginu vegna evruupptökunnar á 
gamlárskvöld. 

Kórúnan, gjaldmiðill Slóvaka 
fram til þessa sem var fasttengd 
evrunni um mitt síðasta ár, verður 
í umferð þar til um miðjan mánuð-
inn.   - jab

Slóvakar með evrur
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Samkvæmt 20. gr. laga VR auglýsir kjörstjórn eftir framboðum til 

formanns og í stjórn og trúnaðarráð félagsins. Áhugasamir geta 

gefið kost á sér með því að senda inn skriflegt erindi til kjörstjórnar 
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er hægt að senda rafrænt á kjorstjorn@vr.is. Framboðsfrestur er til 

kl. 12:00, 12. janúar 2009.

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar eru á vef VR www.vr.is. Þá er 
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Ég
… er að bíða eftir að kreppan drepi 
mig. Að hún komi inn um glugg-
ann, raunveruleg, og myrði mig. Í 
nóvemberlok dreymdi mig að 
farið væri að snjóa. Mitt á milli 
frétta sem allar greindu frá sjálfs-
tortímingu dreymdi mig að það 
væri farið að snjóa. Að það snjóaði 
á hrunið. Ég sá norpandi smáfugla 
og mig hélt áfram að dreyma. Mig 
dreymdi þýðingu Sigfúsar Daða-
sonar á ljóði eftir Bertolt Brecht, 
og hélt áfram að dreyma. ,,Hvílík-
ir eru þessir tímar, þegar / gengur 
næst glæpi að tala um tré.“ Fyrr 
um haustið hafði ég farið árstíða-
villt, það var engu líkara en frétt-
irnar hefðu numið veðráttuna úr 
gildi. Mér fannst vera vor í lofti 
og deildi þeirri hugsun með vini 
mínum. Í ljós kom að hann hafði 
líka farið árstíðavillt, nokkrum 
dögum síðar var hann farinn að 
lýsa því yfir að sumarið væri 
komið. Þá sömu daga var eitthvað 
farið að seytla inn í sálina. Í 
desemberbyrjun var óraunveru-
leikinn orðinn svo krefjandi að ég 
þurfti aðstoð við að komast inn í 
íbúðina – ég bý á þriðju hæð, í 
þessum töluðu orðum er verið að 
brjótast inn á þeirri fyrstu. Í 
bandarísku ljóði segir að á hverj-
um tíma séu þrjár heilbrigðar 
manneskjur á jörðinni. Það getur 
ekki talist mikill mannfjöldi. Lík-
urnar á því að ein þeirra sé stödd 
á Íslandi eru ekki miklar. En við 
þurfum sannarlega á henni að 
halda.

Þið
… sem skilduð ekki öfl tortíming-
arinnar, verðið að víkja. Íslenska 
valdastéttin þarf að víkja. S-(jálfs-
tortímingar)flokkurinn má starfa 
sem neðanjarðarhreyfing eða bob-
klúbbur einhvers staðar í Vestur-
bænum mín vegna, menn mega 
jafnvel efna til samskota, en hann 
verður að víkja. Menn máttu vita 
að það var stutt í gjalddaga og að 
sá gjalddagi yrði ekki auðveldlega 
rifinn af dagatalinu, að hausti yrði 
ekki breytt í vor. Mér er almennt 
ekki illa við fólk en hugmynda-
fræði ykkar er gjaldþrota, svo ég 
noti orð sem þið skiljið. Það voruð 
þið sem settuð okkur á hausinn. 
Ykkar gildismat gerði þjóðfélagið 
heimskulegt, æðibunulegt, snobb-
að og grunnt. Hver fullnægingin 
rak aðra, mettunin var slík að hún 
hlaut að leiða til sjálfstortímingar. 
Það máttuð þið vita, en voruð samt 
tilbúin að taka sjensinn. Með 
hörmulegum afleiðingum. Þið 
megið vita að þjóðin bíður ekki 
eftir næsta landsfundi, íslenskir 
stjórnmálaflokkar mega halda þá 
á Ömmu Lú, í Bútan eða á Face-
book, mín vegna, en guð forði 
okkur frá tíðindum af fleiri lands-
fundum, nógu hefur verið klúðrað 
nú þegar. 

Því miður er Sjálfstæðisflokk-
urinn ekki eini spillti flokkurinn á 
Íslandi. Hann er verstur (það er 
augljóst), en til þess að við getum 
fundið ,,annarskonar sælu hvern-
ig“ þarf íslensk valdastétt að 

víkja. Það er furðulegur jafnaðar-
mannaflokkur sem heldur flokkn-
um við völd, og kvittar um leið 
undir þá hugmyndafræði sem nú 
hefur gert þjóðina gjaldþrota. Það 
er hugmyndafræði óreiðumanna, 
þeirra sem nú bera ábyrgð á því 
að í nóvember missti maður í 
Norðurmýri vinnuna, hann hafði 
verið heilt ár að vinna fyrir garð-
veislu, síðdegisboði, sem fram fór 
á Íslandi árið 2007.

Þeir 
… sem hafa verið á lakkskóm í 
tuttugu ár og komu milljörðum úr 
landi, þeir sem fengu hundruð 
milljóna í starfslokasamninga, 
hundruð milljóna fyrir það eitt að 
fara á fætur, hundruð milljóna 
fyrir það eitt að fá þá hugmynd að 
ræna síðasta arðvænlega fyrir-
tækinu, hundruð milljóna fyrir 
það eitt að hlusta á Elton John, 
hundruð milljóna fyrir það eitt að 
aka burt í ljósaskiptunum, með 
eitthvað í skottinu, þeir (og hér fæ 
ég aðstoð úr hundrað ára gamalli 
hnignunarsögu) brutu pottana, átu 
kássuna, stálu timbr inu, stöðvuðu 
spunahjólið, hlógu að fólki og biðja 
okkur nú að minnast sín í bænum 
okkar. Sannarlega leist okkur ekki 
vel á þá, og ræddum það í fimmtu-
dagsboðunum, við vissum að ráð 
þeirra myndu fá illan endi, við 
sjáum eftir því nú að hafa ekki, af 
misskilinni tillitssemi, látið grun-
semdir okkar í ljós. Því í ósköpun-
um áttum við að nenna að fylgjast 
með því sem þeir, lausagosarnir, 
voru að gera, þótt reynt væri að 
troða því niður kokið á okkur í 
verðbréfahornum fjölmiðlanna, 
með tungutaki markaðarins, sem 
lagði allt annað tungutak undir sig. 
Við höfðum ekki áhuga á því. Í 
heilbrigðum samfélögum væri 
búið að snoðklippa menn og setja 
þá í járn. En á Íslandi sjást þeir á 
frumsýningum, í léttum fötum, 
greiðslan hefur ekki haggast á 
þeim þótt þjóðin sé komin í 
greiðsluþrot. Það fyrsta sem sumir 
þeirra sáu þegar þeir vöknuðu í 
morgun voru orkídeur, í gær hugs-
uðu þeir um kvöldfiðrildi. Og nú 
ætla þeir að taka rósirnar úr dánar-
kransinum, líka. En ættu þó öðru 
fremur að biðjast afsökunar á því 
að hafa nærst á lygum.  

Við 
Hvað verður um andlit okkar? 
Fréttablaðið spyr mig, eins og 
stjórnmálamann, sem sestur er í 
helgan stein (á Íslandi fara stjórn-
málamenn ekki að hugsa um 
stjórnmál fyrr en þeir eru sestir í 
helgan stein, á meðan þeir eru í 
stjórnmálum eru þeir bara valda-
menn): Hvað næst? Svarið er á 
blaðsíðu eitt í bók númer eitt í 
neðstu hillunni: Þjóðfélag þar sem 
venjulegt fólk getur lifað á venju-
legum launum. Keypt sér þak yfir 
höfuðið, skroppið í bíó, einu sinni í 
viku, kannski oftar, sent börn til 
að læra á básúnu, jafnvel fiðlu. 
Þjóðfélag þar sem hægt er að 
versla við eitthvað annað en pen-
ingamafíu, þar sem hægt er að 
láta klippa sig án þess að stofna 
framtíð yngstu dótturinnar í 
hættu. Þjóðfélag sem er ekki 
stjórnað af fámennri klíku sem 
gumar enn af gömlum gildum. 
Ísland – ríkasta land í heimi – var 
ekki hannað fyrir venjulegt fólk, 
það breyttist í paradís skattanna, 
aflandseyju … það var hannað 
fyrir hina. Fyrir þá. Við erum 
aular ef við áttum okkur ekki á 
því, vesalingar ef við gerum ekk-
ert í því. Árum saman höfum við 
lifað eins og flugur í lygavef, en 
ég sé nýtt Ísland í hverjum ein-
asta manni sem ég tala við þessa 
dagana, enginn þeirra er á þingi.  

Þeir 
… valdamenn sem dönsuðu í 
strápilsum og mærðu útrásina 
verða að víkja. Við hin skulum 

„hinu rotna skal kastað til hliðar“
Íslenska efnahagskerfið er í fjörbrotum. Hvað tekur við? Eiríkur Guðmundsson skrifar um Nýja Ísland; þjóðfélag sem er ekki 
stjórnað af fámennri klíku, land sem er ekki hannað fyrir þá, heldur okkur.

INNLENDIR VENDIPUNKTAR 2008

Við, þú og ég, 

megum engan 

tíma missa. 

Þegar þú segir 

að nú sé stutt 

í sumarið segi 

ég að það þurfi 

að kveikja 

í nokkrum 

húsum fyrst. 

Þegar þú segir 

að allt fari ein-

hvern veginn 

vegna þess að 

öll erum við 

einhvern veg-

inn segi ég að 

það þurfi að 

bjarga því sem 

bjargað verður. 

Eiríkur Guðmundsson 
er bókmenntafræðingur, rithöfundur 
og einn umsjónarmanna útvarpsþátt-
arins Víðsjár á Rás eitt. 

Innlendir vendipunktar 2008
Fréttablaðið gerir nú upp árið með 
greinum um innlenda vendipunkta 

eftir málsmet-
andi Íslendinga. 
Vendipunktarnir 
snúast um 
markverðar 
fréttir á árinu, 
sem eiga það 
sammerkt að 
vera fréttir um 
eitthvað nýtt 
sem gerðist 

eða breytingar sem hafa áhrif til 
frambúðar.

segja eitt stórt nei. Ef við þurfum að 
brjóta rúður skulum við gera það. Ef 
við þurfum að kveikja í bílum, skulum 
við gera það. 

Það
… er stormur, og hann er kaldur, það 
eru undarleg veður, ég er vopnaður, og 
ég á bláa kápu. Frost er og kuldi. Og 
menn orðnir loðnir á fótunum. Dimmt 
er augum, dagur dauða nær, og svo 
framvegis. Við verðum líka að læra að 
tala öðruvísi. Þeir mega ekki ráða því 
hvernig við tölum. Við leyfðum þeim 
að ná tökum á okkur. 

Ef …
… við þurfum stjórnvöld þurfum við 
stjórnvöld sem eru á bandi klisjunnar 
og hugsa bara um þrennt: Jöfnuð, vel-
ferð og réttlæti. Stjórnvöld sem leggja 
af pólitískar ráðningar. Við þurfum 
ekki stjórnmálamenn sem reka útgerð-
arfyrirtæki, olíufyrirtæki, álverksmiðj-
ur eða verðbréfafyrirtæki sem stofnuð 
voru á handboltaæfingu. Við viljum 
ekki menn sem stjórna bensínstöðvum 
eða temja randaflugur fyrir hádegi og 
setjast inn á þing eftir hádegi. Ef Evr-
ópusambandið er besta rokkhljómsveit-
in í heiminum í dag, þá göngum við í 
það, húkum þar þó ekki eins og hver 
annar Bez með hristur og skanka, bíð-
andi slök eftir næsta eldgosi, heldur 
rjúkum beinustu leið í hljóðnemann, og 
teljum í Sister Morphine. 

Það
… sem er gott á Íslandi er ekki þeim að 
þakka. 

Mér
… er sama þótt menn séu ríkir. Leyfið 
okkur bara að lifa í friði. 

Þú
„En hví að sakna eilífrar sólar ef 
okkur er ætlað að finna himneska 
birtu – langt handan fólksins sem deyr 
eftir árstíðunum.“ Þetta ástand er 
tímaþjófur. Hvað verður um andlit 
okkar? Mér líður eins og lokaorðunum 
í The Great Gatsby. Ennin verða slétt 
og tilfinningarnar sljóvgast. Við, þú 
og ég, megum engan tíma missa. 

Þegar þú segir að nú sé stutt í sumarið 
segi ég að það þurfi að kveikja í nokkr-
um húsum fyrst. Þegar þú segir að 
allt fari einhvern veginn vegna þess 
að öll erum við einhvern veginn segi 
ég að það þurfi að bjarga því sem 
bjargað verður. Og ég bæti við: Ég er 
að hugsa um að vera hérna áfram, 
jafnvel deyja hér, og láta grafa mig í 
einhverjum firði, skammt frá óreistri 
olíuhreinsunarstöð. Ég hef verið hér 
gegnsær með líffærin og hugsanirnar 
allar sýnilegar og ólmur eins og norð-
urljós niðri í fjöru og ætla að vera 
hérna áfram. En fyrst hafði ég hugsað 
mér að finna einlægnina aftur, eitt-
hvað sem ómaði dauft, og þá einkum í 
bókum, á meðan atgangurinn var hér 
sem mestur, ómaði dauft, en ómaði 
samt. Og þá segir þú, sem ert betri en 
þeir, upp úr bók: „Sannlega er óhófið 
heimskt og lestirnir heimskir; hinu 
rotna skal kastað til hliðar. En klukk-
an hefur þó tæpast slegið nógu lengi 
til að stund hinnar dýpstu sorgar ráði 
ein! Verð ég hrifinn burt eins og barn? 
Til að leika í paradís? Handan allrar 
eymdar?“ Og ég svara: „Gatsby trúði 
á þetta græna ljós, þá æsilegu framtíð 
sem ár eftir ár færir sig lengra í burtu 
fyrir framan okkur. Hún slapp frá 
okkur þetta sinnið, en það skiptir engu 
máli – á morgun ætlum við að hlaupa 
hraðar, teygja armana lengra fram … 
Og einn góðan veðurdag –“ 

Ég er að bíða eftir að kreppan drepi 
mig. Í nóvemberlok dreymdi mig að 
það væri farið að vora. Hvað verður 
um andlit okkar? Við verðum að gera 
eitthvað. 

Heimildir:
Scott Fitzgerald: Hinn mikli Gatsby. 
Atli Magnússon íslenskaði. Ugla. 
Reykjavík, 2008. 
Kristín Eiríksdóttir: Annarskonar 
sæla. JPV útgáfa. Reykjavík, 2008.
Thomas Mann: Búddenbrooks. 
Hnignunarsaga kaupmannsættar. 
Íslensk þýðing Þorbjörg Bjarnar 
Friðriksdóttir. Fjölvi. Reykjavík, 2000.
Arthur Rimbaud: Árstíð í helvíti. 
Íslensk þýðing Sölvi Björn Sigurðsson. 
Moli. Reykjavík, 2008.

DAGRENNING VIÐ LANGANES „Við þurfum ekki stjórnmálamenn sem reka útgerðarfyrirtæki, 
olíufyrirtæki, álverksmiðjur eða verðbréfafyrirtæki sem stofnuð voru á handboltaæfingu,“ segir 
í greininni.  LJÓSMYND/ PÁLL STEFÁNSSON
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Á nýju ári verða Íslendingar 
að bretta upp ermar, og 

notfæra sér þá einstöku stöðu, 
að þrátt fyrir djúpa heims-
kreppu, og bankahrun á heima-
slóð eiga fáar þjóðir jafnmikla 
möguleika og við til að vinna sig 
hratt út úr kreppunni. Tækifæri 
okkar liggja í einstökum 
náttúruauðlindum, sterkum 
innviðum, öflugu velferðarkerfi 
og velmenntuðum mannafla. 
Þetta er undirstaða þess að á 
árinu 2009 geta Íslendingar 
snúið vörn í sókn – ef þjóðin er 
samstillt og samhent. Vílið og 
bölmóðurinn mega ekki verða 
að sjálfstæðu efnahagsvanda-
máli. 

Við þurfum að efla atvinnu-
greinar sem skapa gjaldeyri, 
ráðast í stórframkvæmdir og 
aðrar aðgerðir sem skapa störf 
meðan dýpsta lægðin gengur 
yfir. Samhliða vinnum við í 
iðnaðarráðuneytinu hörðum 
höndum að því að leggja grunn 
að nýju og fjölbreyttu atvinnu-
lífi í framtíðinni, þar sem 
náttúra, þekkingarframleiðsla, 
afþreying og nýsköpun verða 
sterkar stoðir í atvinnulífi 
hinnar dreifðu áhættu.

Sprotar morgundagsins 
Bætt umhverfi sprotafyrir-
tækja er í forgangi í iðnaðar-
ráðuneytinu. Það birtist í að 
þrátt fyrir erfiðan niðurskurð í 
ríkisfjármálum er fjármagn til 
að efla sprota morgundagsins 
aukið umtalsvert. 
Tækniþróunarsjóður hefur 
meira fjármagn en nokkru 
sinni. Hann verður nú opnaður 
nýjum greinum einsog ferða-
þjónustu og sérstakar marká-
ætlanir unnar til að ryðja nýjum 
sviðum braut. Nýsköpunarsjóð-
ur er á mun traustari grunni en 
áður. Þýðingarmikil hraðbraut í 
frumkvöðlafræðum á háskóla-
stigi er tekin til starfa. Fjögur 
öndvegissetur í völdum framtíð-
argreinum verða sett á laggir á 
næstu mánuðum. Mestu skiptir 
þó, að uppúr bankahruninu var 
Frumtak, sjóður sem mun hafa 
á fimmta milljarð til að sinna 
sóknarfjárfestingum í sprota-
fyrirtækjum, reistur til nýs lífs. 

Varðandi sköpun starfa er 
þýðingarmikið að iðnaðarráðu-
neytið náði samkomulagi við 
atvinnuleysistryggingasjóð, 
sem mun gera sprotunum kleift 
að ráða til sín þjálfað starfsfólk 
úr röðum atvinnulausra. 
Sprotasamtökin telja að þegar 
við staðfestingu reglugerðar um 
málið muni fast að 300 manns 
þannig fá nýtt starf. Séu afleidd 
störf talin, þá er mat samtak-
anna að með þessum hætti verði 
senn til þúsund ný störf. Ég tel 
að þessi störf geti orðið miklu 
fleiri strax á þessu ári.

Ótaldir eru þá möguleikar á 
að skapa fjölmörg störf strax á 
næstu misserum fyrir skapandi 
greinar með því að markaðs-
setja kvikmyndalandið Ísland, 
bæði á sviði auglýsingagerðar 

og listrænnar afþreyingar. 
Hærri endurgreiðslustyrkir, 
frjálsara regluverk og lagaá-
kvæði sem láta stafræna 
eftirvinnslu njóta sama stuðn-
ings og sjálfa framleiðsluna 
gætu skipt sköpum. Svipaða 
möguleika þarf að kanna 
varðandi íslenskan tónlistariðn-
að. 

Sóknarfæri í ferðaþjónustu 
Ein fljótvirkasta leiðin til að 
skapa störf og dýrmætan 
gjaldeyri er að efla ferðaþjón-
ustu. Iðnaðarráðuneytið er nú á 
fullum skriði við að bæta 
innviði greinarinnar með auknu 
fjármagni til markaðssóknar, 
bættu aðgengi og uppbyggingu 
ferðamannastaða, eflingu 
rannsókna og betra skipulagi á 
markaðsmálum.

Verulegir fjármunir hafa 
þannig runnið til að styðja 
efnilega sprota í ferðaþjónustu 
á landsbyggðinni. Sérstök 
fjárveiting var jafnframt 
samþykkt til markaðsmála í 
landshlutunum. Nýlega ákvað 
svo iðnaðarráðuneytið að veita 
nýjum fjármunum til að styrkja 
innviði fjölsóttra ferðamanna-
staða á næsta ári, og bæta 
móttöku ferðamanna. Einnig er 
nýhafið gæðaátak sem er 
forsenda tekjuaukningar í 
greininni. Sérstakt rannsóknar-
setur fyrir ferðaþjónustu er í 
undirbúningi í samvinnu við 
háskólann á Hólum.

Gagnger uppstokkun á 
markaðsmálum greinarinnar er 
líka hafin þar sem ný og náin 
samvinna utanríkis- og iðnaðar-
ráðuneyta verður sóknarfleyg-
urinn. Sérhvert sendiráð á að 
verða að markaðsstofu fyrir 
ferðaþjónustuna. Um leið hafa 
sérstakar fjárveitingar ráðu-
neytisins til markaðssóknar 
erlendis fimmfaldast frá 2008 – 

þrátt fyrir niðurskurð í ríkis-
fjármálum. 

Stórframkvæmdir 
Skjótvirk leið til að draga úr 
tímabundnu atvinnuleysi er 
arðsamar stórframkvæmdir 
sem skapa störf fyrir fjölmarga 
iðnaðarmenn, byggingaverka-
fólk, verkfræðinga og arkitekta. 
Undir lok árs tók ég því ákvörð-
un um að láta staðfesta fjárfest-
ingarsamning vegna allt að 360 
þúsund tonna álvers í Helguvík. 
Hann er forsenda þess að fimm 
erlendir bankar veiti lán til 
framkvæmda þar. Þær munu 
skapa atvinnu fyrir ríflega 2.500 
manns á byggingartíma, sem 
fellur saman við dýpstu efna-
hagslægðina, og mesta atvinnu-
leysið. Í fullreistu veri munu 
650 manns starfa, og afleidd 
störf verða ríflega 1000. Ekki 
verður þörf á virkjun Neðri-
Þjórsár vegna Helguvíkur, og 
framleiðslan rúmast innan 
Kýótó-sáttmálans. 

Landsvirkjun er jafnframt að 
ljúka samningum um aukna 
orkusölu frá Búðarhálsi til 
Straumsvíkur. Hún tryggir 
endurbætur á álverinu sem 
hefjast á næsta ári, og skapa 
störf fyrir 350-400 iðnaðar-
menn, verkfræðinga og arki-
tekta. Öll leyfi liggja fyrir 
vegna virkjunar Búðarháls. Um 
hana gildir hins vegar sama og 
aðrar virkjanir að lánsfjárlínur 
eru helfrosnar í bili. Sama gildir 
um fjármagn til að þróa 
jarðhitasvæði sunnanlands og 
norðan. 

Skapandi lausnir 
Við þurfum því skapandi lausnir 
til að bægja frá fjármagnsskorti 
svo hægt sé að halda áfram 
skynsamlegri og umhverfis-
vænni orkunýtingu. Í þröngri 
stöðu verður að skoða allar leiðir. 
Ein er að freista samninga við 
eigendur jöklabréfa um að leggja 
fjármagn í arðvæn orkuvirki, 
sem myndi jafnhliða létta 
þrýstingi af gengi krónunnar. 
Önnur er að fela einkamarkaðn-
um, eða hreinlega eigendum stór-
iðjuvera, að taka að sér þróun 
einstakra orkusvæða, svo fremi 
þau geti sýnt fram á öflun 
fjármagns. Þetta er kleift í krafti 
nýrra orkulaga, sem hið fram-
sýna Viðskiptablað kallaði tæran 
sósíalisma, en tryggir að 
orkulindir í eigu hins opinbera 
fara aldrei úr höndum þess þótt 
fyrirtæki á markaði fái tíma-
bundinn rétt til orkuvinnslu. 
Þriðja gæti falist í samvinnu 
opinberra og einkafyrirtækja um 
öflun orku. Fleiri en eitt 
umhverfisvænt hátækniver 
hefur enn áhuga á að reisa 
starfsstöðvar á Íslandi fáist orka. 

Við eigum ekki að láta víl og 
bölmóð glepja okkur sýn á þau 
mörgu og öflugu tækifæri sem 
við eigum til að vinna okkur út úr 
erfiðleikunum. 

Höfundur er iðnaðarráðherra.

Sókn til nýrra starfa 

Skjótvirk leið til að draga úr 
tímabundnu atvinnuleysi er 
arðsamar stórframkvæmdir 
sem skapa störf fyrir fjölmarga 
iðnaðarmenn, byggingaverka-
fólk, verkfræðinga og arki-
tekta. Undir lok árs tók ég því 
ákvörðun um að láta staðfesta 
fjárfestingasaming vegna allt 
að 360 þúsund tonna álvers í 
Helguvík. 

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON

Í DAG | Atvinnumál

Menn ársins 
Rás tvö stóð að venju fyrir vali á 
Manni ársins á gamlársdag. Hvorki 
kom á óvart að Hörður Torfason 
stæði með pálmann í höndunum né 
að karlalandsliðið í handbolta fylgdi 
á hæla hans í öðru sæti. Það kom 
aftur á móti óneitanlega á óvart að í 
tíu efstu sætunum voru menn á borð 
við Ólaf F. Magnússon, Jón Ásgeir 
Jóhannesson, Davíð Oddsson og 
Björgólf Thor Björgólfsson. Þá sætir 
líka furðu hverjr voru ekki meðal 
efstu mann, sér í lagi sjónvarps-
maðurinn Egill Helgason, sem 
sópað hefur að sér verðlaun-
um í ár. Egill fékk ekki nema 
sex atkvæði – en honum var 
spáð yfirburðasigri í ófáum 
heitum pottum. 

Váfugl snuðaður
Hallur Hallsson, fyrrverandi fréttmað-
ur, kvartar yfir því á vefnum AMX að 
skáldsaga sín, Váfugl, sem fjallar um 
Ísland og Evrópusambandið, hafi 
verið sniðgengin af Fréttablaðinu, 
Stöð 2, Morgunblaðinu og 
Ríkisútvarpinu. Skýringin 
sé sú að þetta séu evr-
ópusinnaðir fjölmiðlar og 

þeim hafi þótt umræðu-
efnið of eld-
fimt. Váfugl 
Halls var 

reyndar rit-
rýndur í Morgun-

blaðinu í stuttum 
dómi, álíka löngum 

og nýjasta bók Hallgríms 
Helgasonar fékk. 

Konan í Hagkaupum
Niðurstaða gagnrýnanda Moggans, 
um Váfugl var þessi: „Sagan byggist 
að miklu á tafskenndum samtölum 
og endursögn á mannkynssögunni 
á milli þess sem flakkað er fram 
og aftur í tíma. Persónur eru ýmist 
algóðar eða alvondar og aldrei 
sannfærandi.“ Hallur telur að Váfugl 
hafi greinilega komið við kaunin 
á Árna Matthíassyni, ritrýni Mogg-
ans, og kallar dóminn „skilaboð til 

innvígðra“, „tilræði við mannorð“ og 
„skítkast“. Hallur upplýsir að hann 
hafði nefnilega fengið óyggjandi 
staðfestingu á gæðum bókarinn-
ar: „„Hallur, þetta er besta bók 
ársins,“ sagði kona í Hagkaup-
um.“ 

bergsteinn@frettabladid.is

H
ér er talað um að hörmungar ríði yfir í efnahagslíf-
inu og má til sanns vegar færa að hrun gjaldmiðils 
og bankakerfis boði þrengingar fyrir land og þjóð. 
Í samfélagi þjóðanna getum við tæpast vænst mik-
illar samúðar vegna þessa. Verri hlutir hafa verið 

og eru enn látnir afskiptalausir. Nú horfir hinn vestræni heimur 
enn eina ferðina í hina áttina meðan Ísraelar drepa fólk á Gaza 
í Palestínu. Fregnir herma að fyrstu daga ársins séu börn um 
helmingur þeirra sem hafa verið drepnir. Á um viku hafa nálægt 
430 Palestínuarabar verið drepnir. Sárir eru yfir 2.100, venju-
legt fólk, konur og börn.

Við hæfi er að við Íslendingar, sem vorum með fyrstu ríkjum 
til að viðurkenna Ísraelsríki, göngum fram með góðu fordæmi 
og slítum stjórnmálasambandi við landið og krefjumst þess að 
herveldið láti af ofríki sínu og aðskilnaðarstefnu. Ísraelar eiga 
að fara að alþjóðalögum og samþykktum Sameinuðu þjóðanna. 

Þótt fjármálakerfi okkar hafi beðið skipbrot vegna andvara-
leysis íslenskra stjórnmála- og embættismanna þá þýðir það ekki 
að við eigum að draga okkur inn í skel einangrunar og skömm-
ustu. Íslendingar drógu vagninn þegar að því kom að viðurkenna 
sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna og við höfum sýnt í verki að við 
getum látið að okkur kveða. Með því að standa upp til varnar 
fólki sem níðst hefur verið á áratugum saman myndum við sýna 
dug sem vonandi nægði til að auka þjóðinni trúverðugleika og 
reka af henni slyðruorð sem undirlægja Bandaríkjanna í heims-
pólitíkinni. Væri þar með að hluta bætt fyrir niðurlæginguna 
þegar Ísland slóst í hóp „viljugra þjóða“ sem studdu innrás 
Bandaríkjanna í Írak. Með því að sýna dálítinn manndóm gæti 
jafnvel fengist önnur niðurstaða yrði síðar gerð önnur tilraun til 
að afla okkur sætis í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.

Búa þarf svo um hnúta að gyðingar, sem ekki geta hugsað sér 
sambýli við araba þar sem allir nytu jafnra réttinda, geti fengið 
inni í hverju því ríki sem þeir áttu áður ættir að rekja til, hvort 
heldur þeir komu frá Evrópu eftir stríð eða öðrum löndum á 
seinni árum. Vandséð er annað en knýja verði Ísraela til að láta 
af aðskilnaðarstefnu. Eðlilegast væri að fólk sem þarna deilir 
heimilisfesti búi í einu og sama landi og sé jafnrétthátt þegar 
kemur að kosningum og almannaþjónustu. Vonin er kannski veik 
um að ríkjum Ísraels og Palestínu verði slegið saman í friðar-
ríkið „Peace-rael“. Við núverandi ástand verður hins vegar ekki 
unað.

Til eru sértrúarhópar sem vilja hlaða undir endurreisn Ísra-
elsríkis því þar með færist heimurinn skrefi nær hinsta degi 
þar sem drottinn allsherjar fari um dæmandi lifendur og dauða. 
Og ofsatrúarhópar gyðinga réttlæta landnám sitt með vísunum 
í Gamla testamentið. Stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael á þó 
líkast til ekki rætur í trúarofstæki, heldur baráttu um auð, völd 
og áhrif í heiminum. Olíupólitík lætur sig mannslíf engu skipta.

Hér aukast skuldir og margir lenda í vandræðum. 
Blessunarlega rignir þó ekki sprengjum.

Hryllingur í ríki 
Davíðs konungs

ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR
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Þessi eina sanna BYKO

44% 
afsláttur

85% 
afsláttur

63% 
afsláttur

61% 
afsláttur

53% 
afsláttur

52% 
afsláttur

Sturtuhurð

Fullt verð er 75.878 kr.

KABI sturtuhurð.  

74% 
afsláttur

Mottur:

Fullt verð er 7.762 kr.

Sisal og bambusmottur, 1,4x2 m 

nokkrir mismunandi litir.

1.990 kr.

29.900 kr.

Barnastóll:

Fullt verð er 12.760 kr.

Barnastóll, án sessu, 45x50x74 cm.

5.990 kr.

Útsölu

markaður
Í BYKO

Kauptúni!

Kaffistell, hvítt:

Fullt verð er 6.722 kr.

Ferkantað kaffistell, hvítt.

Flott BRATZ leikföng, nokkrar gerði. 

Fyrstur kemur fyrstur fær!

990 kr.

Sængur- og koddaver:

Fullt verð er 3.490 kr.

Flott sængur- og koddaver, 

2 mismunandi mynstur.

1.490 kr.

34% 
afsláttur

Þvottavél 7 kg:

Fullt verð er 106.290 kr.

BOSCH þvottavél 1200 sn., 7 kg.

69.900 kr.

BRATZ leikföng:

Fullt verð er 1.890 kr.900 kr.

Uppþvottavél 60 cm:

Fullt verð er 79.851 kr.

KASSEL uppþvottavél, 60cm, 

hvít eða stál

44.900 kr.

Stórskemmtilegt uppboð í 

BYKO Kauptúni  laugardaginn kl. 14!  

Laugardag 10-16

Sunnudag 12-16

Uppboði
í BYKO Kauptúni

Taktu þátt í
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ALA!
Vnr. 51082323

Kastari
Kastari, lína, 3xGU10, 50W.

Allt að

60%
afsláttur

Ódýrt

30-50%
afsláttur af 

mottum og teppum! 30-50%
afsláttur af ÖLLUM

gardínum!

25-60%
afsláttur af 

vinnufatnaði!

30-60%
afsláttur af ÖLLUM

búsáhöldum!

30-60%
afsláttur af ÖLLUM

ljósum!

G
R

ÐU
RÁBÆR KAUP!

30-60%
afsláttur af 

flísum!

25-50%
afsláttur af 

blöndunartækjum!

Vnr. 65746263

Straujárn
KASSEL gufustraujárn, 1000-1200W.

55% 
afsláttur

Ódýrt

995
Fullt verð: 72.212 1.960

Fullt verð: 4.900

60% 
afsláttur

30%
afsláttur af

allri innimálningu!

Vnr. 71132804

Skrúfjárnasett
HURRICANE skrúfjárnasett, 10 stk.

30% 
afsláttur

1.810
Fullt verð: 4.524

3.890
Fullt verð: 5.990

Vnr. 74800700

Höggborvél
EINHELL höggborvél, BT-ID 710W, snúningshraði er 0-2700 

sn/mín, er með 13 mm sjálfherðandi patrónu, borar mest 

25 mm gat í tré, 13 mm gat í stein, 10 mm gat í stál.

35% 
afsláttur

Vnr. 41114529

Eldfast mót
OVAL eldfast mót 2,2 l.

60% 
afsláttur

Ódýrt

600
Fullt verð: 1.500
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V
íkingur Heiðar 
Ólafsson er íslensk-
um tónlistaráhuga-
mönnum vel kunnur, 
hann hefur haldið 
fjölda tónleika hér á 

landi ýmist einn eða með öðrum, 
en hann vakti athygli ungur að 
árum fyrir einstaka hæfileika í 
píanóleik.

Hann hóf nám í píanóleik við 
hinn virta háskóla Juilliard átján 
ára gamall en síðastliðið vor lauk 
sex ára ströngu námi þaðan. Síðan 
hefur Víkingur haft í nógu að snú-
ast, farið í tónleikaferð til Kína, 
frætt nemendur um tónlist, tekið 
upp plötu og spilað á tónleikum. 

„Ég hef haft mjög mikið að gera 
í haust, sem var eiginlega það 
haust sem ég hafði mestar áhyggj-
ur af,“ segir Víkingur. Hann segir 
kennarana í Juilliard hafa verið 
duglega að minna nemendur á að 
árin sem tækju við að loknu námi 
væru þau erfiðustu á ferlinum, þá 
lægi á að ná fótfestu í heimi tón-
listarinnar. 
„Maður byrjar svolítið aftur frá 
byrjun, en ég er sáttur,“ segir Vík-
ingur Heiðar sem kann vel að 
meta breytingarnar eftir námsár-
in í New York þar sem vinnudeg-
inum lauk yfirleitt um miðnætti. 

„Það er uppgötvun ársins 2008 
fyrir mig að fá nokkra auka tíma í 
sólarhringinn til þess að gera það 
sem ég sjálfur vil,“ segir Víkingur 
Heiðar sem notaði tækifærið að 
námi loknu og flutti til Oxford í 
Bretlandi.

„Kærastan mín, Halla Oddný 
Magnúsdóttir, er þar að læra,“ 
segir Víkingur sem er ánægður 
með vistaskiptin. „Evrópa er 
meira heimili mitt en Bandaríkin, 
fyrir því eru margar ástæður. Þar 
er meiri og víðari kúltúrsena til 
dæmis. Í Bandaríkjunum eru bara 
sex til sjö borgir sem standa undir 
því að vera menningarborgir á 
alþjóðlegan mælikvarða. Ég er 
auðvitað svolítið að alhæfa, en 
þetta er samt ástæðan fyrir því að 
ég lít meira á mig sem Evrópubúa 
en Bandaríkjamann.“

Gefandi að losna úr skóla
Á sínum tíma sótti Víkingur Heið-
ar um að komast að í Juilliard því 
að hann vissi að hann vildi vera 
píanóleikari og hann vildi spreyta 
sig í skóla þar sem þeir bestu mæt-
ast. „Mér fannst mikilvægt að fá 
viðmið, Ísland er svo lítið. Að stíga 
þangað inn var því risaskref.“

Og það var sannarlega frábær 
tími segir Víkingur Heiðar sem 
lofar kennarana sína og tímann í 
Bandaríkjunum upp í hástert. „En 
veistu ég hef sjaldan tekið jafn-
miklum framförum og vikurnar 
eftir að ég kláraði skólann. Það er 
gefandi að þurfa að hugsa hlutina 
sjálfur, ákveða túlkun á verkum 
sjálfur án þess að hafa kennara til 
þess að halla sér að.“

Það er ýmislegt á döfinni hjá 
Víkingi árið 2009. Í febrúar kemur 
hann til Íslands til að spila píanó-
konsert eftir Daníel Bjarnason 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
en hann hefur gert töluvert af því 
að flytja samtímaverk, þar á meðal 
eftir föður sinn, Ólaf Axelsson 
arkitekt og tónskáld. „Ég hlusta 
meira á nútímaverk nú en áður, og 
þori að segja hvað mér þykir gott. 
Áður hafði ég ekki nægilegt sjálfs-
traust til þess, ég hafði ekki hlust-
að nægilega mikið. Ég held líka að 
spennandi tímar séu fram undan í 
henni. Gallinn við flutning þessar-
ar tónlistar er að hann er oft ekki 
nógu djúpur. Mér finnst mikil-
vægt að tónlistarmenn spili hana 
ekki nema þeir samsami sig tón-
listinni og finni að hún talar frá 
hjartanu. Fyrsti flutningur á verk-
unum er mjög mikilvægur fyrir 
möguleika þeirra á endurspilun.“

Æðri list gefur manni meira
Hlustarðu á popptónlist?

„Popptónlist sem byggir minna 
á endurtekningu og meira á fram-
vindu hrífur mig. Ég held mest 
upp á Björk, hún er alltaf að gera 

fallega og skapandi hluti og end-
urtekur sig ekki. Það er alls konar 
tónlist sem hrífur mig, svo lengi 
sem hún er ekki fjórir eða átta 
taktar af endurteknum hljóma-
gangi, ég held það ekki út. Þú 
getur ímyndað þér ef að þú læsir 
skáldsögu þar sem fyrstu fjórar 
línurnar væru endurteknar nær 
óbreyttar út heilan kafla, það væri 
ekki skemmtilegt,“ segir Víkingur 
sem er ekki í vafa um að það sé 
hægt að tala um æðri list. 

„Æðri list er sú list sem krefst 
mikils af manni en gefur manni 
líka meira til baka í beinu hlutfalli 
við það sem maður leggur á móti 
og hún lifir. Skáldsögur sem láta 
mann langa til að lesa þær aftur, 
tónverk sem krefjast þess að á 
þau sé hlustað á ný hljóta að lifa, 
hitt hverfur. Stundum er hressandi 
að hugsa á þessum nótum, mér 
leiðist pólitísk rétthugsuð umræða 
um að allt sé jafn gott, til þess að 
styggja engan.“

Og talandi um skáldsögur þá 
segist Víkingur Heiðar njóta þess 
mjög að hafa tíma til þessa að lesa 
bækur nú að loknu námi. „Mér 
finnst gaman að nálgast þær eins 
og ég myndi nálgast tónverk, ég 
heyri tónverk á þrívíðan hátt, 
hlusta eftir strúktúr og formi og á 

sama tíma er ég að spá í hvað 
verkið sé að segja mér. Á sama 
hátt þykir mér gaman að pæla í 
bókum, og líka í því hvað er sam-
eiginlegt með tónlist og skáldsög-
um, til dæmis forminu, uppbygg-
ingu og hlutföllum – hvernig 

rithöfundar leika sér að tilfinning-
um okkar eins og tónskáld gera.“

Fékk þörf til að semja
Stærsta verkefnið fram undan hjá 
Víkingi Heiðari núna eru einleiks-
tónleikar á Listahátíð Reykjavík-

ur næsta vor, þar mun hann meðal 
annars flytja eigin útsetningar á 
íslenskum sönglögum. „Ég hef 
verið að taka okkar fallegustu 
sönglög og setja í annan búning 
þannig að ég spila bæði söngrödd-
ina og undirleikinn. Það er svo 
gaman að hafa allt í einu tíma til 
að vera að útsetja og semja,“ segir 
Víkingur Heiðar. „Ég hef allt í einu 
fundið hjá mér þörf til að semja 
tónlist, ég gerði mikið af því þegar 
ég var lítill en svo hætti ég alveg 
að semja. Nú er löngunin komin 
aftur og ég vil sjá hvert hún leiðir 
mig. Mér finnst það líka dýpka 
skilning minn á tónlist að sjá hana 
með augum tónskáldsins.“

Á dagskránni hjá Víkingi er líka 
að koma sér upp umboðsmanni 
sem er nauðsynlegur milliliður í 
hörðum heimi klassískrar tónlist-
ar. Hann hefur líka áhuga á því að 
koma sér inn í breska tónlistar-
heiminn en þar hefur hann lítið 
spilað enn enda dvalið stutt þar. 
Nóg þó til að verða handgenginn 
breska ríkisútvarpinu, BBC. 

„Þeir taka svo mikla afstöðu 
með menningunni, til dæmis er oft 
sjónvarpað beint frá klassískum 
tónleikum, svo eru kannski pall-
borðsumræður á eftir. Þetta er 
mjög skemmtilegt sjónvarpsefni 
með miklu áhorfi. Á sama hátt 
væri hægt að framleiða menning-
arefni hér á landi,“ segir Víkingur 
sem er sannfærður um að áhugi 
væri fyrir slíku. „Það væri mjög 
ódýrt í framleiðslu, sinfóníutón-
leikar eru til dæmis teknir upp í 
hljóðupptöku hvort eð er. Hér 
vinnur fjöldi manns við eina 
umferð íþróttagreinum. Það er 
fínt. En hins vegar þykir mér það 
hrópandi ósamræmi hversu lítið 
er dokumenterað af listalífinu 
fyrir ríkissjónvarpið. Ríkisútvarp-
ið er að sama skapi uppáhaldsfjöl-
miðillinn minn, þar sem frábært 
starf er unnið fyrir menninguna. 
Ég vona að sjónvarpsmenn sjái 
möguleikana í menningunni, það 
efni hlyti jafnframt að vera hag-
kvæmt miðað við flest annað á 
tímum efnahagsþrenginga.“

Fyrsti diskurinn á leiðinni
Fyrsti diskur Víkings Heiðars 
kemur væntanlega út í maí. Upp-
tökur fóru fram í október í hinu 
virta tónlistarhúsi Gewandhaus í 
Þýskalandi á fantasíum og völs-
um eftir Brahms auk Eroica til-
brigða Beethovens. „Þetta var 
ótrúlega erfið vika, það er allt 
öðruvísi að spila á sviði með hljóð-
nemum og reyna að ná fullkom-
inni túlkun, taka aftur og aftur 
upp í stað þess að spila í gegn eins 
og á tónleikum. Þetta eru í raun 
ólík listform. Það var því mjög 
stressandi að fá diskinn í hend-
urnar og hlusta á hann. Ótrúlegt 
en satt þá held ég að ég sé bara 
nokkuð ánægður. Diskurinn end-
urspeglar að ég held allavega 
hvernig ég heyri og upplifi þessi 
verk.“

Víkingur Heiðar hefur fengið 
afbragðsdóma fyrir alla tónleika 
sem hann hefur haldið hér á landi 
og sjálfur segist hann orðinn vel 
sjóaður í tónleikahaldi þó að eðli-
leg spenna geri vart við sig áður 
en hann stígur á svið.  

Hann hefur þegar náð að 
„sigra“ tónverk sem voru alltaf á 
dagskránni hjá honum, til dæmis 
þegar hann spilaði konsert Rach-
maninovs númer þrjú á síðasta 
ári. „Mig dreymdi alltaf um að 
spila hann, svo þegar því var lokið 
þá var það ekki jafnmikill endir 
og ég kannski hélt. Um leið og 
maður er búinn að ná einhverri 
færni þá tekur maður henni sem 
gefnum hlut, jafnvel þó að hún 
hafi verið fjarlægur draumur í 
mörg ár. Þannig heldur maður 
alltaf áfram. Og nú er ég ekki 
jafnmikið að pæla í tónlist út frá 
því hversu erfitt er tæknilega að 
spila hana,“ segir Víkingur Heið-
ar. „Ég hef lært svo mikið undan-
farin ár, núna er ég að púsla 
saman brotunum og vinna úr því 
sem ég hef lært.“

Endurtekning er leiðinleg 
Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari er farinn að semja tónlist á nýjan leik eftir langt hlé á þeirri iðju. Tónsmíðar dýpka 
skilning á tónlist sagði hann Sigríði Björgu Tómasdóttur í spjalli yfir kaffibolla þar sem rætt var um æðri list og endurtekningar.

VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON Saknar menningarumfjöllunar í ríkissjónvarpinu og segir alltof mikinn mun á því sem lagt er í 
íþróttaumfjöllun og umfjöllun um menningu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Uppáhaldsliturinn: Djúpblár en ég er reyndar með smávott af litblindu svo 
ég þori ekki alveg að fullyrða um það …

Bækurnar á náttborðinu: Fyrst og fremst Kommúnistaávarpið. Og fullt af 
íslenskum bókum en upp úr stendur Ofsi eftir Einar Kárason.

Besti diskurinn 2008: Kanadíski píanistinn Glenn Gould átti geisladiska-
árið heima hjá mér þó hann hafi nú verið látinn í rúman aldarfjórðung. 
Flutningur hans á tíu intermezzoum eftir Johannes Brahms var óvæntasti og 
fallegasti diskurinn á árinu.

Uppáhaldskvikmynd: Les Enfants du Paradis eftir Carné. En svo fékk ég mér 
Kubrick-safnið og nokkrar góðar eftir Bergman sem settu svip sinn á árið. 

Hvenær varðstu stressaður: Við það að fylgjast með íslenskum stjórnmála-
mönnum á árinu.

Fyrirmyndirnar: Afi minn Víkingur Heiðar Arnórsson, og svo foreldrar mínir, 
Ólafur Axelsson og Svana Víkingsdóttir. Ég er hlýðinn strákur og vel upp 
alinn. 

➜ Í HNOTSKURN
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G
eorge Walker Bush var kjör-
inn árið 2000 með lægsta 
meirihluta sem um getur í 
forsetakosningum: einu 
atkvæði hæstaréttardóm-
ara. 

Hæstiréttur Bandaríkjanna úrskurðaði, 
þvert ofan í Hæstarétt Flórídafylkis, að 
ekki skyldi endurtelja vafaatkvæði í kosn-
ingunum. Bush sigraði því demókratann Al 
Gore í Flórída með 537 atkvæða mun, en 
alls voru sex milljón atkvæði talin í fylk-
inu. Þannig fékk Bush fleiri kjörmenn en 
Gore, en reyndar færri atkvæði í heildina á 
landsvísu. Rúmlega hálf milljón Banda-
ríkjamanna kaus Gore frekar en Bush. 

Strax í byrjun ferilsins var því byrjað að 
tala um nýjan forseta sem pabbastrák, sem 
hefði „stolið“ kosningunum og rifjað upp 
að þessi dómari eða hinn í Hæstarétti BNA 
hefði verið skipaður af föður Bush og 
vinum hans, en George Bush eldri var for-
seti á árunum 1989 til 1993 og varaforseti á 
átta ár á undan.

Fyrra kjörtímabilið
En almenningur og demókratar í Banda-
ríkjunum veltu Bush ekki upp úr þessu, 
heldur horfðu fram á veginn. Fyrra kjör-
tímabilið var stórslysalaust og Bush var 
ekki óvinsæll. Hann var helst gagnrýndur 
fyrir að vera illa máli farinn en kannski var 
það styrkleiki; hann þótti alþýðlegur, þótt 
hann væri kominn af einni mestu valdafjöl-
skyldu í Bandaríkjunum. 

Búist var við að Bush myndi reyna að 
vera átakalítill forseti, þar sem hann var 
kosinn með minnihluta atkvæða og með 
aðstoð dómara. En svo vildi til að Repúblik-
anaflokkurinn stjórnaði báðum deildum 
þingsins. Því gat Bush látið sem hann hefði 
pólitískt umboð til að stýra eins og hann 
væri vinsæll forseti sem hefði verið valinn 
með miklum meirihluta atkvæða.

Eitt fyrsta verk forsetans var að lækka 
skatta fyrir um 1,3 trilljónir dollara. Lækk-
unin kom hinum tekjuhæstu best. Hann 
gerði trúarbrögð, íhaldssama og evangel-
íska kristni, að meginþema bæði í innan-
lands- og utanríkisstefnu sinni. Bush lýsti 
yfir að hann leitaði ekki ráða hjá föður 
sínum, heldur hjá alföðurnum á himnum.

World Trade Center
Þegar Tvíburaturnarnir voru felldir þóttu 
fyrstu viðbrögð forsetans ekki til fyrir-
myndar. Hann var þá að lesa sögu fyrir 
skólabörn og hvarf svo í nokkra tíma og var 
sagður á flótta. Þegar hann sneri til baka 
hafði hann í farteskinu áætlun sem er köll-
uð stríðið gegn hryðjuverkum, einnig kallað 
„langa stríðið“ því erfitt er að sjá að því 
ljúki nokkurn tíma. Alræmdur þáttur þessa 
stríðs eru föðurlandsvinarlögin, eða Patriot 
Act, sem gáfu alríkisyfirvöldum meðal ann-
ars mun víðtækari heimildir til að njósna 
um almenna borgara. Nú mátti hlera alla 
síma og skoða tölvupóst.

Stríðsforsetinn
Eftir 11. september nutu Bandaríkin sam-
úðar flestra valdhafa í heimi. Jafnvel Íran-
ar buðu fram aðstoð sína. Bush og varafor-
setinn Dick Cheney, sem áður var 
varnarmálaráðherra Bush eldri, og yfir-
maður olíuþjónustufyrirtækisins Halliburt-
on, ákváðu hins vegar að standa að mestu 
einir að hefndaraðgerðum sínum. Þeir réð-
ust inn í Afganistan með Bretum í október 
2001, enda hefðu talibanar skýlt Osama bin 
Laden, sem er talinn hafa skipulagt árásirn-
ar þann 11. september.

Í miðju kafi í Afganistan, í október 2003, 
réðst forsetinn svo inn í Írak. Innrásin 
þangað var réttlætt með lygum um hættu 
þá sem stafaði af meintri vopnaeign Sadd-
ams Hussein, nema forseti Bandaríkjanna 
hafi einfaldlega gert herfileg mistök. Í það 
minnsta fundust aldrei hin frægu gereyð-
ingarvopn utan einu sinni á forsíðu Morg-
unblaðsins.

Milljónir manna um allan heim mót-
mæltu þessu stríði, og ólöglegri innrásinni. 
Íslendingar, það er forsætis- og utanríkis-
ráðherra, studdu innrásina, en nýr utanrík-
isráðherra, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
hefur síðan „harmað“ Íraksstríðið og kall-
að stuðninginn verstu mistök þáverandi 
ráðherra, Halldórs Ásgrímssonar.

Hinn 1. maí 2003 lýsti Bush því yfir að 
allar umfangsmiklar hernaðaraðgerðir 
væru að baki í Írak og að þeir Bretar hefðu 
haft betur. Fimm árum síðar hefur hvorki 
verið haft uppi á bin Laden né vopnum 
Saddams. Óvíst er hvenær og hvernig her-
lið hinna viljugu mun yfirgefa landið.

Víst er að bandarískir hergagnafram-
leiðendur og einkaherir, fyrirtæki sem 

studdu Bush fjárhagslega í kosningabar-
áttum, hafa aldrei haft það jafn gott og síð-
ustu ár.

Ísrael og Palestína
Þegar Bush var endurkjörinn í nóvember 
2004 sagðist hann hafa fengið umboð þjóð-
arinnar til að halda stefnu sinni í Írak til 
streitu. Hann hefur oft reynt að sýna sig 
sem boðbera frelsis og lýðræðis í heiminum 
og nú upp á síðkastið verið áhugasamur um 
frið í Mið-Austurlöndum. Hann ákvað hins 
vegar, með forseta Ísraels, Ehud Olmert, að 
sniðganga lýðræðislega kjörna þjóðstjórn í 
Palestínu, enda höfðu Hamas-samtökin 
gripið til vopna og hryðjuverka gegn her-
námi Ísraelsmanna. Blaðið Vanity Fair 
hefur síðan upplýst að Bush og Condoleezza 
Rice utanríkisráðherra, með liðsinni  
Olmerts, hafi fengið Fatah-samtökin til að 
sprengja þjóðstjórnina. Þessu lauk með 
blóðugu borgarastríði í Palestínu í júní 2007. 
Eftir það voru Hamas-liðar einráðir á Gaza-
svæðinu og traustari í sessi en nokkru sinni 
fyrr.

Seinna kjörtímabilið
Bush naut mikilla vinsælda eftir árásirnar 
á Tvíburaturnana, en fljótlega á seinna 
kjörtímabilinu fór að halla undan fæti. 
Skoðanakannanir endurspegluðu margvís-
leg hneykslismál, svo sem fangabúðirnar í 
Guantánamo, pyntingar CIA og ómann-
eskjulega meðferð á föngum í Abu Graib-
fangelsinu, ásamt tilvist ýmissa leynifang-
elsa. Þetta komst þó ekki í hálfkvisti við 
fellibylinn Katrínu, sem barst að ströndum 
landsins í ágúst 2005.

Þegar náttúruhamfarirnar lögðu New 
Orleans í eyði neitaði forsetinn að snúa úr 
sumarfríi sínu og virtist síðan ekki ætla að 
skipta sér mikið af hamfarasvæðinu. Þessi 
viðbrögð sannfærðu stóran hluta almenn-
ings um að  forsetinn væri vanhæfur. Þús-
undir misstu heimili sín og eyðileggingin 
sýndi fram á að í Bandaríkjunum væri ekki 
endilega hægt að reikna með neyðarþjón-
ustu ríkisins.

Forsetinn, sem hafði lengi predikað gegn 
of miklum ríkisafskiptum, taldi ekki að þau 
ættu við í þessu tilfelli. Fólk átti að koma 
sér sjálft í burtu undan flóðunum, í eigin 
einkabíl, og finna sér sitt eigið hótelher-
bergi.

Einkafyrirtæki áttu svo að leiða björgun-
arstarfið í hagnaðarskyni, ekki stofnanir 
ríkissins. Þetta var kallað að einkavæða 
þjóðarneyðina, almannaheill.

Óeirðir brutust út á svæðunum og lög-
regluþjónar hættu að halda uppi lögum og 
reglu; þeir sáust fylla kerrur sínar í yfir-
gefnum stórmörkuðum eins og aðrir.

Stór hluti fólksins sem varð fyrir barðinu 
á fellibylnum var af lágstétt blökkumanna. 
Þetta var notað til að skýra áhugaleysi for-

setans; hann væri bara rasisti. Nærri tvö 
þúsund létust.

Endalokin
Forsetatíð George Bush yngri lýkur með 
mestu efnahagskreppu okkar tíma og hann 
skilur eftir sig ógrynni erlendra skulda.

Hans verður minnst ekki bara fyrir stríð-
in, andstöðu við fóstureyðingar og við vís-
indalegar rannsóknir á stofnfrumum en 
áhuga á dauðarefsingum. Hann barðist 
gegn því að dregið yrði úr loftmengun í 
heiminum og málaði heiminn svart/hvítan 
fyrir þjóð sinni; þeir sem eru með okkur í 
liði og þeir sem eru hinir illu. Hann var í 
ýmsum skoðanakönnunum talinn hættuleg-
asti maður heims.

Nánast hvert sem hann fór í opinberar 
heimsóknir tóku fjöldamótmæli á móti 
honum, nú síðast þegar hann fór í kveðjuför 
sína til Íraks. Þá fleygði blaðamaður nokkur 
skó sínum að honum. Flestir virðast anda 
léttar, yfir því að þessi óvinsæli forseti 
hætti brátt. Hann hefur verið púaður niður 
af heiminum og af eigin þjóð.

Í kosningabaráttunni síðustu reyndu 
frambjóðendurnir Obama og McCain sem 
mest þeir máttu að stinga upp á öðrum leið-
um en Bush hafði gert. Hvorugur vildi láta 
sjá sig nálægt honum. Bandaríkjamenn 
völdu síðan þann frambjóðanda sem var 
ólíkari Bush.

Heimildir
Guardian.co.uk, Wikipedia.org, Vanityfair.
com, Ríkisútvarpið og fleiri.

Forsetinn sem var púaður niður
George Walker Bush er 43. forseti Bandaríkjanna og víkur fyrir Barack Hussein Obama hinn 20. janúar. Klemens Ólafur Þrastar-
son fer yfir forsetatíð þessa umdeilda manns, sem hefur svo sannarlega tryggt sér sess á spjöldum sögunnar. 

OLÍUBRUNNUR ALELDA Í ÍRAK Bush skilur eftir sig 
sviðna jörð í Írak en farið er að tala um stríðið þar 
sem enn meiri hrakfarir en Víetnamstríði. 

BUSH BANDARÍKJAFORSETI DANSAR MEÐ DIXÍBANDI Á FUNDI BANDARÍSKA VIÐSKIPTARÁÐSINS Í APRÍL George W. Bush er ófeiminn við að bregða á leik eins og 
sjá má á fjölda ljósmynda sem hafa verið teknar af honum við ýmis tækifæri.   FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICPHOTOS

NOKKUR ÁHUGAVERÐ UMMÆLI FORSETANS

■ „Ég hef horfið frá kennisetningum frjáls 
markaðs, til að bjarga frjálsu markaðskerfi.“ 
– 16. des.

■ „Ég hef verið í Biblíunni á hverjum degi 
síðan ég hef verið forsetinn.“  – 12. nóv.

„Hann var frábær faðir fyrir stjórnmál, frábær 
faðir á meðan á stjórnmálum stóð og frábær 
faðir eftir stjórnmál.“ – Um föður sinn, 12. nóv.

■ „Í gær minntistu á... litla hæfileika mína 
þegar kemur að dansi. En samt sem áður, ég 
vil að þú vitir að ég dansaði af gleði. Og engin 
spurning að Líbería hefur átt við afar mikla 
erfiðleika að stríða.“ – Við forseta Líberíu, 22. 
okt.

■ „Mig langar að deila með ykkur áhugaverðri 
áætlun út af tveimur ástæðum. Eitt: hún er 
áhugaverð. Tvö: kona mín fann upp á henni, 
eða hefur í raun og veru haft afskipti af henni; 
hún fann ekki upp á henni. En henni varð 

hugsað til hennar fyrir þessa ræðu.“ – 21. okt.

■ „Þessi þiðnun... tók langan tíma til að þiðna, 
það mun taka langan tíma að afþiðna.“ – Um 
lánsfjárþurrðina, 20. okt.

■ „Allir sem taka þátt í ólöglegum fjármagns-
flutningum verða gómaðir og ofsóttir.“ – 19. 
sept.

■ „Í fyrsta lagi sé ég ekki að Bandaríkin eigi 
við vandamál að stríða.“ – 10. ágúst.

■ Árið 2000 þótti Bush sérlega óheppinn 
þegar hann sagði: „Sjaldan er spurt: Er börnin 
okkar lærandi?“ Sama ár hélt hann því fram 
að hann hefði verið „óvanmetinn“ og að hann 
væri þess fullviss að fiskar og mannverur gætu 
lifað í sátt og samlyndi.

Heimild: http://politicalhumor.about.com/
library/blbushisms.htm



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

Helgi P. er nýkominn ofan úr 
Hellisheiðarvirkjun þegar haft 
er samband við hann. Þar segir 
hann gestagang mikinn og gaman 
að vera enda stöðin opin alla 
daga fyrir þá sem vilja líta inn. 
„Það voru komnar átta rútur 
fyrir klukkan ellefu í morgun 
með yfir 250 manns í heimsókn,“ 
segir hann og telur erlenda ferða-
menn kunna vel að meta vist-
væna orkuöflun okkar Íslend-
inga. En hvað skyldi vera fram 
undan hjá honum þessa síðastu 
helgi í jólahaldinu? 

„Í dag ætlar einn ömmubróðir 
barnanna í ættinni að gangast 

fyrir jólaballi. Hann hefur 
aðgang að sal og þar kemur 
saman margt fólk sem hefur ekki 
hist lengi. Ég veit að það verður 
gaman,“ segir Helgi og heldur 
áfram glettnislega. „Í fjölskyld-
unni eru músíkantar og menn 
með jólasveinareynslu svo reynt 
verður að tjalda öllu sem hægt 
er.“

Annars kveðst Helgi hafa haft 
það notalegt um hátíðarnar, slak-
að á og lesið. „Ég lýk eflaust við 
einhverjar bækur um helgina,“ 
segir hann og nefnir meðal ann-
ars Ofsa eftir Einar Kárason sem 
hann sé langt kominn með. „Einar 

er snillingur,“ segir hann. 
„Reyndar er ekki langt síðan ég 
las ferðasögu skáldanna um þjóð-
veg 66 og hafði mjög gaman af 
henni líka,“ bætir hann við. 

Sunnudeginum ætlar Helgi líka 
að verja í göngutúr og velta fyrir 
sér því sem fram undan er. „Nú er 
partíinu lokið í bili og kominn 
tími til að jafna sig á kjötsviman-
um,“ segir hann og kveðst 
aðspurður eiga sér eftirlætisstað. 
„Ég geng mikið í Heiðmörkinni. 
Bý í Garðabænum og get labbað 
þangað upp eftir og tekið góðan 
hring. Það er yndislegt á hvaða 
árstíma sem er.“ gun@frettabladid.is

Kominn tími á að jafna 
sig á kjötsvimanum
Eins og vænta má af manni sem heitir Helgi hefur Helgi Pétursson almannatengill hjá Orkuveitunni ýmis 
áform fyrir helgina. Hæst ber jólaball, bóklestur og Heiðmerkurgöngu.

„Í dag ætlar einn ömmubróðir barnanna í ættinni að gangast fyrir jólaballi. Hann hefur aðgang að sal og þar kemur saman margt 
fólk sem hefur ekki hist lengi,“ segir Helgi Pétursson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÆRÐIN  hefur verið með betra móti og 

um að gera að nýta tækifærið og fara í bíltúr út 

í sveit með gítarinn í skottinu. Bregða sér svo út í laut, tralla 

nokkur vel valin lög og hugsa hlýtt til vorsins. Á vefsíðunni 

www.gitargrip.is má finna réttu gripin.

Opið virka daga 10-18 laugardaga 11-15

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



„Ég var fjögurra ára hnáta, búsett í 
Stórutjarnarskóla í Ljósavatns-
skarði, þegar Manuela Wiesler kom 
þangað til að leika á flautuna sína. 
Þá heillaðist ég upp úr skónum og 
fékk flautu að láni, en náði ekki tóni. 
Var því ákveðið að geyma flautuleik 
minn þar til ég var orðin tíu ára og 
fékk þverflautu í jólagjöf,“ segir 
Kristjana Helgadóttir, flautuleikari 
í Tríói Artis, sem heldur nýárstón-
leika í Mosfellskirkju á morgun. 
„Við Gunnhildur Einarsdóttir 
hörpuleikari og Jónína Auður Hilm-
arsdóttir víóluleikari bundumst 
vinaböndum þegar við vorum við 
nám í Amsterdam og hrifumst mjög 
af dýragarði borgarinnar, sem heit-
ir einmitt Artis,“ segir Kristjana 
um tilurð tríósins, sem býður til 
nýárstónleika í Mosfellsdal í sjötta 
sinn.

„Upphaf tónleikahaldsins má 
rekja til námsáranna ytra þegar við 
lékum saman tónverk Claudes 
Debussy, frá árinu 1915 fyrir flautu, 
víólu og hörpu. Í kjölfarið gafst 
tækifæri til að spila sónötu Debuss-
ys í Mosfellskirkju, þar sem hún 
hefur hljómað árlega síðan,“ segir 
Kristjana. Á tónleikunum verða 
einnig flutt tónverk eftir Toru Tak-
emitsu og Franz Anton Hoffmeist-
er, en verkin eru fögur, ljúf og 
aðgengileg, og víst að stemningin 
verður töfrandi við róandi kertaljós 
kirkjunnar.

„Tónleikarnir eru ómissandi hluti 
af jólahaldinu og tónleikagestir 

njóta hátíðleika og kyrrðar, sem er 
eftirsóknarvert áður en daglegt 
amstur byrjar á fullu,“ segir Kristj-
ana sem meðal annars leikur með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. „Við 
flautan höfum eldað saman súrt og 
sætt, en hún er góður félagi og 
hefur spilað stóran sess í lífi mínu; 

allt frá því Manuela heitin töfraði 
mig upp úr skónum á fimmta árinu. 
Það var örlagadagur og sýnir hversu 
dýrmætt er að kynna hljóðfæri og 
klassíska tónlist fyrir börnum.“

Tónleikarnir hefjast klukkan 17. 
Aðgangur er ókeypis.

thordis@frettabladid.is

Fagrir tónar við kertaljós
Á nýju ári er hollt fyrir andann að sækja tónleika sem veita birtu og yl þegar sól er lægst á lofti. Tríó 
Artis býður einmitt til slíkrar andaktar í Mosfellskirkju á morgun; hörpu, flautu og víólu við týru kerta.

GÖNGUTÚR  eftir Ægisíðunni er endurnærandi. 
Þar er hægt að verða sér úti um ósvikið sjávarloft í lungun, 
sækja orku og andagift. Í leiðinni má virða fyrir sér einhver 
reislulegustu hús landsins sem enn þá eru böðuð jólaljós-
um. 

Tríó Artis skipa nú Gunnhildur Einarsdóttir á hörpu, Kristjana Helgadóttir á þverflautu 
og Þórarinn Már Baldursson á víólu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Mjúkir og þægilegir leðurskór  á góðum gúmmísóla 
fyrir dömur. Stærðir: 36-42 Litir: Rautt og svart 

Verð: 11.900.-

Mjúkir og þægilegir leðurskór með stömum sóla 
fyrir dömur. Stærðir: 36 - 42 Litir: svart

Verð: 11.900.

Vandaðar og góðar herramokkasíur úr leðri,
Stærðir: 40 - 46 Litir: svartir og ljósir 

Verð: 6.885.-

Flottir og sportlegir leðurskór fyri alvöru menn.
Stðrðir: 40 - 48 Litir: svart, brúnt og mislitt.

Verð: 9.985.-

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf 
Laugavegi 178 • Sími: 551 3366

Opið: mán - fös: 10 -18, lau 10 -14 
www.misty.is

Laugavegi 53 • s. 552 3737
opið mánudag til föstudag 10-18 

laugardag 10-17

Útsalan er hafi n
Allar vörur með 

40% afslætti

Leitið upplýsinga
hjá sölufulltrúum;

Jóna María
512  5473
Hugi
512  5447

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Auglýsingasími

– Mest lesið



 Bílar til sölu

Toyota Tacoma ‘05 ek. 47þ. mílur. 6 
cyl. ssk., ásett verð 2750þ. Uppl. í s. 
696 3867.

Honda Jazz ‘05 ssk., ek. 40þ.km. 
Tilboðsverð 1290þ. Uppl. í s. 844 
1136.

Ford Explorer árg. ‘98, 6cyl, ssk. ný 
naglad., nýsk. Fallegur og góður bíll. V. 
280þ. Uppl. í s. 867 3022.

Opel Astra 1200 árg. ‘00, bsk. ekinn 
153þ. V. 250þ. Uppl. í s. 867 3022.

Subaru Legacy 2lvél. Árg. ‘00. Sumar-og 
vetrad. Ek.120þ. V.495þ. S. 616 2597.

! Nýtt ! Skiptitorg - Nýr 
vettvangur f. bílaskipti

Netbílar.is hafa sett upp nýjan vettfang 
sem heitir SkiptiTorg. SkiptiTorgið er 
hugsað sem vettfangur fyrir fólk sem 
er opið fyrir ýmsum skiptum á bílum 
lánum eða öðrum faratækjum eða 
getur óskað eftir ákveðnum skiptum. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is

 0-250 þús.

Til sölu Peugeot 306. 2000 árg., ekinn 
123.000 km. Mjög góður bíll, verð 
350.000 kr. sími 8919193

Ódýr og Sparneytinn! Skoðaður. 09’! 
Renault Clio árg 1999 ekinn 120.þús 
km verð 230.þús kr sími: 8433282

Dekk 215/70/15 til sölu (á FEROZA 
felgum). Dekkið kr. 5000 með felgu. 
s: 8405509

 250-499 þús.

Subaru Forester árg. ‘98 ek. 188þ. bsk. 
nýsk. Verð 340þ. Uppl. í s. 822 8587.

 Bílar óskast

Subaru
Ssk. Subaru óskast fyrir lítið. Má vera 
númeralaus, boddý skiptir ekki máli en 
kram þarf að vera í lagi. S. 661 8378.

 Jeppar

Vantar geymslu fyrir búslóð á sann-
gjörnu verði í nokkra mánuði, verður að 
vera frostfrí. uppl. í síma 6603624

Til Sölu Honda Civic Vtec Sedan 
Árgerð 97 Ekinn 160þ Verð 80þ Uppl 
6964950

 Sendibílar

VW Transporter árg. ‘00 ek. 127þ. Góður 
bíll á nýjum dekkjum. Ásett v. 690þ. 
eða tilb. Uppl. í s. 893 5701 & 568 
4428.

 Vinnuvélar

Til sölu CAT D6R jarðýta, árgerð 2007. 
Góð og vel með farin vél. Uppl. í s. 
895-0685.

 Barnagæsla

Aðstoð óskast við að gæta 1 og hálfs 
árs gamals barns 2-3 sinnum í viku, 2-3 
tíma í senn. Uppl. í s. 695 3811.

Ég er dagmóðir í Selvaði. Er búin að 
starfa í rúm 10 ár. Er með 2 laus pláss. 
Uppl. í s. 557 7326 & 897 5490.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

 Garðyrkja

Trjáfellingar
Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 
848 1723.

 Málarar

Góðir íslendingar. Öll almenn máln-
ingarþjónusta. hvar sem er á landinu. 
„Hokinn af reynslu“ mun ég reyna 
að uppfylla þínar hinstu óskir með 
faglegum metnaði. Björn Olgeirsson 
Málarameistari sími 844 77 68

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar S. 555 
6363

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

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

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

 Húsaviðhald

Viðhaldsþjónusta
Tökum að okkur almennt 

viðhald og breytingar á t.d 
pípulagnir, smíðar, rafvirkjun og 

múrviðgerðir.
Vanir menn, vönduð vinna.

Upplýsingar í síma 892 1524.
Klippið út - Geymið auglýs-

inguna!

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í síma 864 5920.

Tökum að okkur allt almennt viðhald 
húsa. Ódýr og vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í síma 896 7579 Bjarni.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

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

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

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

 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 pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

Þorrablót/Árshátíðir
Hljómsveitin vanir menn bjóða upp 
á tónlist við öll tækifæri, margar ára 
reynsla. S. 899-2060/863-9776

Vantar góða hljómsveit?
Tökum að okkur spilamennsku við öll 
tækifæri ss. árshátíð, þorrablót, skóla-
böll brúðkaup ofl. S. 898 3256. www.
godirlandsmenn.is

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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. 
Meðmæli ef óskað er.

 Viðgerðir

 Til sölu

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

Hlutafélag í Bretlandi 
eða Hollandi

Vantar þig félag í Bretlandi eða 
Hollandi?

Með eða án bankareiknings.
Traust og örugg þjónustu 

hringdu núna!
Regent Account Ltd S: 618-7001

 Uppl. í s. 618 7001

MÓTMÆLENDUR!
60 gerðir af fánum, skoðið úrvalið 
á army.isErum líka með verslun í 
Kolaportinu.

Rúm, skápar, sófar, stólar og fleira til 
sölu vegna flutninga. Selst mjög ódýrt. 
Opið hús á laugardag kl. 10:00-15:00. 
Sólbarði 1, neðri hæð, Álftanesi. Sími: 
847-2897 eða 863-9370.

Alveg ný 4 Michelin low profile nagla-
dekk 205/50/17 Seljast á 100 þús 
kosta ný 160 þús. Upplýsingar í síma 
6612400

Eldhúsinnrétting notuð
15 ára gömul Mahony eldhúsinnrétting 
með vaski ásamt AEG uppþvottavél og 
Simens helluborði til sölu fyrir 120þ. 
gegn því að hún verði tekin niður. Uppl. 
í s. 898 3161.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Þjónusta

Til sölu
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 Óskast keypt

Rúm óskast
Skólastelpa óskar eftir góða rúmi til 
sölu. Rúmið þarf að vera vel með farið. 
Uppl. í síma. 838-6528 / 663-8253

nýtt/used, restaurant/elðhús equip-
ment, pottar, table og allt. 821-7909

 Sjónvarp

Ódýrt 21“ Sjónvarp til sölu fjarstýring 
fylgir. Uppl. í s. 770-3366.

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

 Bækur

Vil kaupa fransk-íslenska orðabók 
(Örn og Örlygur, 1995). 6953964/
red1@hi.is

 Til bygginga

Til sölu býli í Suður- Svíþjóð 365 
fm ásamt 1,3h landi 110km frá 
Kaupmannahöfn. Húsið þarfnast stand-
setningar. V. 1,2m SEK. Þar af lán 50%. 
S. 869 9540 & asor@hive.is

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

 Verslun

ÚTSALA
 30-50 % afsláttur!

Endilega kíktu inn á www.gala.is í versl-
un Emilíu Suðurlandsbraut 50 (Bláu 
húsunum Faxafeni). S.588 9925 - Opið 
11-18. Lau 11-16.

 Ýmislegt

Lampar með stækkunargleri 
í úrvali. Opið í dag frá kl 11-15:00. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 
5870600, www.tomstundahusid.is

 Heilsuvörur

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

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 hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Nudd - Japanska baðið
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.

 Námskeið

Endurskapaðu líf þitt. Dagsnámskeið 
með Guðjóni Bergmann 10.janúar. 
Skráning og nánari upplýsingar á www.
gbergmann.is.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

Chihuahua tíkur til sölu, ættbók frá Hrfí, 
bólusettar, örmerktar og tryggðar. Ólöf 
s: 6995110

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ 

og Funahöfða RVK.
Long term rent. Kitchen, 

bathroom, 12SAT TV, laundry 
room. Price from 38.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & Funahöfða 

RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

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

Til leigu falleg og björt 2. herb íbúð á 
3 hæð í Háaleitishverfi (108 Reykjavík). 
Leiguverð 100.000 á mánuði með 
hússjóði. Laus strax. Langtímaleiga. 
Upplýsingar í s: 692 7618 og 662 6601

Lúxusíbúð, 4 herb., 130 fm, öll húsgögn 
og tæki til staðar. Laus í jan. Uppl. í s. 
669 5550.

105r. Bugðulækur. 100fm. hæð. 3 svefn-
herb. Tvöföld stofa, svalir. Fullbúin íbúð 
m. húsgögnum & tækjum. Samningur 
til árs eða skemur. baldur1@simnet.is

Herbergi til leigu í 105. húsgögn og 
ísskápur fylgja. Uppl. í s. 690 6065.

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

Endaraðhús í norðurbæ Hafnarfjarðar 
til leigu, 4 svefnh., 160 fm. Laust strax, 
220 þús. S. 891-9981.

Ævintýralegt 40 m2 húsnæði m. svöl-
um og stórkostlegu útsýni yfir gamla 
miðbæinn. Hringdu í Björgu í s: 865-
6750.

Til leigu 4 herb. í Hfj. aðgengi f/ hjóla-
stóla. V. 125þ. Allt innif. S. 565 5882 & 
694 1549.

Ágæt 2 herb. íbúð á jarðhæð í 3býli 
í 108. V. 75þ. á mán. Langtímaleiga. 
Trygging er skilyrði sem samsvarar 3 
mán. leigu í formi bankaáb. S. 660 
4545, 

 Sveinn.

Góð 2 herb. íbúð í Hólahverfi sv 111. 
Langtímaleiga. Reglusemi áskilin. Uppl. 
í s. 899 6197.

Snyrtileg og vel skipulög 2 herbergja 
íbúð í hverfi 104. Uppl. í síma 824-
3040

4. herb. 110 fm íbúð á besta stað í v.bæ 
Kóp. til leigu. Aðeins rólegir & reyklausir 
koma til greina. S. 899 0064.

3ja herb. 105 ferm. útsýnisíbúð í Mosó. 
Stutt í leiksk., grunnsk., sundlaug, golf-
völl og til Rvk. Laus strax. Uppl. í s. 690 
7978 & 868 1923.

3 herb. íbúð miðsvæðis í Rvk. Ca 
70fm. 

 Öll ný uppgerð og glæsileg íbúð með 
sér inngangi + 2 einkabílastæði. Verð 
115þús. á mán. Aðeins traustir leigjend-
ur. Laus strax. S 899 1888.

Til leigu herb. í Hraunbæ og Álftamýri. 
Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 865 9637.

Til leigu 50fm, 2 herb. íbúð v. 
Reykjavíkurveg í Hafnarf. Laus strax. 
Uppl. í síma 893 9777

2. herb. íbúð til leigu á svæði 110. Verð 
95þús. Uppl. í s. 895 0497.

40 fm. 2. herbergja íbúð í 112 RVK 
með húsgögnum á 80.000 kr. Uppl s. 
8202459

3 herb íbúð í grafarholti. 76fm á neðri 
hæð í einbýli. 95 þús með öllu. Sími 
695-9148

Kaupmannahöfn 1 og 2ja herbergja 
íbúð leigist með húsgögnum, sjón-
varp, adsl, frábær staðsetning , 10 mín. 
gangur að Ráðhústorgi. Uppl.í s; 0045 
50269380 eða info@danmork.dk

Til leigu herb. á gistiheimili í miðb. Gott 
fyrir stúdenta. Aðg. að öllu + inter. V. frá 
39 þ. S. 896 4661.

TIL LEIGU.
Ný glæsileg 120 fm íbúð til leigu á 
besta stað á höfuðborgarsvæðinu, 
ásamt stæði í bílageymslu. Upplýsingar 
í síma 891-6455

MJÖG SNYRTILEG OG BJÖRT 10-20 fm 
herb. til leigu á 2. og 3. hæð í hverfi 
105. Verð frá 35 þús/mán. Aðg. að 
eldh., baði, og þvottah., Internet inni-
falið. Uppl. í síma, 8635514.

Herbergi til leigu fyrir reglusamt 
námsfólk á Tunguveginum svæði 108 
Rvík, Verð 30 og 40 þús. á herbergi. 
Sameiginlegt eldhús, 2 baðherb. og 
stofa. áhugasamir sendið á olma@
visir.is

Stór 2ja herb íbúð við Stóragerði verð 
kr. 89.000 á mánuði Uppl í síma 896-
4013.

Stórglæsileg ný 3ja herb, íbúð í lyftu-
húsi vestur í bæ. Stórkostlegt útsýni. 
verð kr. 118.000 á mán Uppl. í síma 
895-8340

Ný 2ja herb. íbúð við Helluvað með 
stæði í bílageymslu. Ísskápur og upp-
þvottavél fylgja íbúðinni. verð. kr. 
95.000 á mán. uppl. í síma 896-4013

3ja herb. íbúð Álftamýri á 2 hæð íbúðin 
er nýmáluð. verð kr. 98.000 á mán 
Uppl. í síma 897-8061

4ra herb. íbúð til leigu
100 fm íbúð nýstandsett í hjarta mið-
bæjarins, öll tæki til staðar. 3 mán-
aða trygging. Aðeins traustir leigjendur 
koma til greina. Uppl. í s. 822 7303 & 
891 8612.

3 herb. lúxus íbúð til 
leigu

Íbúð og hús nýstandsett ofarlega á 
Laugavegi, öll tæki til staðar. 3 mán-
aða trygging. Aðeins traustir leigjendur 
koma til greina. Uppl. í s. 822 7303 & 
891 8612.

Húsnæði í boði erlendis
 & í Reykjavík

Ertu í atvinnuleit? Húsnæði/herb. við 
Kastrup til leigu. Uppl. í síma 899 
2060.

Rúmgott herbergi í 101 til leigu með 
aðgangi að baði og eldhúsi. Uppl. í s. 
770 6090.

Herbergi Með húsgögnum langtíma-
leiga við Lokastíg ,101 Reykjavík Kr 
35.000. sími 861 4142 kl 8.00 til 18.00

Stúdíó Vesturbergi 195 60 fermetrar sér 
inngangur ,hundar og kettir velkomnir 
langtímaleiga kr 70.000. 2 mánuðir fyr-
irfram sími 861 4142 kl 8.00 til 18.00

Íbúð til leigu á besta stað í Kópavogi. 
Allt innifalið. Myndir á www.emt.blogg-
ar.is S: 867-8210

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.

 Húsnæði óskast

Reglusöm 25 ára stelpa með einn 4 
mán. strák óska eftir 2-3 herb. íbúð í 
Breiðholtinu. Greiðslugeta 70-80 þús. 
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. 
Guðrún í s. 849 5339

Reglusamt par óskar e. 2ja herb íb á 
höfuðb.sv.Helst m/íssk,húsg&þvottav.S 
6947134 e. kl 16.

Óska eftir geymsluhúsnæði eða bílskúr 
til að geyma hluta af búslóð & til hljóð-
færa æfinga. Uppl. í S. 615-1200.

Par með barn óska eftir 3. herbergja 
íbúð Langtímaleiga frá 1.feb max 
110.000 uppl. síma 8231307

Óska eftir húsnæði sem fyrst í Sjálands 
eða Ásahverfi í Garðabæ . Upplýsingar í 
síma 661-2400

Kópavogur - Íbúð óskast til kaups 
eða leigu Traustur aðili óskar eftir nýrri 
og stórri íbúð, 150m2 eða stærri í 
Kópavogi. Íbúðin þarf að vera laus strax 
eða mjög fljótlega. Áhugasamir hafi 
samband við Sigurð í síma 847 2281.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 35 fm skrifstofuhúsnæði á 
1.hæð að súðarvogi 7 104 Rkv. Sími 
824-3040

Til leigu 82.5 fm mjög gott iðnaðarhús-
næði að Dalshrauni í Hafnarfirði. Uppl. 
í s. 893 9777.

140m2 íbúð til leigu í Hverag.4ra herb. 
og bílskúr.1 ma’n trygging og 115þús á 
mán.Uppl.í s’894-7424

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

38m2 bílskúr til leigu í 104 Reykjavík. 
Uppl. í s. 894 1702.

 Gisting

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

 Atvinna í boði

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu. Vaktavinna.

Uppl. í s. 697 8434

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða vana 

menn í húsaviðgerðir / múr og 
steypuvinnu.

Uppl. í s. 661 0117 Rúnar.

Auglýsum eftir starfsmanni í kvenn-
fataverslun, framtíðarstarf. Reynsla 
af sambærilegu í 5 ár eða lengur. 
Vinsamlegast senda ferilskrá og síma-
númer með umsókn. job.atvinna@
gmail.com Öllum umsóknum verður 
svarað.

Fjöreggið
Grill og góður matur. Starfsfólk óskast 
í fulla vinnu. íslenska skilyrði. Uppl. í 
s. 555 7030.

Starfsfólk vantar á Kaffi Zimsen í sal og 
bar. Fullt starf, kvöld og helgarvinna. 
Uppl. í s. 772 0388 og á Kaffi Zimsen 
Hafnarstræti 18

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

 Atvinna óskast

Vélstjóri á lausu, er með 1000 hö 
réttindi Óskar eftir plássi á sjó. Uppl. í 
s. 895 0512.

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

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur S. 908 6666, 
opið allan sólarhringinn.

Öll stærstu símafyrirtækin ná 
nú í gegn.

Í kvöld spilar hljómsveitin 
Feðgarnir
Catalina

Allir velkomnir - Sími: 554-2166

Skemmtanir

Tilboð óskastTil sölu
Blaðberinn

bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

AUGNABLIK

FINNDU ORÐIN

FRÉTTAGETRAUN VIKUNNAR

Orðin geta verið á ská, upp, niður, afturábak eða áfram.

TILKOMUMIKIÐ Áramótabrennur eru töfrandi og margir sem hafa af því gaman að fylgjast með þeim. Fjölmenni var á áramóta-
brennunni í Grafarvogi þar sem myndin er tekin.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HORFT ÚT Í HEIM
Kolbeinn Óttarsson Proppé

1. Hvað heitir knattspyrnumaðurinn íslenski sem er á 
leið til Liverpool?

2. Hversu margir sóttu um starf 
sérstaks saksóknara, sem rann-
saka á aðdraganda bankahruns-
ins, áður en umsóknarfrestur 
rann út?

3. Hvað verða mörg leyfi boðin út til 
olíuleitar á Drekasvæðinu?

4. Tónleikaferð hvaða poppara aflaði 
mestra tekna á síðasta ári?

5. Hvaða tveir gamalreyndu tónlistarmenn spila nú 
með Pops?

6. Hvað eru mörg íslensk börn ættleidd á ári hverju?
7. Hver er framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins?
8. Hver var maður síðasta árs, samkvæmt Mark-

aðnum?
9. Hvað heitir sirkussýningin sem sýnd er í Hafn-

arfirði nú um helgina?
10. Úr hverju drápust á þriðja tug hrossa í kringum 

hátíðardagana?
11. Hvenær var fyrsta áramótaskaup Ríkissjónvarpsins 

sýnt?
12. Umboðsmaður Alþings komst að þeirri niðurstöðu í 

lok ársins að miklir annmarkar hefðu verið á skipan 
Árna M. Mathisen á héraðsdómara. Hvað heitir hér-
aðsdómarinn sem skipaður var?

13. Salurinn fagnaði tíu ára afmæli í vikunni. En hvar er 
hann?

14. Hvað voru margir 
sæmdir fálkaorðunni 
á nýársdag?

15. Mikil mótmæli voru 
fyrir utan Hótel Borg 
á gamlársdag þar 
sem reynt var að ná 
eyrum ráðamanna 
sem sátu þar inni við 
útsendingu árlegs 
sjónvarpsþáttar. 
Hvað heitir hann? 

Kranamaðurinn Babu Sassi, frá Kerala í suðurhluta Indlands, kippir 
sér lítið upp við að vera álitinn hetja af þúsundum byggingarverka-
manna í Dubai. Raunar veit Babu minnst af þessari stöðu sinni, en 
flökkusögur um hann fara eins og eldur í sinu um hina gríðarlega 
fjölmennu stétt. Óvíða er byggt jafnmikið og í Dubai og því margir sem 
heyra af Babu í kaffiskúrunum.

Babu er kallaður „Indverjinn á hátindi heimsins“ og ekki að ósekju. 
Dagleg störf hans fara fram í tæplega 900 metra hæð, og þótt vissulega 
bendi ýmsar staðreyndir til þess að heimurinn sé aðeins hærri en það, 

er þetta býsna hátt.
Babu er kranamaður og sem slíkur er hann vanur 

að vera hátt uppi og horfa niður á heiminn. Kraninn 
hans er hins vegar staðsettur ofan á hæstu 
byggingu heims, hinni 819 metra háu Burj Dubai. 
Þar situr hann daglangt í krananum, sem sjálfur 
er nokkrir tugir metra, og hífir og slakar eins og 
vindurinn.

Það eru ekki hæfileikar Babu í að hífa, eða 
nákvæmni hans við að slaka timburstöflum á 
hárréttan stað, sem gera hann að þeirri hetju 
sem hann er. Ástæða allra flökkusagnanna um 
hann er sú að Babu býr í krananum sínum. 
Honum finnst það of mikil fyrirhöfn að fara 
tæpan kílómetra niður á jörð til að koma sér 
þaðan heim. Og því sé fínt að halla sér bara í 
þröngu stýrishúsi kranans.

Hvort það segir meira um aðstæður heima 
fyrir hjá Babu en þægindi kranans skal ósagt látið. 

Hins vegar hefur þessi saga farið eins og eldur í 
sinu á meðal byggingarverkamanna í landinu og 

borist víða út um heimsbyggðina.
Og sögurnar verða æ meira spennandi og hetjuljómi 

Babus verður skærari. Daglega glímir hann við dauðann þarna uppi í 
háloftunum og þegar vinnu lýkur og hinir dauðlegu halda heim á leið 
leggur hann sig í krananum. Hver veit nema hann hífi á nóttunni þegar 
aðrir sofa; slíkir eru kraftar Babus.

Þó eru sumir sem segja hann vera fífldjarfan. Augljóslega þurfi 
verkamenn hvíld og það sé líka betra en ekki að kranamaðurinn sé 
úthvíldur, þar sem hann lætur þyngslin svífa yfir hausum mannanna.

Sagan af Babu er dæmigerð saga í uppbyggingu og þenslu. Féð 
skortir ekki í Dubai og þar hafa menn skuldbundið sig til að láta það 
flæða áfram þrátt fyrir heimskreppuna. Og tíminn er peningar og ekki 
má verkið stoppa. Það þekkjum við hér á Íslandi þar sem kappið var 
oft meira en forsjáin í byggingarframkvæmdum.

Þannig verða flökkusögur eins og sagan af Babu stjórntæki í höndum 
valdsins. Þannig hefur það alltaf verið, sama hvort um var að ræða 
íslenska sjómenn, áður en vökulögin tryggðu þeim sex tíma hvíld á 
sólarhring í upphafi 20. aldarinnar, eða sovéska verkamenn sem voru 
píndir áfram með verkamannahetjuna Stakanov sem fyrirmynd, sem 
vann sólarhringum saman Sovétríkjunum til dýrðar.

Íslendingar gætu kannski bent Dubaibúum á að það er ekkert 
sérstaklega eftirsóknarvert að æða áfram án þess að sjást fyrir. Um 
það vitna hálfkaraðar byggingar um allt höfuðborgarsvæðið og 
flekkótt háhýsi af hverjum flísar hafa fallið vegna slælegra vinnu-
bragða í flýtinum. Engan Babu Sassi hér, takk.

Indverjinn á hátindi heimsins

Lausnir:
1. Guðlaugur Viktor Pálsson 2. Enginn 3. 
Fimm 4. Tónleikaferð Madonnu? 5. Gunn-
ar Þórðarson og Magnús Kjartansson 6. 
Eitt til tvö 7. Sigþrúður Guðmundsdóttir 
8. Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar 9. 
Stórasti Sirkus Íslands 10. Úr salmonellu-
sýkingu, sem líklega barst úr settjörn í bit-
haganum. 11. Á gamlárskvöld árið 1966 
12. Þorsteinn Davíðsson 13. Í Kópavogi 
14. Ellefu 15. Kryddsíld

Góð vika...
...fyrir Skaupsfólk 
Silja Hauksdóttir, 
Sigurjón 
Kjartansson og 
allir sem stóðu 
að Skaupinu 
geta varla 
kvartað því 
Skaupið slapp 
fyrir horn og vel 
það. Það hefði 
reyndar þurft 
yfirburðaklúðrara til 
að klúðra Skaupi eftir annað 
eins ruglár. Þrátt fyrir að 
skorið væri við nögl í 
fjárframlögum Rúv miðað 
við fyrri góðærisskaup leit 
Skaupið metnaðarfullt út og 
var fyndið á löngum 
sprettum. Almenn ánægja er 
með það í samfélaginu, þótt 
eldra fólk heyrist tala um að 
Spaugstofan hefði nú örugglega 
gert þetta betur. 

...fyrir mótmælatrúbador Hörður 
var kjörinn Maður ársins á Rás 2 
með miklum yfirburðum. Þetta er 

heiður sem aðeins 
útvaldir hljóta og 

þrátt fyrir að 
hafa gefið út 
ótal sólóplötur 
síðan 1970 
hefur Hörður 
ekki átt 
möguleika á 

þessum titli fyrr. 
Dropinn holar 

steininn og enn á 
ný stendur Hörður 

fyrir útifundi í dag á sama stað og 
á sama tíma, á Austurvelli kl. 15.

Slæm vika...
...fyrir Kryddsíldarumsjónar-
mann Vitanlega er Sigmundur 
Ernir hundfúll yfir endasleppri 
Kryddsíld á gamlársdag. Hver 
vill láta „brjálaðan skríl“ stoppa 
beina útsendingu sem maður er 
með og leggja þar með stein í 
götu „lýðræðislegrar umræðu“, 
eins og það er kallað. Reyndar 

voru fjórir viðmælendur búnir að 
fá að jarma í góða stund í boði Rio 

Tinto í kapp við hávært baul 
og bank útivið, sem mun 

hafa verið í boði banka-
hrunsgremjunnar. Geir 
komst ekki einu sinni í 
partíið, sem er slæmt, 
því hann hefði örugg-
lega haft eitthvað 
rosalega ferskt og 

uppbyggilegt til málanna 
að leggja. Eða þannig.

...fyrir mótmælanorn Eva 
Hauksdóttir á ekki sjö dagana 
sæla. Hún neyðist hvað eftir 
annað til að gera að piparúða-
augnmeiðslum fjölskyldumeðlima 
og nú eru einhverjir 
kónar farnir að 
böggast á Norna-
búðinni hennar á 
Vesturgötu. 
Margoft er búið 
að rústa rúðunni 
og telur Eva 
þessar árásir 
tengjast þátttöku 
hennar í mótmælun-
um. Löggan dregur lappirnar í 
málinu, samkvæmt Evu, og því er 
vonandi að hún hafi einhverja 
galdra í pokahorninu til að vinna 
gegn óværunni. -drg



Sófar - Sófasett - Stólar - Sófaborð - Borðstofuborð  
Borðstofustólar - Eldhúsborð - Eldhússtólar - Skápar 

Skenkar - Sjónvarpsskápar - Svefnsófar - Púðar 

20 - 60%
AF
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Nýverið skipaði menntamálaráðherra 
Guðbjörgu Aðalbergsdóttur í nýtt 
starf skólameistara Framhaldsskól-
ans í Mosfellsbæ og tekur hún við því 
starfi 15. janúar næstkomandi. Hún 
er þó ekki alls ókunnug starfi skóla-
meistara þar sem hún hefur gegnt því 
starfi við Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
í rúm fjögur ár. 

„Þetta er í annað sinn sem ég undir-
bý stofnun nýs skóla þar sem ég hef 
verið skólameistari Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga frá því hann byrjaði 
haustið 2004. Aðdragandinn var svip-
aður þar sem ég var ráðin frá ára-
mótum í byrjun árs 2004 og vann að 
undir-búningi að stofnun hans,“ segir 
Guðbjörg og viðurkennir að blendn-
ar tilfinningar fylgi breyttum starfs-
vettvangi. „Nýja starfið er geysilega 
spennandi en á sama tíma er frekar 
erfitt að fara frá Grundarfirði,“ segir 
hún og brosir.

Guðbjörg hefur í raun átt tvö heimili 
síðastliðin ár, bæði á Grundarfirði og 
í Reykjavík, en fjölskyldan flutti ekki 
með henni til Grundarfjarðar. „Þá skýt-
ur maður ekki eins föstum rótum en ég 
er búin að kynnast mörgu góðu fólki 
hér á Grundarfirði og svæðinu í kring 
og kem til með að sakna þess og nem-
endanna,“ segir hún einlæg en bætir 
við kímin: „Dóttir mín er hins vegar 
mjög ánægð með þessa niðurstöðu og 
hlakkar til að hafa mig nær sér.“

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 
hefur göngu sína í bráðabirgðahús-
næði í gömlu skólahúsi sem kall-
ast Brúarland. „Húsið er í Kvosinni 
í Mosfellsbæ og er fyrsta skólahús 
bæjarins. Reyndar hefur það ekki 
verið notað sem skóli lengi en tónlist-
arskólinn var þarna um hríð og svo 
hafa ýmis félagasamtök fengið inni í 
þessu húsi. Nú á að gera það allt upp 
og verður skólinn þar til að byrja með 
en byggður verður nýr skóli sem áætl-
að er að verði tilbúinn fyrir haust-
ið 2010,“ útskýrir Guðbjörg og held-
ur áfram: „Þetta verður bóknáms-
skóli með fjölbreytt námsframboð, 
bæði styttri og lengri brautir, stúd-
entsbrautir og ýmsar styttri starfs-
námsbrautir.“ Fram undan er kynning 
á skólanum og útfærsla á stefnu hans.

„Ýmsar hugmyndir hafa verið í 
gangi undanfarna mánuði hjá þeim 
sem koma að þessu í Mosfellsbæ og 

nú er eftir að setjast niður og útfæra 
það. Síðan þarf að kynna þennan nýja 
skóla fyrir öllum sem að koma, nem-
endum og foreldrum og fólkinu í Mos-
fellsbæ,“ segir Guðbjörg og nefnir að 
fyrst og fremst sé höfðað til nemenda 
í Mosfellsbæ en vissulega sé skól-
inn opinn öðrum líka. „Við ætlum að 
hafa námsframboðið sem fjölbreytt-
ast þannig að hægt sé að veita öllum 
nám við hæfi. Hingað til hefur vantað 
framhaldsskóla í þetta stóra bæjarfé-
lag en nú verður breyting þar á.“

Mikil gerjun hefur verið í mennta-
málum í Mosfellsbæ undanfarið og 
segist Guðbjörg finna fyrir miklum 
áhuga og metnaði. „Ég sé fram á mjög 
skemmtilega vinnu og vonandi verður 

góður stuðningur allra sem að koma. 
Síðan skapast ný störf sem er mjög já-
kvætt. En það sem ég tel mjög mik-
ilvægt og langar að gera í Mosfells-
bæ líkt og í Grundarfirði er að efna 
til samtals við samfélagið. Miklu máli 
skiptir að fá hugmyndir og ábend-
ingar frá sem stærstum hópi,“ segir 
Guðbjörg og bendir á að æskilegt sé 
að unglingar í efstu bekkjum grunn-
skóla komi að þessu á einhvern hátt. 
„Þá verður þetta þeirra skóli. Sú varð 
raunin á Grundarfirði þar sem stuðn-
ingur allra í samfélaginu í kring var 
geysilega góður og auðveldar það 
mjög að koma á fót svona stofnun og 
láta hana festa sig í sessi.“ 

 hrefna@frettabladid.is

GUÐBJÖRG AÐALBERGSDÓTTIR:  ER  SKÓLAMEISTARI NÝS FRAMHALDSSKÓLA

Mikill metnaður og áhugi

Á FULLU Í FRUMKVÖÐLASTARFSEMI Guðbjörg ætlar nú í annað sinn að koma á laggirnar nýjum 
framhaldsskóla. Í þetta sinn er það nýr framhaldsskóli í Mosfellsbæ en þar á undan vann hún 
að stofnun Fjölbrautaskóla Snæfellinga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MATTHÍAS JOHANNESSEN SKÁLD 
Á AFMÆLI Í DAG.

„Svartsýni er afstætt hug-
tak og unnt að breyta henni 
í bjartsýni með því einu að 

skipta um kögunarhól.“

Matthías Johannessen, ljóð-
skáld og rithöfundur, er 79 ára 
í dag. Einnig var hann ritstjóri 
Morgunblaðsins á tímabilinu 

1959 til 2000.

Íslandsbanki hf. hinn 
síðari hóf starfsemi 
sína þennan dag árið 
1990 en var stofn-
aður 1. janúar með 
sameiningu fjögurra 
banka, Alþýðubanka 
Íslands, Útvegsbanka 
Íslands, Iðnaðarbanka Íslands og 
Verslunarbanka Íslands. Höfuð-
stöðvar hans urðu á Kirkjusandi 
þar sem SÍS hafði byggt stórhýsi 
áður en það varð gjaldþrota.  

Íslandsbanki og Fjárfestingar-
banki atvinnulífsins sameinuð-
ust síðan undir nafninu Íslands-
banki-FBA árið 2000. Nafninu var 
aftur breytt í mars 2002, á ný í Ís-
landsbanka. Það nafn stóð þó ekki 
nema í fjögur ár því enn var því 

breytt í mars 2006 
og hét bankinn nú 
Glitnir. Sama gildir 
um vörumerkið, það 
breyttist úr Íslands-
banka í Glitni. 

Löngu áður en Ís-
landsbanki hf. var 

stofnaður árið 1990 hafði annar 
banki verið til með sama nafni. Sá 
var stofnaður 1904. Hann var að-
aluppspretta fjármagns fyrir vél-
væðingu íslensks sjávarútvegs í 
upphafi aldarinnar og árið 1930 
tók Útvegsbankinn starfsemi hans 
yfir.

Nú hillir undir að þriðji Íslands-
bankinn verði til því þann 20. 
febrúar tekur Glitnir aftur upp 
nafnið Íslandsbanki.

ÞETTA GERÐIST:  3. JANÚAR 1990

Íslandsbanki hóf starfsemiHjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Jóhanna Ingvarsdóttir 

Norðfjörð,
til heimilis að Hrafnistu, 

áður Kleppsvegi 62, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn 30. desember.

Ingibjörg Skarphéðinsdóttir Ingi S. Guðmundsson

Sverrir Skarphéðinsson Hólmfríður Þóhallsdóttir

Heiðdís Norðfjörð Gunnar Jóhannsson

Jón Halldór Norðfjörð Ólafía Kristín Guðjónsdóttir 

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær fósturmóðir mín og systir,

Ásgerður Emma 

Kristjánsdóttir
Efri Tungu, Vesturbyggð,

lést á sjúkrahúsi Patreksfjarðar að morgni aðfangadags 
24. desember. Útför fer fram frá Patreksfjarðarkirkju 
laugardaginn 10. janúar kl. 15.00.
Jarðsett verður í Sauðlauksdalskirkjugarði.

Marinó Thorlacius

Halldór Kristjánsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir, systir og 
frænka 

Hanna Edda Halldórsdóttir,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 21. 
desember sl., verður jarðsett frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 5. janúar kl. 13.00.

Jón Egill Sveinbjörnsson

Hanna Dóra Ólafsdóttir 

Gunnar Halldórsson Svenný Hallbjörnsdóttir 

Páll Einar Halldórsson Bára Melberg Sigurgísladóttir

Gyða S. Halldórsdóttir Sigurjón Bjarnason

Margrét Pálmadóttir Hreinn Mýrdal Björnsson

og aðrir vandamenn.

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

Ólafía Sigurbjörg 

Ólafsdóttir
Lækjasmára 21,

sem lést  sunnudaginn 21. desember verður jarðsungin 
frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 6. janúar kl. 13.00

Svanhvít Ásta Jósefsdóttir Ásgeir Ólafsson

Björn Ingi Jósefsson Dóra Ásgeirsdóttir

Ólafur Jósefsson Steinunn Svanborg Gísladóttir

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Guðlaug Brynja 

Guðjónsdóttir
íþróttarkennari, áður til heimilis á 

Laugarásvegi 20,

Andaðist á hjúkrunarheimilinu Skjóli aðfaranótt 
aðfangadags jóla. Verður jarðsungin frá Áskirkju 
miðvikudaginn 7. janúar kl. 13.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands, 
minningargjöf Guðjóns B. Ólafssonar og Guðlaugar B. 
Guðjónsdóttur til rannsókna á krabbameini í blöðru-
hálskirtli.

Guðjón Jens Guðjónsson Shelly Ólafsson

Bryndís Guðjónsdóttir Guðjón Baldursson

Brynja Guðjónsdóttir

Ása Björk Guðjónsdóttir Daníel Oates

Ólafur Kjartan Guðjónsson 

og barnabörn. 

Eiginmaður minn, faðir,tengdafaðir og afi,

Sævar Helgason
Suðurgötu 9 , Keflavík,

lést sunnudaginn 28. desember á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju 
mánudaginn 5. janúar kl. 14.00.

Ragnheiður Skúladóttir

Sigurður Sævarsson Dröfn Rafnsdóttir

Jóhann  Smári Sævarsson Jenlena Raschke

Sigrún Sævarsdóttir Griffiths Paul Stephen Helgi Griffiths

Ragnheiður Ösp, Sigríður Ösp, Sævar Helgi, Gunnhildur 

Ólöf, Rhys Ragnar og Sædís Rhea.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við fráfall og útför 
ástkærrar móður okkar,

Guðbjargar Þorsteinsdóttur
frá Fornusöndum, V-Eyjafjöllum,

síðast til heimilis í Þangbakka 8, 

Reykjavík.

Séra Bolla Pétri Bollasyni færum við góðar þakkir fyrir 
hans nærgætni og hlýju á erfiðum tímum. Sérstakar 
þakkir til alls starfsfólks líknardeildar Landspítala, 
Landakoti fyrir einstaklega góða umhyggju og hlýju.

Ársæll Hafsteinsson

Bergþóra Hafsteinsdóttir 

Klara Guðrún Hafsteinsdótir 

tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is
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Skenkur
Stærð: Br:150cm D: 50cm H: 90cm

Verð áður: 114.000,-
VERÐ NÚ: 79.800,-

Skenkur
Stærð: Br: 200cm D:50cm H:90cm

Verð áður: 128.000,-
VERÐ NÚ: 89.600,-

Borð
Stærð: 160cmX90cm

Verð áður: 85.000,-
VERÐ NÚ: 59.500,-

CLASSIC GEGNHEIL 
EIKARLÍNA -30%

Sófaborð
120cmX70cm

Verð áður: 42.000,-
VERÐ NÚ: 29.400,-

Einnig fáanlegt 
í stærðinni 65cmX65cm

Sjónvarpsskenkur
Br:180cm D:50cm H:50cm

Verð áður: 98.000,-
VERÐ NÚ: 68.600,-
Einnig fáanlegur í stærðinni 
Br:120cm D:50cm H:50cm

Lotus stóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu 
og brúnu

Verð áður: 13.400,-

-35%
VERÐ NÚ: 

8.710,-

Glerskápur
Stærð: Br:100cm D:40cm H:190cm

Verð áður: 128.000,-
VERÐ NÚ: 89.600,-

Borðstofuborð
Stærð: 200cmX100cm

Verð áður: 114.000,-
VERÐ NÚ: 79.800,-

ALLIR PÚÐAR -30%
Verð áður: 3.900,-
VERÐ NÚ: 2.730,-

LAMPI -70%
Verð áður: 7.800,-
VERÐ NÚ: 2.340,-

Caviar tungusófi
Stærð: 315cmX160cm
Fáanlegur í nokkrum litum

Verð áður: 168.000,-

-20%
VERÐ NÚ: 134.400,-

Comfort sófasett
2ja sæta

Verð áður: 112.000,-

-20%
VERÐNÚ:89.600,-
3ja sæta

Verð áður: 123.000,-

-20%
VERÐ NÚ: 98.400,-

Palma leðurtungusófi
Stærð: 250cmX175cm
Fáanlegur í brúnu leðri

Verð áður: 195.000,-

-20%
VERÐ NÚ: 156.000,-

Palma leðursófasett
Fáanlegt í brúnu leðri
2ja sæta

Verð áður: 114.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 79.800,-
3ja sæta

Verð áður: 123.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 86.100,-





Veldu þér sprengitölur fyrir kl.18.40 í dag og
vertu með til vinnings. Gleðilegt nýtt ár!
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Flugnaspaði

Manni líður miklu betur 
þegar maður þrýstir 

honum inn 
og sprautar 

þrisvar, fjórum 
sinnum!

Jafnvel fimm 
sinnum á dag!

Heldur 
betur!

Já!

Ég fíla nýju 
hárgreiðsl-
una þína 

Sara

Er það?

Hún dregur fram tvo 
hluti sem heilla mig 

sérstaklega.

Já?

Einstakur vilji til 
að gefa af sér og 
hjálpa öðrum...

.... og 
Hnakkinn 

á þér!

Hundamat á 
helminginn.

Mmmm! Frá-
bærar franskar 

mamma!

Pylsan er góð líka! 
Hún rennur ljúflega 
niður með ísnum!

Þetta er kjöthleifur, 
það veistu fröken.

Ekki í mínum 
hugarheimi.

Af hverju 
fékk ég ekki 
þykjustu-ís?

Ákveðinn munur er á karl- og kvenilmi í 
holhandarstiftum. Ég nota ilmandi tegund í 
bleikum umbúðum sem heitir dömulegu 
nafni, Lady speed stick. Þvottadrengurinn 
notar eitthvert sterklyktandi „roll-on“ með 
svörtum tappa. Holhandarstifti er eitthvað 
sem fólk kærir sig lítið um að deila með 
öðrum og ég var ánægð með að ganga ein 
að mínum Lady speed stick. Ólíkt augn-
háraplokkaranum sem Þvottadrengurinn 
notar í minni óþökk við að slíta nefhár. Mér 
fannst samt farið að ganga óvenju hratt á 

stiftið mitt en grunaði ekki drenginn. 
Hann sem groddast um götur bæjarins 

á pallbíl, órakaður. Ég hlyti bara að 
fara ósparlega með. Þetta ágerðist þó 
frekar en hitt og ég velti því fyrir 

mér hvort það gæti verið að 
drengurinn stælist í stautinn en 
stutt er síðan stjarna metrómanns-
ins reis sem hæst og  heimur 

snyrtivaranna opnaðist hvaða rudda sem 
var. Lady speed stick virtist líka vera það 
eina sem drengurinn gleymdi aldrei að 
kaupa þegar hann fór í búð. 

Auðvitað stalst hann í stautinn dreng-
skömmin og grófir loðkrikar Þvottadrengs-
ins skófu stiftið miskunarlaust niður. Því 
kláraðist það svo hratt. Hann viðurkenndi 
glæp sinn kinnroðalaust og sagðst jafn-
framt ekki ætla að hætta. Ekki frekar en að 
láta augnháraplokkarann minn í friði. Hann 
eignaði sér stiftið hvort sem mér líkaði 
betur eða verr. 

Ég var alltaf hrifnust af bleika ilminum 
en hann kýs skógarberjailm í lillabláum 
umbúðum og vegna dugnaðar Þvotta-
drengsins við innkaup hefur sá lillablái 
tekið yfir hillurnar í baðskápnum. Nú 
finnst mér það vera ég sem hálfpartinn er 
að stelast í stautinn, í hvert sinn sem ég 
nota Lady speed stick.

Drengurinn kallar stautinn

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 

Tryggvadóttir

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

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

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem snertir okkur öll.              EB, FBL
fös. 9/1 örfá sæti laus

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 4/1 tvær sýningar
sun. 11/1 tvær sýningar

Sumarljós
Jón Kalman Stefánsson
leikgerð og leikstjórn Hilmar Jónsson
Hjörtun slá hraðar...
lau. 3/1 örfá sæti laus
sun. 4/1 örfá sæti laus
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– Mest lesið



HÁTALARAR FYRIR MP3 OG iPOD MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

1971 - 2008 www.sm.is ALLAR GERÐIR

KORT

JANÚAR ÚTSALA

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
JVC SJÓNVÖRP MEÐ ALLT AÐ 
80 ÞÚSUND KRÓNA AFSLÆTTI

FULLT VERÐ 239.990
TILBOÐ 199.990

37” LCD SJÓNVARP

AFSL. 40.000

FULLT VERÐ 79.990
TILBOÐ 59.990

AFSL. 20.000 / 25%

HEIMABÍÓ MEÐ ALLT AÐ 
40% AFSLÆTTI

40% AFSLÁTTUR

STAFRÆNAR MYNDAVÉLAR MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI

OPIÐ LAUGARDAG 10-18 OG SUNNUDAG 12-17 – SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

FULLT VERÐ 64.990
TILBOÐ 39.990

STAFRÆN JVC TÖKUVÉL

AFSL. 25.000 / 38%

22” LCD MEÐ DVD



ÚTLITSGALLAÐAR VÖRUR Á FRÁBÆRU VERÐI

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

HÁFAR

ÚTVÖRP
BÍLMAGNARAR

BÍLHÁTALARAR

ELDAVÉLAR

UPPÞVOTTAVÉLARHRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR

ÞVOTTAVÉLAR
FRYSTIKISTUR ÞURRKARAR

OFNAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR VÖFFLUJÁRN

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDI
ALLT AÐ 75%

NOKKUR VERÐDÆMI

Ideline töfrasproti – Verð áður kr. 2.995 – Nú kr. 995
OBH úr með púlsmæli – Verð áður kr. 12.995 – Nú kr. 6.995
Philips stál brauðrist – Verð áður kr. 6.995 – Nú kr. 3.995
Philips LCD sjónvörp með allt að 200.000 kr. afsl.



BÍLTÆKI

HEYRNARTÓL

DVD SPILARAR
MP3 SPILARAR

MAGNARARHLJÓMBORÐ

HÁTALARAR

FERÐATÆKI

REIKNIVÉLAR

ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

KAFFIVÉLAR

STRAUJÁRN
HELLUBORÐ

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

ÍSSKÁPAR
RYKSUGUR

RAKVÉLAR

IR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

% AFSLÁTTUR

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

Opið laugardag 10-18 
og sunnudag 12-18

Panasonic Plasma sjónvörp með allt að 30% afsl.
Whirlpool 6kg/1400sn þvottavél – Verð áður kr. 124.995 
– Nú kr. 89.995 – Íslenskt stjórnborð/Íslenskur leiðarvísir
Whirlpool þurrkarar með miklum afslætti
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Laugardagur 03. janúar 

➜ Opnanir
15.00 Herdís Björk Þórðardóttir 
opnar sýninguna „Rok“ á Cafe Karólínu 
við Kaupvangsstræti á Akureyri.
Freyja Dana sýnir verk í Listhúsinu, 
Ægisgötu 10, Ólafsfirði í dag og á morg-
un. Opið kl. 14-17 báða dagana.

➜ Síðustu Forvöð
Um helgina lýkur sýningu á verkum 
Sveins Björnssonar í Hafnarborg. Opið 
alla daga nema þriðjudaga kl. 11-17, 
fimmtudaga 11-21. Aðgangur ókeypis. 
Hafnarborg, Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Tveimur sýningum lýkur næstkomandi 
sunnudag á Kjarvalsstöðum. Það eru 
yfirlitssýning á lykilverkum Kjarvals auk 
sýningar Braga Ásgeirssonar, Augnasin-
fónía. Opnir alla daga 10 – 17. Aðgang-
ur ókeypis. Kjarvalsstaðir við Flókagötu.

➜ Sirkus

Sirkus Íslands sýnir í Hafnarfjaðarleik-
húsinu Stórasta Sirkus Íslands, samkrull 
sirkusatriða þar sem fífldirfska og fjör 
eru í fyrirrúmi. Tvær sýningar verða í 
dag, sú fyrri kl. 14. en sú seinni kl. 20. 
Hafnarfjarðarleikhúsið, Strandgötu 50.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

> TRYGGIR FRAMTÍÐ KÆRUSTUNNAR

Grínleikarinn Jim Carrey hefur heitið því að tryggja fjár-
hagslega framtíð unnustu sinnar, Jenny 
McCarthy. Hefur leikarinn stofnað 50 millj-
ón dollara sjóð fyrir hana þrátt fyrir yfirlýs-
ingar þess efnis að þau muni 
aldrei ganga í hjónaband. 
Carrey, sem er 46 ára, hefur 
unnið sér inn um 200 
milljón dollara í gegnum 
tíðina og vill tryggja að 
McCarthy, sem er 36 ára, 
þurfi aldrei að hafa áhyggj-
ur af peningum.

folk@frettabladid.is

Lesendur heimasíðu danska ríkis-
útvarpsins, dr.dk, völdu nýárs-
ávarp Friðriks Weisshappel það 
besta af þeim 24 sem birt voru 
fyrir jólin. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá fjallaði ávarp Friðriks 
meðal annars mikið um kreppuna 
og ástandið á Íslandi. Ávarpið hitti 
í mark hjá lesendum, en 22 pró-
sentum lesenda þótti það skara 
fram úr. Næst á eftir Friðriki kom 
hjúkrunarfræðingurinn Lise Müll-
er, sem talaði um verkfall hjúkr-
unarfræðinga í Danmörku, 16 pró-
sentum þótti hennar ávarp best. Í 
þriðja sæti var svo Wulffmorg-
enthaler, eða teiknimyndahöfund-
arnir Mikael Wulff og Anders 

Morgenthaler, sem fjölluðu um 
það hvernig hægt væri að spara 
peninga á krepputímum.  - þeb

Frikki Weiss vann

FRIÐRIK WEISSHAPPEL Lesendum og 
áhorfendum danska ríkisútvarpsins þótti 
ávarp Frikka best. Hægt er að horfa á 
það á heimasíðu útvarpsins, dr.dk. 

Amy Winehouse hefur verið gert 
að mæta fyrir rétt í Noregi í jan-
úar. Amy og eiginmaður hennar 
voru handtekin í Bergen í október 
árið 2007 vegna þess að þau voru 
með eiturlyf í vörslu sinni. Þeim 
var haldið í nokkrar klukkustund-
ir en borguðu svo sekt til þess að 
sleppa við ákæru. Söngkonan 
áfrýjaði þó og sagði að lögregla 
hefði blekkt hana til þess að játa 
eiturlyfjaeignina. Handtakan 
hafði áhrif á að Amy fékk ekki 
vegabréfsáritun nægilega 
snemma til þess að geta farið til 
Bandaríkjanna á Grammy-verð-
launin, þar sem hún vann til fimm 
verðlauna. Upphaflega áttu rétt-
arhöldin vegna málsins að fara 
fram í febrúar í fyrra en lögmaður 
Amy fékk þeim frestað. 

Fyrir rétt í Noregi

HJÓNAKORNIN Amy og eiginmaðurinn 
voru handtekin á tónleikaferðalagi 
hennar árið 2007. Nú þarf hún að mæta 
fyrir rétt í Noregi vegna málsins. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Ástralski leikarinn Heath 
Ledger var stærsta nafnið í 
kvikmyndaheiminum árið 
2008 að því er kemur fram í 
skoðanakönnun sem kvik-
myndasíðan Moviefone.com 
stóð fyrir.

Ledger bar sigur úr 
býtum í þremur flokk-
um, eða frétt ársins, sú 
stjarna sem verður 
mest saknað og ill-
menni ársins. Ledger 
lést í janúar í fyrra 
aðeins 28 ára að aldri 
eftir að hafa tekið 
inn of stóran lyfja-
skammt. 83% þátt-
takenda völdu andlát 
hans sem frétt árs-

ins. Hann sigraði einnig Paul 
Newman sem sú stjarna sem 
verður mest saknað, en New-
man lést einnig á árinu. Jafn-
framt tryggði frammistaða 
Ledgers sem Jókerinn, í Bat-
man-myndinni The Dark 
Knight, honum sigurinn sem 
illmenni ársins. The Dark 
Knigt, sem var tekjuhæsta 
myndin í heiminum á síðasta 
ári, var einnig valin besta 
hasarmyndin í könnuninni.

Vampírumyndin Twilight 
var kjörin stelpumynd árs-
ins og aðalleikarinn Robert 
Pattinson var valinn nýliði 
ársins. 

Gamanmynd Mikes Myers, 
The Love Guru, var kjörin 

versta myndin með 40% 
atkvæða og Paris Hilton átti 
verstu frammistöðuna í 
myndinni Repo! The Genet-
ic Opera.

Sú mynd sem beðið er eftir 
með mestri eftirvæntingu 
á þessu ári er Harry 
Potter and the 
Half-Blood Prince 
sem kemur út í 
júlí. Í öðru sæti 
lenti X-Men 
Origins: Wol-
verine. Alls 
tóku 3,5 millj-
ónir netverja 
þátt í könn-
uninni.

Ledger stærsta nafn ársins
JÓKERINN 

Heath Ledger 
var kjörinn 

illmenni ársins 
fyrir frammi-

stöðu sína sem 
Jókerinn í The 

Dark Knight.

Plötur með Páli Óskari 
Hjálmtýssyni, Vilhjálmi 
Vilhjálmssyni og tónlistinni 
úr Mamma Mia! voru þær 
vinsælustu á síðasta ári. 
Sprengjuhöllin og Bubbi 
ollu mestum vonbrigðum.

Silfursafn Páls Óskars var vin-
sælasta plata ársins með um 
fimmtán til sextán þúsund ein-
taka sölu. Næstvinsælust var 
Mamma Mia!-platan. Seldist hún í 
um 11.500 eintökum sem er ein-
stæður árangur þegar erlend 
plata á í hlut. 
„Hvað erlenda tónlist varðar eru 
ekki gerðar sérstakar væntingar 
til einstakra titla. Þetta er sölu-
hæsta erlenda platan á Íslandi í 
meira en tíu ár og það á tíma sem 
sala á erlendri tónlist hefur hrun-
ið,“ segir Eiður Arnarsson, útgáfu-
stjóri Senu, um Mamma Mia! 
„Þetta er alþjóðleg þróun sem 
hefur verið í gangi undanfarin ár 
og það má segja að Ísland hafi 
orðið svolítið illa fyrir þessu á 
þessu ári.“

Næstvinsælasta íslenska plata 
ársins hafði að geyma minningar-
tónleikana um Vilhjálm Vilhjálms-
son. Talið er hún hafi selst í um 
ellefu þúsund eintökum eftir skil.

Þriðja vinsælasta platan var Me 
and Armini með Emilíönu Torrini 
sem seldist í um níu þúsund ein-
tökum á vegum 12 Tóna. Fast á 
eftir henni kom safnplata Sálar-
innar sem fór í tæpum átta þús-
und eintökum og svo nýjasta plata 
Lay Low, Farewell Good Night´s 
Sleep, sem seldist í um sjö til átta 
þúsund eintökum. Á svipuðum 
slóðum var plata Sigur Rósar, Með 
suð í eyrum við spilum endalaust, 
en Smekkleysa gaf hana út. Þar á 
bæ var önnur plata Jeff Who? 
næstsöluhæst með um tvö þúsund 
seld eintök.

Hjá Kimi Records var fyrsta 
plata hljómsveitarinnar 
Hjaltalín, sem kom út 
undir lok árs 2007, 
söluhæst á árinu. 
Seldist hún í um 
3.500 eintökum 
en hafði áður 
selst í 1000 til 
1500 eintökum 
á sínu 

fyrsta ári. Næstsöluhæst var 
frumburður FM Belfast sem seld-
ist í um þrjú þúsund eintökum.

Útgáfufyrirtækið Sögur seldi 
jafnframt nýja plötu Diddúar í 
um 3.500 eintökum.

Eins og gengur ollu nokkrar 
plötur vonbrigðum á árinu. Má 

þar nefna afurð Sprengjuhall-
arinnar sem seldist þó í um 

fjögur þúsund eintökum og 
báðar plötur Bubba Mort-
hens; Fjóra nagla og Stór-

sveitarplötuna. Seldust þær 
hvor um sig í 3000 til 3500 ein-

tökum. „Þetta var ekki alveg árið 
hans Bubba í plötusölu en hann 
hefur alltaf verið upp og niður. 
Hann hefur alveg átt sín frábæru 
söluár og svo aðeins slakari,“ 
segir Eiður. Hann segir söluna hjá 
Sprengjuhöllinni ekki koma stór-
kostlega á óvart, en sveitin seldi 
sjö þúsund af sinni fyrstu plötu. 
„Það er alþekkt í þessum bransa 
þetta annarrar plötu heilkenni.“

Auk minningartónleika Vil-
hjálms seldust plötur annarra lát-

inna tónlistarmanna vel fyrir 
jólin. Safnplata Rúnars Júlíusson-
ar seldist í um fjögur þúsund ein-
tökum á vegum Geimsteins, rétt 
eins og safnplata Hauks Mort-
hens. Plata Péturs Kristjánssonar 
seldist aðeins minna, eða í um 
þrjú þúsund eintökum.

Eiður segir að síðasta ár hafi 
verið í meðallagi hvað varðar 
plötusölu. „Þetta var ekki slakt ár 
í íslenskri tónlist og heldur ekkert 
stórkostlega gott. Tvö síðustu ár 
eru metár, sérstaklega 2006. Það 
var algjört metár í sölu á íslenskri 
tónlist,“ segir hann. 
 freyr@frettabladid.is

Páll Óskar, Vilhjálmur og 
Mamma Mia! vinsælust

PÁLL ÓSKAR Silfursafnið með bestu lögum Páls Óskars hitti rækilega í mark hjá 
Íslendingum fyrir jól. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MAMMA MIA! Platan með lögum úr 
söngvamyndinni Mamma Mia! var á 
meðal þeirra söluhæstu á árinu.

VILHJÁLMUR VILHJÁLMSSON Plata 
með minningartónleikum Vilhjálms 

Vilhjálmssonar féll geysilega vel í 
kramið.

Vinningsnúmerin úr jólahappdrætti Lafl eur 
útgáfunnar 2008 eftir úrdrætti á vegum Sýslumann 

sembættisins í Reykjavík 18. des. 2008:
1. 489
2. 53
3. 288
4. - 8. 23, 62, 91, 264, 371
9. - 28. 28, 35, 27, 40, 49, 71, 86, 89, 131, 165, 224, 225
 242, 271, 280, 289, 350, 367, 413, 470
29. - 50. 18, 22, 38, 61, 70, 99, 136, 137, 156, 188, 208, 219,
 258, 275, 293, 303, 315, 378, 412, 419, 421, 451
Vinningar verða afhentir í byrjun febrúar 2009.

Nánari upplýsingar hjá Lafl eur útgáfunni í síma: 
659-3313 og 55-282-55 og lafl eur@simnet.is
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STÓRKOSTLEGT EPÍSKT MEISTARAVERK 
EFTIR LEIKSTJÓRA MOULIN ROUGE

NÝTT Í  BÍÓ!GLEÐILEGT ÁR! GLEÐILEGT ÁR!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
12
12
L
10
12
7
L
12

SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ *    kl. 3.30 - 4.45
INKHEART **   kl. 6 - 8
AUSTRALIA    kl. 6 - 9
THE DAY THE EARTH STOOD STILL kl. 10
FOUR CHRISTMASES  kl. 4
*  3. - 4.    kl. 3.30 - 4.45
** 3. - 4.    kl. 4

L
10
12
12
7

TRANSPORTER 3   kl. 5.45 - 8 - 10.15
AUSTRALIA D    kl. 4.30 - 8
AUSTRALIA LÚXUS  D   kl. 1 -  4.30 - 8
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ D    kl. 1 - 2.30 - 3 - 4
INKHEART    kl. 1 - 3.20 - 5.40
THE DAY THE EARTH STOOD STILL D kl. 8 - 10.20
FOUR CHRISTMASES  kl. 1 - 4 - 6 - 8
IGOR    kl. 1
QUANTUM OF SOLACE    kl. 10 

16
L
10
16
7
14

AUSTRALIA    kl. 5.30 - 9
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ    kl. 2.30 - 4
INKHEART    kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
TAKEN   kl. 6 - 8 - 10
FOUR CHRISTMASES  kl. 4 - 6 - 8 - 10 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 3.20

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
16
16
12
16

AUSTRALIA    kl. 3 - 6.30 - 10
THE DAY THE EARTH STOOD STILL kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
ZACK AND MIRI MAKE  A PORNO kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
QUANTUM OF SOLACE   kl. 3 - 5.30 - 8 
SAW 5     kl. 10.20

500kr.

500 kr.
AÐEINS

EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ
ÞIG FYRIRÞIG FYRIR

EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ 
ÞIG FYRIR

HÖRKUSPENNANDI MYND 
ÚR SMIÐJU LUC BESSON

Bráðskemmtileg mynd þar sem heimur 
galdra og ævintýra lifnar við

HÖRKU HASAR MEÐ JASON HÖRKU HASAR MEÐ JASON
STATHAM Í AÐALHLUTVERKI!STATHAM Í AÐALHLUTVERKI!
HÖRKU HASAR MEÐ JASON 

STATHAM Í AÐALHLUTVERKI!

Láttu YES MAN koma þér og þínum í  jólaskap, segðu já við 

JÓLAGRÍNMYNDINNI Í ÁR

„…besta Disney teiknimyndin í áraraðir”

���� - V.I.B fréttablaðið

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI 

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER

����
filmcritic.com

Frank Miller kemur hér með ofur-svala spennumynd byggða á 
“hasarblaða”sögu Will Eisner. Dúndur mynd í anda “Sin City”

SELFOSS AKUREYRI

KEFLAVÍKKRINGLUNNIÁLFABAKKA

YES MAN kl. 8 - 10:20 7

BOLTI m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

SKOPPA OG SKRÍTLA kl. 2 - 4 (700 kr.) L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 6 L

DAY THE EARTH STOODkl. 8 - 10:20 12

YES MEN kl. 6 -  8 - 10 7

THE SPIRIT kl. 8 - 10 12

BOLT m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

YES MAN              kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 8:20 - 10:20D -10:40 7

YES MAN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 VIP
THE SPIRIT kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

BOLTI 3-D m/ísl. tali DIGITAL-3D kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D) L

CITY OF EMBER kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 7

TWILIGHT kl. 3:30 - 5:50 - 8:10 - 10:40 12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 1:50 - 3:50 DIGITAL L

BODY OF LIES kl. 10:40 16

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 1:30 L

YES MAN    kl. 1:50 - 4 - 6:10 - 8:20 - 10:40 7

THE SPIRIT                      kl. 6 - 8:20 - 10:40 12

BOLT 3-D m/ísl. tali               kl. 1:50(3D) - 4(3D) L

BOLT 3-D m/Ensku tali kl. 6:10(3D) L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

TWILIGHT kl. 8:20 - 10:40 12

SPARbíó kr. 550 á myndir merktar með appelsínugulu. 
kr. 850 á digital 3D myndir, merktar með grænu

YES MAN kl. 8 - 10:20 7

BOLT m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

SKOPPA OG SKRÍTLA  kl. 2 - 4 (700 kr.) L

FOUR CHRISTMASES kl. 8 L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 6 L

PRIDE AND GLORY kl. 10 16

NÝTT Í BÍÓ - bara lúxus
Sími: 553 2075

TRANSPORTER 3 kl. 6, 8 og 10 - POWER 16
BOLT 3D - Íslenskt tal kl. 2(800 kr), og 4 L
INKHEART kl.2(500 kr), 4, 6, 8 og 10 10
SKOPPA OG SKRÍTLA kl. 2(700 kr) og 4 L
TAKEN kl. 6, 8 og 10 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

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

GLEÐILEGT NÝTT ÁR

����
V.J.V – Topp5.is/FBL

Bráðskemmtileg mynd þar sem 
heimur galdra og ævintýra lifnar við

 “…besta Disney-Teiknimyndin í áraraðir”

����
V.I.B – Fréttablaðið

JASON STATHAM

HÖRKU HASAR

Leikarinn Tom Cruise hefur feng-
ið jákvæð viðbrögð í Þýskalandi 
við sinni nýjustu mynd, Valkyrie. 
Fjallar hún um tilraun herforingj-
ans Claus Von Stauffenberg til að 
ráða Adolf Hitler af dögum. 

Þjóðverjar voru í fyrstu lítt 
hrifnir af upptökum  myndarinnar 
í Þýskalandi. Sonur Stauffenbergs 
taldi að Cruise væri ekki rétti 
maðurinn í hlutverkið og sagði 
honum að hunskast aftur heim til 
Bandaríkjanna. Einnig komu 
tengsl Cruise við Vísindakirkjuna 
á tímabili í veg fyrir að hægt væri 
að taka myndina upp á réttu stöð-
unum vegna þess að þau trúar-
brögð eru ekki viðurkennd af 
þýskum stjórnvöldum.

„Valkyrie er hvorki alslæm né 
besta mynd aldarinnar. Hún er 
ekki þessi hasarmynd sem við 
bjuggumst við heldur vel gerð og 
alvarleg mynd,“ sagði gagnrýn-
andi sjónvarpsstöðvarinnar ZDF. 
„Cruise leikur hlutverk sitt af 
ákveðni og stendur fyrir sínu, þó 
að hann sýni enga Óskarstil-
burði.“

Dagblaðið Kölner Stadt Anzeig-
er var einnig jákvætt: „Óttinn um 
að þýska andspyrnuhreyfingin 
færi í gegnum Hollywood-síuna 
var óþarfur og uppfullur af for-
dómum. Þvert á móti þá er banda-

rískur uppruni myndarinnar henn-
ar helsti kostur.“

Blaðið Badische Zeitung var 
einnig ánægt með myndina en var 
ekki jafnhrifið af frammistöðu 
Toms Cruise. „Helsti veikleikinn 
er Cruise sjálfur, sem sést í nánast 
hverju einasta atriði en leikur 
hans er stífur og tilþrifalaus.“ 

Þjóðverjar taka 
Tom Cruise í sátt

TOM CRUISE Í hlutverki Claus Von 
Stauffenberg sem reyndi að ráða Adolf 
Hitler af dögum.

Breska blaðið Telegraph leitar til 
hins íslenska kokks Agnars Sverris-
sonar með ráðleggingar um hvern-
ig megi trappa sig niður eftir jóla-
og áramótaátið. Í stuttri umfjöllun 
um allar þær kræsingar sem menn 
hafa látið ofan í sig yfir hátíðarnar 
er Agnar spurður hvernig menn 
geti haft hollustuna að leiðarljósi 
inn í nýja árið.

„Ég reyni að halda matnum holl-
um og hreinum,“ segir Agnar í sam-
tali við Telegraph. „Ég nota frekar 
mjólk í staðinn fyrir rjóma og forð-

ast alla notkun á smjöri,“ bætir mat-
reiðslumeistarinn við. Mikilvægast, 
að hans mati, er þó að fá gott hrá-
efni og gera sem minnst við það. 
Telegraph imprar síðan á því að 
Agnar noti hið íslenska skyr í mat-
reiðslu sinni auk íslenska lambsins 
á veitingastað sínum Texture sem 
vakið hefur verðskuldaða athygli.

Blaðið greinir síðan frá því að 
Texture bjóði nú upp á þriggja rétta 
máltíð sem samanstandi af græn-
metisforrétti, fiski í aðalrétt og 
heilsusamlegum ís í eftirrétt.  - fgg

Íslenskur kokkur 
ráðleggur Bretum

VEKUR ATHYGLI Agnar Sverrisson, til vinstri, matreiðslumaður á Texture, hefur vakið 
mikla athygli og Telegraph leitaði til hans til að fá ráð við matargerð eftir hátíðaát.

laugardag og sunnudag
SparBíó

BOLTI m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka (sýnd í þrívídd kr 850)
kl. 1.50 í Kringlunni (sýnd í þrívídd kr 850)
kl. 2 á Selfossi, í Keflavík og á Akureyri (kr 550.)

YES MAN
kl. 1.30 í Álfabakka 
kl. 1.50 í Kringlunni

550kr
MADAGASCAR 2 m/ísl tali
kl. 1.50 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni og á Ak.

550kr
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19. apríl
Ólafur Stefánsson verður bikarmeist-
ari í fyrsta sinn með Ciudad Real eftir 
31-30 sigur á Barcelona í hörku-
spennandi úrslitaleik. Ólafur skoraði 6 
mörk í úrslitaleiknum. 

30. apríl
Ólafur verður Spánarmeistari í þriðja 
sinn með Ciudad Real eftir 29-25 
sigur á Barcelona. Ólafur Stefánsson 
skoraði 6 mörk og er markahæstur 
hjá Ciudad Real. 

11. maí
Ólafur á frábæran leik þegar Ciudad 
Real vinnur 31-25 útisigur á þýska 
liðinu Kiel í seinni úrslitaleik liðanna 
í Meistaradeildinni. Ólafur skoraði 12 
mörk og tryggir sér með því marka-
kóngstitilinn í Meistaradeildinni en 
hann skoraði 96 mörk í keppninni. 
Þar með var ljóst að Ciudad-liðið 
hafði unnið alla fimm titlana í boði á 
tímabilinu 2007-2008. 

STÆRSTU DAGARNIR

> Þriðja árið í röð í 11. sæti

Körfuboltakonan Helena Sverrisdóttir hefur verið afar 
nálægt því að komast í hóp tíu bestu í kjöri Samtaka 
íþróttafréttamanna á íþróttamanni ársins undanfarin 
þrjú ár. Helena endaði nefnilega í 11. sætinu þriðja 
árið í röð í kjörinu í gær en hún var þar sex stigum 
á eftir körfuboltamanninum Jóni Arnóri 
Stefánssyni. Minnstu munaði í 
fyrra þegar hún var aðeins einu 
stigi á eftir sundkonunni Ragn-
heiði Ragnarsdóttur og í kjörinu 
2006 munaði 17 stigum á 
henni og badmintonkonunni 
Rögnu Ingólfsdóttur sem 
var þá í 10. sæti í kjörinu.

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Ólafur Stef-
ánsson komst í efstu sætin á 
mörgum listum þegar hann var 
kjörinn Íþróttamaður ársins í gær 
en hann er fimmti Íþróttamaður-
inn í sögunni sem nær því að 
verða kjörinn í þriðja sinn. Hinir 
eru Vilhjálmur Einarsson (5 sinn-
um), Hreinn Halldórsson og Einar 
Vilhjálmsson og Örn Arnarson.

Ólafur fékk fullt hús stiga og 
það hefur aðeins gerst níu sinnum 
áður. Kjörið nú var hið 53. í röð-
inni. Eiður Smári Guðjohnsen var 
kosinn með fullu húsi stiga síðast 
árið 2005 en þá voru liðin tuttugu 
ár síðan það gerðist.

Þrátt fyrir frábæra kosningu 
náði Ólafur ekki að bæta met sitt 
frá árinu 2002 þegar hann var 
kosinn Íþróttamaður ársins með 
227 stiga forskot á Örn Arnarson 
sem varð þá í 2. sæti. Ólafur hafði 

núna 193 stiga forskot á félaga 
sinn í íslenska handboltalandslið-
inu, Snorra Stein Guðjónsson, og 
hefur því hlotið tvær mestu yfir-
burðarkosningar í 53 ár. 

Ólafur er 35 ára gamall og það 
hefur aðeins gerst tvisvar sinnum 
að eldri íþróttamaður hefur verið 
kjörinn. Kúluvarparinn Guð-
mundur Hermannsson var 42 ára 
þegar hann var kosinn Íþrótta-
maður ársins 1967 og hestamað-
urinn Sigurbjörn Bárðarson var 
41 árs þegar hann var kosinn 
1993. 

Með kjörinu í gær komst Ólaf-
ur líka í hóp með þeim Vilhjálmi 
Einarssyni, Bjarna Friðrikssyni 
og Erni Arnarsyni yfir þá sem 
hafa oftast verið í tveimur efstu 
sætunum í kjörinu en þetta var í 
fimmta sinn sem Ólafur er 1. eða 
2. sæti í þessu kjöri. - óój

Ólafur Stefánsson varð í gær tíundi íþróttamaðurinn sem er kosinn Íþróttamaður ársins með fullu húsi stiga:

Þriðji elsti sem valinn er Íþróttamaður ársins

FÉLAGAR HJÁ CIUDAD Ólafur Stefánsson og Alberto Entrerrios taka mynd af sér með 
verðlaunapeningana sína í Peking. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslendingar eru farnir að keppa í dýfingum og á dögunum 
fór fram fyrsta mótið hér á landi. Hin þrettán ára gamla 
Jóhanna Rakel Jónasdóttir vann þar góðan sigur í 
kvennaflokki og er greinilega fleira til lista lagt en að 
keppa í fimleikum. 
„Þetta er mjög skemmtilegt og það gekk mjög vel á 
mótinu. Það voru nokkrir sem gerðu flóknari stökk 
en ég var bara svo heppin að fá hátt fyrir mín stökk,“ 
segir Jóhanna en faðir hennar, Jónas Tryggvason, er 
stofnandi Hins Íslenska Dýfingafélags og upphafsmaður 
greinarinnar hér á landi. „Pabbi stofnaði dýfingafélagið 
og þá dróst ég inn í þetta með honum. Þá fór maður 
að prufa sig áfram í lauginni. Fimleikarnir tengjast 
líka mjög mikið dýfingunum,“ segir Jóhanna. Jónas 
pabbi hennar hjálpar henni við að þróa stökkin sín.  
„Maður þarf oft að láta vaða og þora að gera nýja og 
erfiðari hluti en það er oft svolítið vandamál hjá mér. 
Ég er búin að skella mjög oft,“ viðurkennir Jóhanna 
fúslega.

Fyrir mótið þá nýtti hún sér aukatíma á fimleikaæfingunum til 
að þjálfa sig upp í dýfingunum. „Við gerðum nokkur stökk 
út í gryfjuna á fimleikaæfingu og svo fórum við í laugina 
og prufukeyrðum allt. Fyrsta stökkið er alltaf erfiðast,“ segir 
Jóhanna. 
Hún segir að aðstaðan til dýfinga á Íslandi mætti vera betri 
en mótið fór fram á gömlu brettunum í Sundhöllinni. „Það 
er engin önnur aðstaða á Íslandi fyrir dýfingar. Brettin eru 

bæði gömul og hrukkótt. Vonandi verður komin betri 
aðstaða fyrir okkur í nánustu framtíð,“ segir hún bjartsýn.
Jóhanna ætlar að halda áfram að bæta sig og er þegar 

farin að reyna erfiðari stökk. „Mig langar að gera tvöfalt 
afturábak stökk með skrúfu en það er frekar erfitt,“ 
segir Jóhanna sem veit ekki um næsta dýfingamót en 
hún er hins vegar komin á fullt í fimleikunum. „Það 
gengur mjög vel í fimleikunum og nú er keppnis-
tímabilið að fara að byrja þar,“ segir Jóhanna sem 
ætlar að vera búin að æfa upp erfiðari stökk þegar 
hún reynir sig á næsta dýfingamóti.

JÓHANNA RAKEL JÓNASDÓTTIR: FYRSTA DÝFINGADROTTNING ÍSLANDS EFTIR SIGUR Á JÓLAMÓTI Í DÝFINGUM

Maður þarf að þora að prófa nýja og erfiðari hluti
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.... Framhald frá fyrri síðu

1. júní
Íslenska handboltalandsliðið tryggir 
sér sæti á Ólympíuleikunum í Peking 
með 29-25 sigri á Svíum í síðasta leik 
sínum í forkeppni Ólympíuleikanna 
sem fram fór í Póllandi.

20. ágúst
Íslenska landsliðið tryggir sér sæti í 
undanúrslitum á Ólympíuleikunum 
með 32-30 sigri á Póllandi. Ólafur 
skorar 4 mörk í leiknum.

22. ágúst
Íslenska landsliðið tryggir sér verð-
laun og sæti í úrslitaleik Ólympíu-
leikanna eftir 36-30 sigri á Spáni í 
undanúrslitum. Ólafur skorar fimm 
mörk í leiknum.

24. ágúst
Ísland tapar 23-28 fyrir Frakklandi í 
úrslitaleiknum á Ólympíuleikunum. 
Ólafur er markahæstur í íslenska lið-
inu með fimm mörk. Ólafur er valinn 
í úrvalslið mótsins.  

27. ágúst
Um fimmtíu þúsund fögnuðu með 
íslenska landsliðinu í miðbænum 
þegar strákarnir komu til landsins eftir 
nærri sólarhringsferðalag frá Peking. 
Seinna um kvöldið fékk Ólafur Stór-
riddarakross fyrir afrek í íþróttum við 
hátíðlega athöfn á Bessastöðum. 

3. nóvember
Ólafur Stefánsson skrifar undir þriggja 
ára samning við danska 2. deildarlið-
ið Albertslund/Glostrup en rúmri viku 
áður stóð þjóðin gapandi þegar frétt-
ist af því að Ólafur ætlaði að hætta 
spila með einu besta handboltaliði 
heims og fara í staðinn í neðrideildar-
lið í Danmörku.

16. desember
Danskir fjölmiðlar segja frá því að 
ekkert verði af því að Ólafur Stefáns-
son fari til Danmerkur heldur gangi 
hann til liðs við Rhein-Neckar Löwen 
í Þýskalandi.

STÆRSTU DAGARNIR

1. Ólafur Stefánsson   480 stig
2. Snorri Steinn Guðjónsson  287
3. Margrét Lára Viðarsdóttir  210
4. Guðjón Valur Sigurðsson  194
5. Eiður Smári Guðjohnsen  124
6. Hermann Hreiðarsson   97
7. Katrín Jónsdóttir    61
8. Alexander Petersson   56
9. Þormóður Jónsson   51
10. Jón Arnór Stefánsson   39
11. Helena Sverrisdóttir    33
12. Veigar Páll Gunnarsson   26
13. Dóra María Lárusdóttir   25

14. Bergur Ingi Pétursson   10
14, Grétar Rafn Steinsson   10
14. Björgvin Páll Gústavsson   10
17. Hólmfríður Magnúsdóttir   9
18. Viktor Kristmannsson   7
19. Róbert Gunnarsson    6
20. Arnór Atlason    5
21. Ragna Ingólfsdóttir    4
21. Örn Arnarson    4
23. Ásdís Hjálmsdóttir    2
24. Ólöf María Jónsdóttir   1
24. Eyþór Þrastarson    1

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 2008 - ÚRSLITIN Í KJÖRINU

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Handknatt-
leikskappinn Ólafur Stefánsson 
var kjörinn Íþróttamaður ársins 
2008 en kjörið var tilkynnt við 
hátíðlega athöfn á Grand Hóteli 
Reykjavík í gærkvöldi. Ólafur 
naut mikillar velgengni á árinu 
2008 bæði með spænska félaginu 
Ciudad Real og íslenska landslið-
inu og er sannarlega vel að heiðr-
inum kominn.

„Ég er mjög kátur með þetta. 
Var kátur líka fyrir og er bara 
kátur með árið 2008,“ segir Ólaf-
ur.

Ólafur var sem fyrr lykilmaður 
hjá spænska félaginu Ciudad Real 
sem gerði sér lítið fyrir og hirti öll 
verðlaun sem í boði voru á síðasta 
keppnistímabili; spænska deildar-
bikarinn, keppni Meistara meist-
aranna á Spáni, spænska konungs-
bikarinn, spænska deildartitilinn 
og Meistaradeild Evrópu en þrír 
síðasttöldu titlarnir komu allir í 
hús á árinu 2008.

„Þetta var hið fullkomna ár á 
Spáni og það er erfitt að taka eitt-
hvað eitt út úr. Sigurinn í Meist-
aradeildinni var einstakur og allt 
liðið var að gera sitt og það gekk 
vel hjá mér líka,“ segir Ólafur 

hógværðin uppmáluð en hann 
skoraði tólf mörk í seinni úrslita-
leiknum gegn Kiel í Þýsklandi og 
lagði þar með grunninn að 25-31 
sigrinum sem tryggði Ciudad Real 
sigur í Meistaradeildinni.

Ólympíuleikarnir í Peking verða 
ávallt minnisstæðir fyrir íslensku 
þjóðina þar sem „strákarnir 
okkar“ sýndu allar sínar bestu 
hliðar og leiðtogahæfileikar Ólafs 
innan vallar sem utan áttu stóran 
þátt í því að liðið fékk silfurmedal-
íu um hálsinn. 

„Þú veist náttúrulega ekkert 
hvað þú ert að fara út í þegar þú 
tekur þátt í Ólympíuleikunum en 
þú veist samt að það er alltaf ein-
hver möguleiki í stöðunni. Af því 
að það voru svo mikið af góðum 
hlutum að gerast þá seiglaðist 
þetta í gegn. Það má segja að það 
hafi verið fullt af litlum ævintýr-
um í gangi,“ segir Ólafur sem er 
ekki búinn að leggja landsliðs-
skóna á hilluna og mun líklega 
gefa aftur kost á sér næsta haust.

Ólafur hefur ákveðið að söðla 
um eftir sex frábær tímabil á 
Spáni og nú liggur leiðin aftur til 
Þýskalands þar sem hann mun að 
öllu óbreyttu skrifa undir samn-

ing við Rhein-Neckar Löwen en 
Ólafur lék sem kunnugt er áður 
með Wuppertal og Magdeburg í 
Þýskalandi á árunum 1996-2003.

„Það var bara kominn tími á 
breytingar og ég er mjög ánægður 

með að vera kominn til Þýska-
lands. Ég er reyndar ekki búinn að 
skrifa undir samning ennþá en 
hugur minn leitar þangað,“ segir 
Ólafur að lokum. 

 omar@frettabladid.is 

Er bara mjög kátur með árið 2008
Ólafur Stefánsson var í gærkvöldi kjörinn Íþróttamaður ársins 2008 en hann hlaut fullt hús stiga, 480 stig, í 

kosningu Samtaka íþróttafréttamanna. Þetta er í þriðja skiptið sem Ólafur er kosinn Íþróttamaður ársins.

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS 2008 Handboltakappinn Ólafur Stefánsson með sigurlaunin 
eftir sannarlega frábært handboltaár með Ciudad Real og íslenska landsliðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

Að norðan  Sýnt á klst. fresti til 12.15 dag-
inn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Hlaupin, Litla risaeðlan og Lalli.

08.00 Algjör Sveppi Ruff‘s Patch, Þor-
lákur, Doddi litli og Eyrnastór, Blær, Gulla og 
grænjaxlarnir, Kalli og Lóa, Hvellur keppnisbíll 
og Könnuðurinn Dóra. 

09.55 Krakkarnir í næsta húsi 

10.20 Íkornastrákurinn 

10.45 Njósnaraskólinn 

11.10 Prehistoric Park (1:6) 

12.00 Sjálfstætt fólk 

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful 

13.40 The Big Bang Theory (5:17) 

14.05 Two and a Half Men (3:19) 

14.30 John Lennon - Live in New York 

15.30 Children of God. Lost and 
Found 

16.40 ET Weekend 

17.25 Sjálfstætt fólk (7:40)

18.00 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Lottó 

19.01 Veður 

19.10 Open Season Teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna. Grábjörninn Boog hefur 
verið sýningardýr allt sitt líf og því verið í 
vernduðu umhverfi. Þegar honum er sleppt 
út í náttúruna þarf hann að læra að standa 
á eigin fótum.

20.35 Rocky Balboa 

22.15 Separate Lies Kyngimögnuð og 
áhrifamikil mynd um James Manning, vel 
metinn lögmann í London og konu hans, 
Anne. Samband hjónanna virðist slétt og fellt 
á yfirborðinu en annað kemur í ljós þegar 
ekið er á nágranna þeirra og ökumaðurinn 
flýr af vettvangi. Í aðalhlutverkum eru Tom 
Wilkinson, Emily Watson, Rupert Everett og 
Hermione Norris.

23.40 The League of Extraordinary 
Gentlemen

01.25 The Grudge 2 (Ju-on) 

03.00 Maelström 

04.25 American Pie Presents Band 
Camp 

05.55 Fréttir 

08.00 Morgunstundin okkar  Kóala-
bræðurnir, Herramenn, Sammi, Músahús 
Mikka, Húrra fyrir Kela!, Leirkarlinn með 
galdrahattinn, Trillurnar, Millý og Mollý, Tobbi 
tvisvar og Þessir grallaraspóar.

10.25 Íþróttamaður ársins 2008  (e)

11.25 Mótorsport 2008  

11.50 Stórfótur  (Bigfoot)  Bandarísk æv-
intýramynd frá 1987. (e)

13.20 Leyndardómar Scoresbysunds 

14.00 Galdrakarlinn á Súganda  (e)

14.30 Arkitektinn sem hvarf - Hver 
var Eigtved?  (Arkitekten der blev væk - 
Hvem var Eigtved?) (e)

15.30 Nýárstónleikar í Vínarborg  (e) 

17.50 Táknmálsfréttir

18.05 Af fingrum fram - Rúnar Júlí-
usson 

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.40 Áramótaskaup Sjónvarpsins  (e)

20.40 Keilan  (Kingpin) Bandarísk bíó-
mynd frá 1995. Keilugarpur sem neyddist til 
að hætta keppni uppgötvar nýtt undrabarn í 
íþróttinni og ætlar sér að gera það að meist-
ara. Aðalhlutverk: Woody Harrelson, Randy 
Quaid, Vanessa Angel og Bill Murray.

22.35 Falinn  (Caché) Frönsk verðlauna-
mynd frá 2005. Sjónvarpsmaður fær sendar 
persónulegar kvikmyndir af sér og fjölskyldu 
sinni. Hann veit ekki hver sendandinn er og 
stendur ekki á sama. Aðalhlutverk: Daniel 
Auteuil og Juliette Binoche. (e)

00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.40 Enska bikarkeppnin Útsending 
frá leik Tottenham og Wigan.

10.20 NBA körfuboltinn Útsending frá 
leik Lakers og Boston í NBA körfuboltanum.

12.20 Íþróttaárið 2008 Íþróttafréttamenn 
Stöðvar 2 Sport kryfja árið til mergjar eins og 
þeim einum er lagið.

14.50 Enska bikarkeppnin Bein útsend-
ing frá leik Hull og Newcastle.

16.50 FA Cup - Preview Show Hitað 
upp fyrir elstu og virtustu bikarkeppni í heimi.

17.20 Enska bikarkeppnin Bein út-
sending frá leik Preston og Liverpool.

19.20 F1. Annáll 2008 Árið 2008 gert 
upp í Formúlu 1 kappakstrinum. Allt það 
helsta á árinu sem leið skoðað í bak og fyrir 
en keppnin þetta árið var ein sú mest spenn-
andi í sögu Formúlu 1 keppninnar.

20.20 Spænski boltinn Fréttaþáttur 
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir 
sig er skoðuð í bak og fyrir. 

20.50 Spænski boltinn Bein útsending 
frá leik    Barcelona og Mallorca.

22.30 Box Útsending frá bardaga Ricky 
Hatton og Paul Malignaggi.

23.25 UFC Unleashed Í þessum þáttum 
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting 
Champion skoðaðir.

13.00 Masters Football UK Masters 
cup er vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32 
lið skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn 
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.

15.15 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

15.45 PL Classic Matches  Man. United - 
Arsenal, 01/02. Hápunktarnir úr bestu og eft-
irminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

16.15 PL Classic Matches Everton - Man 
United, 03/04.

16.45 1001 Goals Bestu mörk ensku úr-
valsdeildarinnar skoðuð.

17.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Newcastle og Liverpool.

19.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Man. Utd og Middlesbrough.

21.00 PL Classic Matches  Arsenal - 
Man. United, 2002.

21.30 PL Classic Matches Blackburn - 
Norwich, 1992.

22.00 Masters Football 

06.00 Óstöðvandi tónlist

11.35 Vörutorg

12.35 Rachael Ray  (e)

13.20 Rachael Ray  (e)

14.05 Dr. Phil  (e)

14.50 Dr. Phil  (e)

15.35 Dr. Phil  (e)

16.20 Charmed  (15:22) (e)

17.10 The Contender  (6:10) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem leitað er 
að næstu stórstjörnu í hnefaleikaheimin-
um. (e)

18.05 Are You Smarter Than a 5th 
Grader?  (19:27) Bráðskemmtilegur spurn-
ingaþáttur fyrir alla fjölskylduna. Spurning-
arnar eru teknar eru úr skólabókum grunn-
skólabarna og geta þær vafist heldur betur 
fyrir þeim fullorðnu. (e)

18.55 Survivor  (12:16) Vinsælasta raun-
veruleikasería allra tíma. Að þessu sinni fer 
leikurinn fram innan um villt dýr í frumskóg-
um Gabon í Afríku. (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (38:42) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Shanghai Knights  Gamanmynd 
frá 2003 með Jackie Chan og Owen Wilson 
í aðalhlutverkum. Þetta er sjálfstætt fram-
hald myndarinnar Shanghai Noon. Félagarn-
ir Chon Wang og Roy O´Bannon halda til 
Englands og eru ekki fyrr mættir til Lundúna 
en að þeir frétta af því að hræðilegur fjöla-
morðingi, Jack the Ripper, leiki lausum hala 
í borginni og myrði gleðikonur á báða bóga. 

22.10 Law & Order. Special Victims 
Unit  (20:22) Bandarísk sakamálasería um 
sérdeild lögreglunnar í New York sem rann-
sakar kynferðisglæpi. (e) 

23.00 Lord of the Rings. Return of 
the King  (e)

03.20 Sugar Rush  (7:10) (e)

03.50 Vörutorg

04.50 Óstöðvandi tónlist

08.00 Matilda 

10.00 Rebound 

12.00 Yours, Mine and Ours 

14.00 Diary of a Mad Black Woman 

16.00 Matilda 

18.00 Rebound 

20.00 Yours, Mine and Ours Gaman-
mynd um Frank sem á átta börn sem kynn-
ist Helen sem á tíu. 

22.00 Hendrix 

00.00 Con Games 

02.00 North Country 

04.05 Hendrix 

06.00 Heading South 

Forsetinn var ægilega sorrí í ræðunni sinni. Ég nennti reyndar 
ekki að hlusta á hana alla, hún var svo illa leikin. Náði þó að 
Ólafur ætlar á túr um landið að boða sitt nýjasta fagnaðar-
erindi. Eitthvað um að rífa þjóðina upp andlega með frösum 
um hvað við séum dugleg og sérstök og eigum mikið vatn. 
Örugglega verður sprota-eitthvað líka. 
Til að ná fullum afköstum í afturbatanum legg ég 
til að forsetinn safni myndarlegu skeggi í kot-
bóndastíl, sé það mögulegt. Einnig ætti hann að 
hætta þessum ofurmetnaði í hárgreiðslu og leggja 
hátíðarfötunum. Úfinn og skeggjaður forseti í rifinni 
lopapeysu, vinnugalla og gúmmístígvélum ætti 
hugsanlega séns, sérstaklega ef hann kæmi sjálfur 
keyrandi á bæina á ævagömlum Willys-jeppa. Svo 
drægi hann fram kassa, stigi upp á og færi að stappa 
stáli í hnípna þjóð.

Útpældur alþýðleikinn þarf auðvitað að ná til 
Bessastaða. Forrík fyrirmenni eiga engan séns á 

heimboði hjá nýja-Ólafi, bara nýbakaðir atvinnuleysingjar og þeir 
sem hafa tapað ævisparnaðinum, kannski í einhverju „alveg pott-
þéttu“ eins og „varfærnum“ hlutabréfasjóði Landsbankans. Þetta 
fólk myndi þiggja félagsskap forsetahjónanna og eitthvað gott að 
maula. Ekkert of fínt náttúrulega, bjór í dós kannski og Þykkva-

bæjarsnakk. Þetta eru mínar ábendingar til forsetans. 
Almenningi mun þykja meira til þessa koma en að launin 
lækki um 15 prósent, eða hvað það smotterí á að vera. 

Biskupinn skammaði almenning fyrir eyðslusemi en 
minntist auðvitað ekkert á að aðalmál allra kirkjuþinga í 
gegnum tíðina hafa verið hærri laun til presta og meira 
fé til kirkjunnar. 

Í sinni ræðu sagði forsætisráðherrann eitthvað á þá 
leið að EF hann hefði gert einhver mistök þá myndi hann 

biðjast afsökunar. Ekki var nákvæmlega tilgreint hvenær upp 
kemst hvort um mistök hafi verið að ræða. Einmitt. Hvenær 
ætlar Geir eiginlega að biðjast afsökunar? Þegar enginn 
verður eftir til að heyra afsökunarbeiðnina?

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI HORFÐI Á ÁRAMÓTAÁVÖRP RÁÐAMANNA

Nýi Ólafur, gamli Geir og biskupinn
> Emily Watson
„Í Hollywood er litið á konur 
sem skraut. Mér finnst ég 
hafa verið heppin að hafa 
ekki haft útlitið til að keppa 
um hlutverk þar enda tel 
ég mig hafa fengið mun 
bitastæðari hlutverk.“
Watson leikur í kvik-
myndinni Separate Lies 
sem sýnd er á Stöð 2 í 
kvöld. 

20.40 Keilan (Kingpin)   
 SJÓNVARPIÐ

21.10 Shanghai Knights  
 SKJÁREINN

20.00 Logi í beinni   
 STÖÐ 2 EXTRA

19.10 Open Season   STÖÐ 2

17.20 Preston - Liverpool, 
beint   STÖÐ 2 SPORT
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. kyrr, 6. í röð, 8. tala, 9. endir, 11. 
spil, 12. dótarí, 14. bit, 16. samtök, 
17. orlof, 18. dýrahljóð, 20. verkfæri, 
21. krot.

LÓÐRÉTT
1. sía, 3. þys, 4. skvampa, 5. bjarg-
brún, 7. þegn, 10. óvild, 13. gras, 15. 
seiði, 16. for, 19. í röð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lygn, 6. áb, 8. sjö, 9. lok, 
11. ás, 12. drasl, 14. glefs, 16. aa, 17. 
frí, 18. urr, 20. al, 21. riss. 

LÓÐRÉTT: 1. sáld, 3. ys, 4. gjálfra, 5. 
nös, 7. borgari, 10. kal, 13. sef, 15. síli, 
16. aur, 19. rs. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Þrír.

 2 Tíu prósent.

 3 Til að nýta pappír auk þess sem 
panta þarf hvítan pappír.

Skemmtikrafturinn Þórhallur Sig-
urðsson, Laddi, íhugar að höfða 
skaðabótamál vegna ólöglegs niður-
hals á DVD-diski sínum Laddi 6-
Tugur sem var gefinn út fyrir jól.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa hátt í sex þúsund 
manns hlaðið disknum niður af Net-
inu, þar á meðal af heimasíðunni 
Viking Bay. „Ég vil endilega gera 
eitthvað í þessu. Ef þetta er svona 
mikið held ég að það sé grundvöllur 
fyrir því að krefjast skaðabóta,“ 
segir Laddi, sem er staddur erlend-
is í fríi. „Ég ætla að tala við þá þegar 
ég kem heim.“

Þegar Laddi frétti fyrst af niður-
halinu höfðu 1200 manns hlaðið 
disknum niður á tiltölulega skömm-
um tíma. Hafði hann þá samband 
við starfsmenn Viking Bay og krafð-
ist þess að þetta yrði stöðvað. Það 
var gert í einn dag en niðurhalið 

hófst svo aftur eins og ekkert hefði 
í skorist. „Það er ótrúlegt að það 
skuli ekki vera hægt að stoppa 
svona lagað. Maður skilur þetta 
ekki,“ segir hann. „Sex þúsund ein-
tök er gríðarlegt. Það þýddi alltaf 
gullplata að ná fimm þúsund eintök-
um. Þetta er gífurlegt tap ef þetta 
er svona mikið,“ segir hann og er 
afar ósáttur við þessa þróun. „Ef 
það er hægt að „dánlóda“ allri 
músík eða því sem er í sjónvarpi þá 
er þetta mjög slæmt. Þetta eru laun-
in okkar listamanna og ef það er 
tekið af okkur svona þá er það ansi 
slæmt. Það þarf að stoppa þetta af 
og hafa eftirlit með þessu.“

Laddi 6-Tugur seldist í um 23 þús-
und eintökum fyrir jólin sem er met 
í sölu á íslenskum mynddiski. „Ég 
er búinn að vera í bransanum í hátt 
í fjörutíu ár og hef ekki séð svona 
tölur áður. Ég er óskaplega ánægð-

ur með það og ég óska þeim til ham-
ingju sem hafa „dánlódað“ þessu og 
vona að þeir njóti vel.“ 

Konstantin Mikaelsson, yfirmað-
ur kvikmyndadeildar Senu sem 
gefur út Laddi 6-Tugur, segir að 
mikil óánægja sé með hið ólöglega 
niðurhal. „Það hefur verið ákveðið 
samkomulag um að hlaða ekki niður 
íslensku efni en það hefur aldeilis 
ekki verið með þetta. Þetta hefur 
breyst mjög mikið og það er mjög 
mikið um ólöglegt niðurhal á 
íslensku efni,“ segir Konstantin. 

Spurður segir hann ómögulegt að 
segja til um hvort diskurinn hefði 
selst í sex þúsund fleiri eintökum ef 
honum hefði ekki verið lekið á 
Netið. „Ég get ekki fullyrt um neitt 
slíkt en auðvitað vitum við að niður-
hal er ekki af hinu góða, það er 
alveg klárt mál.“  

 freyr@frettabladid.is

ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON: SEX ÞÚSUND EINTÖKUM STOLIÐ Á NETINU

Laddi í skaðabótamál 
vegna ólöglegs niðurhals

LADDI Mynddiskurinn Laddi 6-Tugur hefur verið vinsæll meðal netverja sem hafa hlaðið honum ólöglega niður mörg þúsund 
sinnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Áramótaskaupið í ár kostaði 26 milljónir. 
Þetta staðfestir Þórhallur Gunnarsson, dag-
skrárstjóri RÚV. Silja Hauksdóttir, 
leikstjóri Skaupsins í ár, fékk því fjórum 
milljónum minna til ráðstöfunar en Ragnar 
Bragason í fyrra. Hann fékk þrjátíu. Þau 
bæði höfðu hins vegar umtalsvert minna á 
milli handanna en Reynir Lyngdal fyrir 
tveimur árum, Skaupið í leikstjórn hans 
kostaði þrjátíu og átta milljónir og eitt það 
dýrasta frá upphafi. Því er um að ræða tólf 
milljón króna niðurskurð á Skaupi á aðeins 
tveimur árum.

En nú hefur kreppt að líkt og komið 
hefur fram í fjölmiðlum. Þórhalli fannst 
hann hins vegar ekki sjá þess merki að 
lægri upphæðum hefði verið varið í þetta 
Skaup en mörg undanfarin ár. „Mér fannst 
það fínt en þegar 95 prósent þjóðarinnar 
safnast saman fyrir framan sjónvarpstæk-

in og horfir á einn dagskrárlið þá er 
náttúrulega viðbúið að ekki séu allir 
sömu skoðunar,“ segir hann og bætir 
því við að óvenju fáum rakettum hafi 
verið skotið upp á meðan á Skaupinu 
stóð. Slíkt þykir ágætis mælikvarði á 
ágæti spéspegilsins. 

Athygli vakti að óvenju fáir 
leikarar komu við sögu við gerð 
þessa Skaups. Í kringum þrjátíu 
leikarar hafa borið uppi Skaup 
síðustu ára en að þessu sinni voru 
þeir aðeins níu; þau Brynhildur 
Guðjónsdóttir, Katla Margrét 
Þorgeirsdóttir, Jóhannes Haukur 
Jóhannesson, Guðjón Davíð 
Karlsson, Kjartan Guðjónsson, Ilmur 
Kristjánsdóttir, Halldóra Geirharðs-
dóttir, Jón Gnarr og Þorsteinn 
Bachmann. - fgg

Áramótaskaupið var ódýrt spaug
FÉKK MINNA FÉ Silja 
Hauksdóttir fékk fjórum 
milljónum minna til 
Skaupsgerðar en forveri 
hennar í starfi, Ragnar 
Bragason. Þórhallur 
Gunnarsson telur að 
það hafi ekki komið 

niður á gæðunum. 
Aðeins níu leikarar báru 

uppi Skaupið í ár en 
tvö undanfarin 

ár hafa þeir 
verið í kring-
um þrjátíu.

„Jú, ég verð að játa að þetta fór á 
köflum alveg úr böndunum. Sér-
staklega þegar gestirnir fóru að 
munnhöggvast og leiðrétta 
umsjónarmanninn. Ef það er ein-
hver regla í þessum þáttum er 
hún sú að umsjónarmaður hefur 
alltaf rétt fyrir sér,“ segir Karl 
Th. Birgisson umsjónarmaður 
útvarpsþáttarins Orð skulu 
standa – spurningaþáttur um 
íslenskt mál.

Skrautlegur þáttur verður á 
dagskrá Rásar 1 í dag eftir fjög-
ur-fréttir. Orð skulu standa hefur 
verið í loftinu í sjö ár og er til-
högun sú að tveir gestir koma í 
þáttinn og setjast við hlið liðs-
stjóranna Hlínar Agnarsdóttur 
og Davíðs Þórs Jónssonar til að 
svara spurningum um íslenskt 

mál. Nú bregður hins vegar 
svo við að hátt í tuttugu gest-
ir koma við sögu.

„Við tókum þáttinn upp 
um áramótin. Ætluðum að 
hafa hann vandaðan eins 
og áramótaþættir eiga að 
vera og höfðum boðað til 
okkar hámenntaða menn: dr. 
Kára Stefánsson og dr. 
Ármann Jakobsson. Þá 
vildi svo til að í 
útvarpshús-
inu var 
landslið 
íslenskra 
poppara, 
líklega í 
einhverj-
um ára-
móta-

upptökum. Þeir sáu 
hvað var gaman í 
hljóðverinu og fóru 
að tínast inn einn af 
öðrum og vildu vera 
með,“ segir Karl. 
Fyrstur mun Björn 
Jörundur hafa ruðst 

inn í stúdíóið. Í kjölfarið fylgdu 
Jakob Frímann, Megas, Egill 
Ólafsson, Helgi Björns og „Bubbi 
rak inn nefið svo ég nefni nokkra. 
Og nokkrir rithöfundar sáu sér 
leik á borði og vildu vera með í 
partíinu. Ég nefni þá Guðberg 
Bergsson og Þórarin Eldjárn“.

Aðspurður segir Karl að um 
það megi deila hver hafi sýnt 
mesta þekkingu á móðurmálinu. 
„Þaulsætnastur var Kári Stef-
ánsson enda fyrirferðarmikill 
maður. En ég játa að það kom 
mér á óvart hversu sumir tónlist-
armannanna voru fróðir um 
íslenskt mál. En það ætti svo sem 
ekki að koma á óvart þegar menn 
eins og Jakob Frímann eiga í 
hlut,“ segir Karl Th. Birgisson.

 - jbg

Stjörnustríð í útvarpsþætti um íslenskt mál

KARL TH. BIRGISSON 
Óvænt tóku að birtast 

þjóðþekktir menn 
í stúdíóinu og 
blönduðu sér 
í leikinn um 
íslenskt mál.

Jóhannes Haukur Jóhannesson

Aldur: 28 ára 
Starf: Leikari
Fjölskylda: 
Maki er Rósa 
Björk Sveins-
dóttir og 
þau eiga litla 
dóttur sem 
hefur ekki enn 
fengið nafn.
Foreldrar: 
Það eru þau 
Jóhannes 
Haukur Hauksson og Ingibjörg Halla 
Guttesen. 
Búseta: Býr í Hlíðunum.
Stjörnumerki: Fiskur. 

Jóhannes Haukur Jóhannesson lék í sínu 
fyrsta áramótaskaupi á dögunum. Hann 
lék meðal annarra forsætisráðherrann 
Geir H. Haarde. 

Katrín Júlíusdóttir, alþingismaður 
Samfylkingarinnar, tilkynnir um það 
á Facebook-síðu sinni að hún hafi 
strengt hvorki meira né minna en 
ellefu áramótaheit nú við komu 
ársins 2009. Þeirra á 
meðal er að hefja 
sjósund á árinu. Er 
hún þar með komin í 
hóp með Siv Friðleifs-
dóttur, þingmanni 
Framsóknar, sem 
er með þekktari 
sjósundhetjum 
landsins.

Eins og Fréttablaðið hefur fjallað 
um er almennt gott hljóð í útgef-
endum. Og Tómas Hermannsson 
útgefandi hjá Sögum er þar engin 
undantekning. Trompið hans var 
bók Þráins Bertelssonar „Ég ef mig 

skyldi kalla - seinþroska-
saga“ og seldist hún 
í á milli fimm og sex 
þúsund eintökum. 
Þráinn dró vagninn 
en þær voru reyndar 
ýmsar bækurnar sem 

Sögur gáfu út 
sem seldust 
vel. „Ripleys 
– Ótrúlegt 
en satt, 

hið ótrúlega afhjúpað“ seldist 
næstmest hjá Tómasi, þá „Trixin í 
takkaskónum með Margréti Láru 
og félögum“ og svo „Sólkross“ 
Óttars Norðfjörð sem seldist í um 
þrjú þúsund eintökum.

Einhverjir urðu til að setja sig í 
samband við Jakob Frímann 
Magnússon miðborgarstjóra 
með þá spurn hvort það hafi ekki 
örugglega verið hann sjálfur sem 
fór með textann í Áramótaskaup-
inu í hinni ágætu teiknimynd þar 
sem Jakob í líki ofurmanns fór um 
borgina og málaði yfir 
veggjakrot. Svo mun 
þó ekki vera heldur 
var þar á ferð rit-
stjórinn Sigurjón 
Kjartansson sem 
síður en svo er 
þekktur fyrir 
eftirhermur 
– fyrir utan að 
sérhæfa sig í 
Jakobi.  -jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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Glerborð
Svart | Brúnt

Nú 12.500 kr.
Áður 25.000 kr.

Luca stóll
Nú 19.500 kr.

Áður 39.000 kr.

Borðstofusett:
Borð (180x90),

bekkur og 3 stólar
Nú 152.500 kr.

Áður 305.000 kr.

Borðstofusett:
Borð (180x90)

og 6 stólar
Nú 79.500 kr.
Áður 159.000 kr.

Leðurstóll – svartur
Nú 39.500 kr.

Áður 79.000 kr.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Í dag er laugardagurinn 3. jan-
úar, 3. dagur ársins. 

11.17 13.32 15.48
11.29 13.17 15.05

Í gærmorgun vaknaði ég með loka-
lag Skaupsins á heilanum og hló 

talsvert með sjálfum mér. „Gleði-
legt ár, gleðilegt ár,“ sönglaði ég, án 
efa við vitlausan texta, en merking-
in var nokkurn veginn þessi: „Þetta 
var ljóta árið vinur minn, alveg fer-
legt, einkunn fjórir komma fimm.“ 
Þetta ár var svo ferlegt, svo ótrú-
lega glatað, að það er eiginlega ekki 
hægt annað en að hlæja að því. Á 
öllum sviðum voru venjulegir 
almennir mælikvarðar á það hvað 
telst vera klúður þverbrotnir með 
brauki og bramli. Þetta var ár hinna 
nýju mælikvarða. 

MENN með bindi komu í fréttirn-
ar og kváðu rólegir, en þó með eilít-
ið vitfirringslegt blik í augum, upp 
þann dóm að meginþorri fyrirtækja 
í landinu, ásamt, jú, líklega lang-
flestum heimilum, væru „tækni-
lega gjaldþrota“, eins og sagt er, 
sem hlýtur að vera kandídat í 
keppninni um hugtak ársins. Svona 
búrókratískt orð yfir algjört hrun. 
Við erum gjaldþrota, en þó ekki. 
Vonin liggur í þessu orði „tækni-
lega“. Kannski gerðist þetta allt 
bara tæknilega en ekki raunveru-
lega. Eins og í draumi. 

ÞRÍR bankar fóru hins vegar alger-
lega ótæknilega á hliðina. Í þeirri 
viku hrundu mjög margir mæli-
kvarðar. Það sem áður hafði verið 
talið traust og öruggt fauk út um 
gluggann eins og bréfsnifsi. Ramm-
gerðar stoðir reyndust gerðar úr 
frauðplasti. Næst reynist kannski 
Esjan hol að innan og fellur saman 
á sunnudagseftirmiðdegi. Kannski 
er Snæfellsjökull leiktjald?  Ísland 
tilraun?

MARGAR hliðarsögur hörmung-
anna voru þessu sama marki brennd-
ar að í þeim voru mæliskalar um 
ófremdarástand sprengdir svo um 
munaði. Ég hefði til dæmis viljað 
vera fluga á vegg á markaðsdeildar-
fundi í Landsbankanum þar sem 
menn hafa væntanlega efnt til nokk-
urra „brainstorm“-funda til þess að 
reyna eftir fremsta megni að setja 
jákvætt „spin“ á það að bankinn 
skyldi vera opinberlega á lista með 
al-Kaída og Búrma yfir varhuga-
verða viðskiptaaðila. „Reynum að 
gera gott úr þessu, strákar,“ er 
kannski setning sem flaug þar á ein-
hverjum tímapunkti. „Í öllum krís-
um liggja möguleikar.“

SVO voru það mótmælin öll, og sér 
svo sem ekki fyrir endann á þeim. 
Mótmælandi ársins er án efa Ást-
þór Magnússon. Langt er þangað til 
einhver annar mun afreka það að 
vera hent með valdi út af fundi lýð-
ræðissinna. 

VIÐ ættum að hafa lært ýmislegt 
af þessu ári öfganna. Ætli 2009 
verði ekki árið þar sem ekkert 
getur komið okkur á óvart. 

Ljóta árið

SKRUVSTA snúningsstóll Kottla 
Sætishæð 43cm. Hvítt  19.950,-  9.950,-

SPONTAN segulbraut m/3 seglum. 
Svart  195,-  95,- ALARM vekjaraklukka Ø9cm. 

Ýmsir litir  150,-  95,-

SALONG blómavasar H20cm. 
Ýmsir litir  1.290,-  795,-/stk.

PILATORP körfur 4 í setti. 
Hando�ð  595,-  395,-/settið 

FYRKLÖVER sængurverasett 
B150xL200cm/B50xL60cm. 
Hvítt/blátt  695,-  495,-

IKEA STOCKHOLM sófaborð 
Ø96, H45cm. Svart gler/ál
22.950,-  9.950,-


