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Dechen Thurman, bróðir leikkonunnar Umu Thurman, kennir í Yoga Shala.

Samruni hugar, líkam

Snemmbúin starfslok  geta verið jákvæð fyrir andlega 
heilsu samkvæmt nýlegri rannsókn sem sagt er frá í lækna-
tímaritinu British Medical Journal. Ekki fundust þó sérstök 
jákvæð áhrif á líkamlega heilsu. Málið virðist flókið því aðrar 
rannsóknir hafa sýnt fram á öfuga þróun, að snemmbúin 
starfslok geti haft neikvæð áhrif á almenna heilsu. bbc.co.uk
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Kynngimögnuð tónlist
Blásarakvintett Reykjavíkur 
leikur Kvöldlokk á jólaföstu 
í 30. sinn.
tímamót 18

FÓLK Slegist var um athygli þeirra 
Penn Badgley og Shawn Pyfrom, 
stjarnanna úr Gossip Girl og 
Aðþrengdum eiginkonum, þegar 
þeir skemmtu sér í miðborg 
Reykjavíkur um helgina. 

Penn og Shawn deildu með sér 
hamborgara á Vegamótum þar 
sem fjöldi stúlkna gerði sér far 
um að hitta þá.

Margir kvenkyns aðdáendur 
gengu ansi langt í að fanga 
athygli þeirra og sumir biðu 
í þrjá tíma í röð fyrir utan 
skemmtistaðinn Austur í þeirri 
von um að fá að njóta nærveru 
leikaranna. Penn er nú farinn af 
landi brott en Shawn var yfir sig 
hrifinn af landi og þjóð og ákvað 
að dvelja hér aðeins lengur. - fgg, ka

Penn Badgley: 

Vinsæll hjá 
kvenfólkinu

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Penn Badgley 
og Shawn Pyfrom í góðum félagsskap í 
miðborg Reykjavíkur.

TÓNLIST Hugsanlegt er að ísfirska 
tónlistarhátíðin Aldrei fór ég 
suður hafi sungið sitt síðasta 
og verði ekki haldin um næstu 
páska. Ástæðan er þreyta sem er 
komin í mannskapinn sem hefur 
staðið að undirbúningnum undan-
farin ár. 

„Það er komin mjög mikil 
þreyta í stóran hóp. Menn eru 
búnir að vinna í átta ár ókeypis,“ 
segir tónlistarmaðurinn Mugi-
son, einn af skipuleggjendunum 
sem eru um sjö talsins. „Marga 
langar að eiga stund með fjöl-
skyldunni og vinum í fyrsta sinn 
bráðum í áratug.“  - fb / sjá síðu 30 

Þreyta í skipuleggjendum: 

Aldrei fór ég 
suður í óvissu

LLokaátök seinni okaátök seinni 
heimsstyrjaldarinnar!heimsstyrjaldarinnar!

IInnrásin í nnrásin í NNormandí ormandí 
er framundan.er framundan.

ÖLDIN ÖLL

ÖLDIN OKKAR  

1996–2000

Ný bók í geysivinsælli ritröð

BJART OG KALT EYSTRA  Í dag 
verður víðast fremur hæg vestanátt 
en 8-13 m/s NV- og V-lands. Skýjað 
og lítils háttar væta SV- og V-til en 
annars víða bjart. Hiti 0-7 stig en 
vægt frost eystra.
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Úr íslenskum jurtum
Framleiða kryddsultur, 
te og sýróp.
allt 4

SKÓLAMÁL Hugmyndir eru uppi um 
að sameina leikskóla, grunnskóla 
og frístundaheimili innan hverfa 
Reykjavíkurborgar og hefur borgar-
stjóri skipað starfshóp til að greina 
tækifæri til endurskipulagningar. 
Litið verður bæði til fjárhagslegra 
og faglegra sjónarmiða, en meðal 
þess sem kemur til greina er að 
breyta mörkum skólahverfa til að 
jafna nemendafjölda milli skóla.

Starfshópurinn, sem er undir for-
ustu Oddnýjar Sturludóttur, for-
manns menntaráðs Reykjavíkur, 
mun skila af sér tillögum 1. febrúar 

næstkomandi. Oddný segir í sam-
tali við Fréttablaðið að þó að hún 
sjái mörg tækifæri til að hagræða 
og gera betur í þjónustu við börnin 
sé rétt að taka fram að ekki standi 
til að sameina alla skóla og öll frí-
stundaheimili innan hvers hverfis.

„Við gætum ef til vill sameinað 
tvo litla leikskóla í einu hverfi, leik-
skóla og grunnskóla í öðru og frí-
stundaheimili og grunnskóla í enn 
öðru. Það er ekkert algilt því að 
þetta sameinaða form hentar alls 
ekki hvar sem er.“ Þessi leið hefur 
verið farin víða um land auk þess 

sem Reykjavík rekur þegar einn 
skóla, Dalskóla, þar sem öll stigin 
eru undir sömu stjórn.

Oddný leggur  áherslu á að hvergi 
sé gert ráð fyrir að leggja af starf-
semi. „Með meira samstarfi og sam-
rekstri reynum við allt til að þurfa 
ekki að þjarma að starfi skólanna.“

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
fulltrúi Sjálfstæðisflokks í starfs-
hópnum, segist hlynnt hugmynd-
unum. „Við erum ánægð með að 
þessi tækifæri séu skoðuð í kjölinn 
áður en gengið er lengra í að skerða 
þjónustu við börn.“ - þj

Meta á sameiningu 
skóla í Reykjavík
Reykjavíkurborg myndar starfshóp um endurskoðun skólamála. Metur kosti 
sameiningar grunnskóla, leikskóla og frístundaheimila í hverfum borgarinnar.
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TALIÐ Í ALLA NÓTT Vafaatkvæði í þúsundatali töfðu talningu eftir stjórnlagaþingskosningarnar og 
verður ekki ljóst fyrr en í dag hvenær úrslit verða ljós. Starfsfólk kjörstjórnar gerði í gærkvöldi ráð fyrir að sitja í alla 
nótt til að fara yfir þau 10 þúsund atkvæði sem þurfti að skoða betur. Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun 
hefur þegar hafið athugun á samn-
ingum hins opinbera við meðferð-
arheimili og starfslokum þeirra. 
Tilefnið er umfjöllun Frétta-
blaðsins síðastliðna viku um þrjá-
tíu milljóna króna uppgjör vegna 
starfsloka heimilisins Árbótar í 
Þingeyjarsýslu.  

Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra segist ekki hafa sett 
sig inn í málið. „Miðað við þann 

blástur sem var í kringum þetta 
held ég að það sé affarasælast 
fyrir alla aðila að Ríkisendurskoð-
un fari ofan í þetta og klári það 
sem allra fyrst,“ segir Jóhanna.

Ríkisendurskoðun hefur óskað 
eftir öllum gögnum, þar á meðal 
bréfa- og tölvupóstsamskiptum, 
um samninga við meðferðarheim-
ili frá árinu 1996. Sveinn Arason 
ríkisendurskoðandi segir algjör-
lega óvíst hversu langan tíma 

athugunin muni taka. Hann vilji 
því ekki slá á neinn tíma á þessari 
stundu. 

Félagsmálanefnd fundaði um 
málaflokkinn í gær. Á fund-
inn komu fulltrúar félagsmála-
ráðuneytisins, Árbótar og Götu-
smiðjunnar. Til stendur að Bragi 
Guðbrandsson, forstjóri Barna-
verndarstofu, komi á fund 
nefndarinnar seinna í vikunni.  
 sh, th /sjá síðu 4

Ríkisendurskoðun óskar eftir öllum gögnum um meðferðarheimili frá 1996:

Jóhanna vill klára málið sem fyrst

Real slátrað á Nývangi
Barcelona vann 5-0 sigur 
á Real Madrid í El Clasico-
leiknum í gærkvöldi.
sport 26
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Grétar, eru fasteignasalar 
eldhressir með þetta?

„Já, þessi bæklingur fer eins og 
eldur í sinu á milli fasteignasala 
þessa dagana.“

Félag fasteignasala hefur dreift eldvarnar-
bæklingi til allra félagsmanna. Grétar 
Jónasson er formaður félagsins.

FANGELSISMÁL Við skoðun sem fang-
elsismálayfirvöld gerðu á Kvía-
bryggju í lok síðustu viku kom í 
ljós að mótorhjól, bifreiðar og fjór-
hjól í eigu fanga hafa verið geymd í 
fangelsinu um eitthvert skeið. Hafa 
fangarnir haft tækin til umráða. 
Starfsmenn Ríkisendurskoðunar 
fóru að Kvíabryggju í gær, þar 
sem bókhald fangelsisins sætir 
nú rannsókn vegna gruns um 
fjárdrátt forstöðumannsins. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins eru tækin sem um ræðir 
þrjú mótorkrosshjól, eitt fjórhjól 
og þrír bílar. sem ekki er heimilt 
að hafa í fangelsinu.

Páll Winkel, forstjóri Fangelsis-
málastofnunar, staðfestir að þessi 
tæki hafi fundist við skoðun sem 
framkvæmd var í fangelsinu síð-
astliðinn fimmtudag og segir ekki 
heimilt að hafa þau í fangelsinu.

„Tækin verða fjarlægð þegar 

í stað,“ segir hann. „Við leggjum 
þunga áherslu á að farið verði að 
einu og öllu eftir reglum er gilda 
í fangelsum landsins. Ég fundað 
með fangavörðum og föngum þar 
sem farið hefur verið yfir þessi 
mál.“
Forstöðumaður Kvíabryggju var 
í síðustu viku leystur frá störf-
um vegna gruns um að hann hefði 
misnotað aðstöðu sína með því að 
taka út varning í nafni fangelsis-
ins til eigin nota. Grunur leikur á 
að meint misferli hafi átt sér stað 
um skeið, eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst, og að um umtalsverðar 
upphæðir gæti verið að ræða. 

Það var Fangelsismálastofnun 
sem vakti athygli dómsmála- og 
mannréttindaráðuneytis ins á 
aðfinnslum sem hún hefur gert 
við fjárreiður og bókhald fangels-
isins að Kvíabryggju. Ráðuneyt-
ið ræddi málið við forstöðumann 

fangelsisins og óskaði hann í fram-
haldi af því að Ríkisendurskoðun 
yrði falið að fara yfir bókhaldið. 

„Við erum byrjaðir að skoða 
málið og erum að heimsækja fang-
elsið fyrir vestan,“ segir Sveinn 
Arason ríkisendurskoðandi. „Við 
viljum sjá hvaða gögn eru á staðn-
um, eins og gerist þegar menn eru 
að rannsaka mál af því tagi sem um 
er að ræða,“ segir Sveinn og bætir 
við að hafin sé athugun á bókhaldi 
fangelsisins. Spurður um framhald-
ið segir hann niðurstöðurnar verða 
sendar dómsmálaráðuneytinu og 
Fangelsismálastofnun. Síðan sé 
eðlilegast að Fangelsismálastofnun 
vísi málinu áfram til þar til bærra 
aðila, séu efni til þess.

Birgir Guðmundsson, sem gegnt 
hefur starfi fangavarðar á Kvía-
bryggju, hefur verið settur for-
stöðumaður meðan á rannsókn 
stendur. jss@frettabladid.is

KVÍABRYGGJA Í ljós hefur komið að fangar á Kvíabryggju voru með sjö farartæki af ýmsum toga.

Fangar með torfæru-
hjól á Kvíabryggju
Við skoðun fangelsisyfirvalda í fangelsinu á Kvíabryggju í lok síðustu viku fund-
ust þrjú mótorkrosshjól, fjórhjól og þrír bílar í eigu fanga. Forstjóri Fangelsis-
málastofnunar segir þetta óheimilt og að tækin verði fjarlægð hið fyrsta.  

STJÓRNLAGAÞING Niðurstöðu kosn-
inga til stjórnlagaþings er ekki að 
vænta fyrr en í fyrsta lagi í dag.

Talning hefur tekið lengri tíma 
en ætlað var sökum fjölda atkvæða 
sem þurfti að skoða nánar.

Um 10.000 af þeim 83.000 
atkvæðum sem greidd voru þurfti 
að fara yfir á ný og hélt sú vinna 
áfram fram á nótt að sögn Ástráðs 
Haraldssonar, formanns landskjör-
stjórnar.

Í samtali við Fréttablaðið sagði 
Ástráður að grannskoðunin hefði 
reynst vera tafsamt ferli, en allt 
kapp væri lagt á að vanda til verka.

„Þarna er aðeins um að ræða 
atkvæði þar sem einhver grunur 
leikur á að kjörseðillinn sé hugsan-
lega ógildur að einhverju eða öllu 
leyti. Ef fimm frambjóðendur hafa 
verið valdir á seðli og allt er rétt 
gert kemur hann ekki til skoðunar. 

Tafsamt ferli við yfirferð vafaatkvæða í stjórnlagaþingskosningum:

10.000 atkvæði tefja talningu
Kjörsóknin dregur ekki úr vægi þingsins

REYKJAVÍK Golfklúbbur Reykjavíkur 
hefur fallist á að styrkveiting 
Reykjavíkurborgar til félagsins 
fyrir árin 2010 til 2013 verði lækk-
uð úr 230 milljónum króna í 185 
milljónir.

Um það bil viku eftir að borg-
in gerði nýjan samning við GR í 
vor kom fram í gögnum frá fram-
kvæmdastjóra golfklúbbsins, 
Garðari Eyland, að af 210 milljón-
um króna sem borgin hefði veitt 
klúbbnum vegna tiltekinna fram-
kvæmda á árunum 2007 til 2009 
hefðu 115 milljónir í raun ekki 
farið til framkvæmda heldur til 

að greiða niður lán í þann mund 
sem bankarnir hrundu. Þetta tóku 
þáverandi borgaryfirvöld óstinnt 
upp og vildu taka samninginn upp. 
Nú er viðræðum um það lokið með 
fyrrgreindri niðurstöðu.

„Samningurinn sem var gerður 
í vor reyndist naglfastur en þeir 
sættust á að endurgreiða borginni 
tæplega helmings hlut af kostn-
aði vegna vélageymslu sem þeir 
eiga ennþá eftir að byggja,“ segir 
Dagur B. Eggertsson, formaður 
borgarráðs. Hann kveður samning-
inn frá í vor hafa létt af öllum fyrri 
skuldbindingum golfklúbbsins. „Við 

höfðum ekki beinlínis mikil lagaleg 
rök heldur fyrst og fremst siðferði-
leg. En það þurfti að klára málið og 
menn mættust á miðri leið,“ segir 
formaður borgarráðs. - gar

Samkomulag náðist í styrkjamáli Reykjavíkurborgar og Golfklúbbs Reykjavíkur:

Styrkir til GR lækka um 45 milljónir

GARÐAR EYLAND Framkvæmdastjóri 
Golfklúbbs Reykjavíkur.

Ef seðillinn er hins vegar með eyðu 
inni á milli eða óskýrt skrifaður 
þarf að líta aftur á hann.“

Þegar yfirferð er lokið á enn eftir 
að fara yfir heildarniðurstöðuna að 
nýju. - þj

„Ég hefði vitaskuld fagnað meiri þátttöku en 
raun varð á en það breytir því ekki að yfir áttatíu 
þúsund manns nýttu lýðræðislegan rétt að kjósa 
til stjórnlagaþings sem í mínum huga er stór-
merkileg tilraun til að færa valdið til fólksins til 
að hafa áhrif á breytingu á stjórnarskránni. Þingið 
hefur verið ófært um það nema að takmörkuðu 
leyti marga síðustu áratugi þrátt fyrir ítrekaðar 
tilraunir.“ 

Heldurðu að kjörsóknin dragi úr vægi þingsins?
„Nei, ég held ekki. Ég tel þingið vera stóran 

þátt í lýðræðisumbótum sem vakið hafa athygli 
erlendis. Ég óska þeim velfarnaðar sem veljast til 
setu á þinginu.“JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR

SLYS Orsök flugslyssins í Selár-
dal í Vopnafirði í fyrrasumar, 
sem kostaði einn mann lífið, er að 
flugvélinni, eins hreyfils Cessnu 
var flogið undir lágmarksflug-
hæð.

Þetta kemur fram í skýrslu 
Rannsóknarnefndar flugslysa, 
sem var gefin út í gær. Flugmað-
urinn, sem komst lífs af úr slys-
inu, hafi ekki séð rafmagnslínu 
sem var strengd yfir Selá þvert 
á flugstefnu flugvélarinnar með 
þeim afleiðingum að flugvélin fór 
utan í línuna og brotlenti. Farþeg-
inn lést á slysstað og flugmaður-
inn slasaðist mikið. - þj

Orsök flugslyss ljós:

Flaug neðan við 
lágmarkshæð

STJÓRNMÁL „Það er verið að gera 
úrslitatilraun til að ná saman. 
Þeir [bankarnir og lífeyrissjóð-
irnir] eru að skoða hugmyndir 
frá okkur og ég vonast eftir svari 
ekki seinna en á morgun [í dag],“ 
segir Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra um aðgerðir vegna 
skuldavanda heimilanna. 

Hún kveðst telja mikilvægt 
fyrir alla aðila að sameigin-
leg niðurstaða fáist í stað þess 
að hver fari í sína áttina. „Það 
er ekki síður til hagsbóta fyrir 
bankana og lífeyrissjóðina að við 
náum sanngjarnri niðurstöðu 
fyrir alla.“

Stjórnvöld fóru í gær yfir stöð-
una með forystu stjórnarandstöð-
unnar. 

Þrjár vikur eru síðan hópur 
sérfræðinga skilaði útreikning-
um um kostnað af ýmsum leiðum 
til lausnar á vandanum. - bþs

Aðgerðir vegna skuldavandans:

Verið að gera 
úrslitatilraun 

SUÐUR-KÓREA, AP Suður-kóreski 
herinn tilkynnti í gær að til stæði 
að hefja á ný stórskotaliðsæfing-
ar á eyjum skammt frá norður-
kóresku yfirráðasvæði. Stuttu 
síðar var tilkynnt að æfingunum 
hefði verið frestað.

Sams konar æfingar urðu til 
þess að stjórnvöld í Norður-
Kóreu skutu yfir 200 sprengikúl-
um á eyjarnar fyrir viku. 

Stjórnvöld í Norður-Kóreu hafa 
varað stjórnvöld sunnan landa-
mæranna við því að hefja æfing-
ar á eyjunum á ný. Spennan hefur 
enn aukist síðustu daga, eftir 
að bandaríski og suður-kóreski 
flotinn hófu æfingar á hafsvæði 
skammt frá Norður-Kóreu. - bj

Áfram spenna á Kóreuskaga:

Stórskotalið 
frestar æfingu

SPENNA Bandarísk flotadeild hefur verið 
við æfingar á hafsvæði skammt frá lög-
sögu Norður-Kóreu undanfarna daga.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Dmitrí Medvedev 
Rússlandsforseti hefur ítrekað 
við Ólaf Ragnar Grímsson, for-

seta Íslands, 
áhuga sinn á 
samstarfi ríkj-
anna.

Sendiherra 
Rússlands á 
Íslandi, Andr-
ei Tsyganov, 
afhenti Ólafi 
Ragnari bréf 
forsetans þar 
um í gær.

Í því er ítrekaður áhugi á 
aukinni samvinnu, með tilliti 
til nýsköpunar í orkumálum, 
nútímavæðingar, fjárfestingar-
verkefna og málefna norðurslóða.

Forsetarnir hittust í Rússlandi 
í september og ræddu ofangreind 
málefni, auk annarra. - bþs

Medvedev sendir Ólafi bréf:

Rússar ítreka 
samstarfsáhuga

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

WASHINGTON, AP Eric Holder, 
dómsmálaráðherra Bandaríkj-
anna, staðfestir að yfirvöld rann-
saki mál sem tengist hugsanleg-
um fjármálabrotum á Wall Street.  

Holder hélt blaðamannafund 
um málið í gær. Hann vildi ekkert 
segja til um það hvort rannsókn-
in beindist að starfsemi vogun-
arsjóðs eða innherjaviðskiptum. 
Bandaríska alríkislögreglan 
(FBI) gerði húsleit á skrifstofum 
þriggja vogunarsjóða í New York, 
Connecticut og Massachusetts í 
síðustu viku.  - jab

Grunur um brot á Wall Street:

Stærsta húsleit 
alríkislögreglu

SPURNING DAGSINS
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STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun hefur hafið 
athugun á samningum við meðferðarheimili 
og starfslokum þeirra. Stofnunin sendi bréf á 
Barnaverndarstofu, félagsmálaráðuneytið og 
fjármálaráðuneytið fyrir helgi og óskaði eftir 
öllum gögnum sem varða samninga við með-
ferðarheimili barna frá árinu 1996 og samn-
ingslok þar sem það á við.

Athugunin kemur í kjölfar frétta Frétta-
blaðsins af samningi um greiðslu þrjátíu 
milljóna króna bóta til meðferðarheimilisins 
Árbótar, þvert á vilja for-
stjóra Barnaverndarstofu.

Meðal þeirra gagna sem 
Ríkisendurskoðun vill fá 
afrit af eru öll bréfa- og 
tölvupóstsamskipti sem 
varða þessi mál, minnisblöð 
og annað. Búast má við að 
skjölin skipti hundruðum, ef 
ekki þúsundum.

Sveinn Arason ríkisend-
urskoðandi segir algjörlega 
óvíst hversu langan tíma 
athugunin muni taka. „Það 
þarf einhvern tíma fyrir þá 
að fara í gegnum safnið til 
að tína þetta til og ljósrita 
og senda okkur til baka. Ég 
vil ekki slá á neinn tíma á 
þessari stundu. Við þurf-
um að sjá umsvifin áður 
og reyna að átta okkur á 
flækjustiginu.“

Félagsmálanefnd fund-
aði um málaflokkinn í gær. Á fundinn komu 
fulltrúar félagsmálaráðuneytisins, Árbótar 
og Götusmiðjunnar. Til stendur að Bragi Guð-
brandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, komi 
á fund nefndarinnar seinna í vikunni.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður 
nefndarinnar, segir fundinn hafa verið hinn 
ágætasta. „Það var þó mjög óheppilegt að 
hafa ekki sjónarmið Barnaverndarstofu,“ 
segir Sigríður. Fulltrúar Árbótar og Götu-

smiðjunnar hafi gagnrýnt Barnaverndarstofu 
töluvert sem mótaðila sinn í málunum. „Og 
það er mjög erfitt að leggja mat á það þegar 
þú færð bara aðra hliðina,“ segir hún.

Sigríður segir nauðsynlegt að farið verði 
vel yfir þessi mál en hún taki ekki afstöðu til 
málefna Árbótar og Götusmiðjunnar fyrr en 
úttekt Ríkisendurskoðunar liggi fyrir. „Það 
þarf að koma í ljós hvort þetta var eðlileg 

málsmeðferð eða ekki. Ég get ekki dæmt 
um það á þessu stigi málsins,“ segir hún. 
Niðurstaðan kunni að nýtast við endurskoð-
un barnaverndarlaga sem nú stendur fyrir 
dyrum. stigur@frettabladid.is

Ranglega var farið með nafn Kristínar 
Aldan innanhússarkitekts í blaðinu á 
föstudaginn þegar greint var frá sigri 
hennar í hönnunarkeppni Tónlistar-
hússins Hörpu.
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KÓLNAR Á NÝ   
Svipað veður 
verður á landinu 
á morgun, suð-
vestlæg átt með 
nokkuð mildu 
veðri. Hins vegar á 
fi mmtudag geng-
ur í fremur hæga 
norðanátt með 
heldur kólnandi 
veðri og útlit er fyr-
ir frost um allt land 
á föstudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Meðferðarheimili skoðuð 
allt aftur til ársins 1996
Ríkisendurskoðun hefur óskað eftir öllum gögnum, þar á meðal bréfa- og tölvupóstsamskiptum, um samn-
inga við meðferðarheimili frá árinu 1996. Tilefnið er umfjöllun um þrjátíu milljóna króna uppgjör við Árbót.

ÁRBÓT Í AÐALDAL Árni Páll Árnason og Steingrímur J. Sigfússon sömdu um þrjátíu milljóna greiðslu til Árbótar-
hjónanna, þvert á vilja forstjóra Barnaverndarstofu.

SIGRÍÐUR INGI-
BJÖRG INGADÓTTIR

Fyrir hönd félagsmálaráðuneytis:
■ Bolli Þór Bollason ráðuneytisstjóri
■ Einar Njálsson skrifstofustjóri

Fyrir hönd Árbótar:
■ Hákon Gunnarsson, eigandi
■ Snæfríður Njálsdóttir, eigandi
■ Björgvin Þorsteinsson, lögmaður

Fyrir hönd Götusmiðjunnar:
■ Guðmundur Týr Þórarinsson, forstöðumaður
■ Gísli Kr. Björnsson, lögmaður

Gestir á fundinum
„Ég hef ekki sett mig ofan í þetta mál en fagna 
því að Ríkisendurskoðun skuli skoða það,“ segir 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra. „Miðað 
við þann blástur sem var í kringum þetta held 
ég að það sé affarasælast fyrir alla aðila að 
Ríkisendurskoðun fari ofan í þetta og klári það 
sem allra fyrst.“

Fagnar úttekt

LÖGREGLUMÁL Guðbjörg Matthías-
dóttir, stærsti eigandi Morgun-
blaðsins, er meðal þeirra sem hafa 
verið yfirheyrðir af sérstökum 
saksóknara í tengslum við rann-
sókn á málefnum Glitnis.

Í fréttum Stöðvar 2 í gær kom 
fram að Guðbjörg, Gunnlaugur 
Sævar Gunnlaugsson, Óskar 
Magnússon og Katrín Pétursdóttir 
hefðu öll gefið saksóknara skýrslu 
sem vitni og væru ekki grunuð 
um refsiverða háttsemi. Öll tengj-
ast þau Tryggingamiðstöðinni, 
en saksóknari rannsakar meðal 
annars kaup Glitnis á 40% hlut í 
fyrirtækinu í september 2007. - þj

Rannsókn sérstaks saksóknara:

Í skýrslutöku 
vegna Glitnis

LANDBÚNAÐUR Byggðaráð Rangár-
þings eystra mótmælir fyrirhug-
uðum niðurskurði á jarðabóta-
styrkjum vegna upphreinsunar 
skurða. Heildarlengd skurða í 
sveitarfélaginu er 1.000 til 1.500 
kílómetrar. 

Í ályktun ráðsins segir að upp-
hreinsun skurða sé forsenda fyrir 
búskap í héraðinu. „Þrátt fyrir að 
útgjöld við upphreinsun skurða 
séu dregin saman í eitt eða fleiri 
ár næst enginn sparnaður þar sem 
slíkt kallar einungis á stórtækari 
aðgerðir eftir lengri hlé auk þess 
sem minnkað viðhald skurða 
leiðir til verri endingar túna og 
lélegri uppskeru,“ segir byggða-
ráðið, sem kveður ríka hagsmuni 
af því að dýrmætu ræktunarlandi 
sé haldið við. - gar

Niðurskurður á skurðarfé:

Segja brýnt að 
sinna skurðum

SVEINN ARASON

EVRÓPUSAMBANDIÐ „Það er fullkom-
lega ómaklegt af formanni samn-
inganefndar Íslands að segja að við 
séum á einhvern hátt að bregðast. 
Við höfum unnið meira en hags-
munasamtökum er ætlað að gera,“ 
segir Haraldur Benediktsson, for-
maður Bændasamtaka Íslands. 

Stefán Haukur Jóhannesson, 
sendiherra og formaður samn-
ingarnefndar Íslands um aðildar-
viðræður við Evrópusambandið 
(ESB), sagði í samtali við Frétta-
blaðið á laugardag Bændasamtökin 
ekki vilja taka þátt í fjögurra daga 
rýnifundi um  landbúnaðarmál í 

Brussel. Samninganefndin verði 
að leita annarra leiða og styðjast 
við þá krafta sem nefndin hafi í 
landbúnaðarráðuneytinu. Stefán 
sagði hjásetu Bændasamtakanna 
geta gert stöðu samninganefndar-
innar í landbúnaðarmálum lakari 
en ella. 

Haraldur segir sárt að heyra 
þessa gagnrýni. Bændasamtökin 
hafi tekið að sér verk í tengslum 

við aðildarviðræðurnar sem hafi í 
raun átt að vera á herðum stjórn-
valda en landbúnaðarráðuneytið 
ekki getað sinnt sökum andstöðu 
Jóns Bjarnasonar, landbúnað-
ar- og sjávarútvegsráðherra, við 
aðildarviðræður Íslands um 
inngöngu í ESB.  

„Ráðuneytið neitar allri vinnu 
en ber raunverulega ábyrgð 
á að fylgja eftir hagsmunum 
atvinnuvegarins, ekki við,“ segir 
Haraldur. 

Ekki náðist í Jón Bjarnason 
þegar eftir því var leitað í gær.

 - jab

Formaður Bændasamtakanna vísar á bug gagnrýni formanns samninganefndar Íslands við ESB:

Andstöðu Jóns Bjarnasonar um að kenna

HARALDUR Bændasamtökin hafa tekið 
að sér vinnu sem á að vera á herðum 
stjórnvalda, segir Haraldur Benedikts-
son. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is 
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Ef bókað er fyrir 1. febrúar 2011:
Flugsæti, með sköttum og öðrum greiðslum sem gildir 
fram og til baka til Kaupmannahafnar, London, Berlínar 
og New York í Bandaríkjunum. 
Bókunartímabil: 25. desember–1. febrúar 2011
Ferðatímabil: 10. janúar–15. maí 2011 
(tímabilið 13. apríl–3. maí undanskilið)

Ef bókað er eftir 1. febrúar 2011: 
Jólagjafabréfið verður inneign að upphæð 25.900 kr. 
(Evrópa) eða 49.900 kr. (Ameríka). Gildir til allra 
áfangastaða í tvö ár frá útgáfudegi.

með ánægju

Gefðu góða 
ferð!

25.900 kr.
49.900 kr.

Evrópa:

Ameríka:

Sölutímabili lýkur kl. 18.00, 24. desember 2010.

Jólagjafabréf Iceland Express er skemmtileg gjöf sem gefur 

fyrirheit um spennandi tíma á nýju ári. Einnig er tilvalið að gefa 

þeim sem búa erlendis jólagjafabréf, svo þeir geti skotist heim 

og notið góðra stunda með fjölskyldu og vinum. 

Bókaðu jólagjafabréf handa þeim sem þér þykir vænt 

um á www.icelandexpress.is/jolagjafabref

Bókaðu

núna!
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FRÉTTASKÝRING
Hvernig komust ríflega 250 þúsund 
leyniskjöl frá sendiherrum og sendi-
ráðsfulltrúum Bandaríkjanna í hendur 
Wikileaks?

Hluti þeirra ríflega 250 þúsund 
skjala úr bandarísku utanríkis-
þjónustunni sem lekið var til 
Wikileaks var gerður opinber á 
sunnudag. Skjölin voru ekki birt 
á vefsíðu Wikileaks, heldur birtu 
fimm erlend stórblöð upplýsingar 
úr þeim á sama tíma í samvinnu við 
Wikileaks.

Talið er víst að uppruni skjal-
anna sem birt eru nú sé sá sami og 
uppruni annarra eldfimra skjala 
sem lekið hefur verið til Wiki-
leaks á árinu. Í apríl síðastliðn-
um birti Wikileaks myndband sem 
sýndi árás bandarískra hermanna 
á óbreytta borgara í Írak árið 2007. 
Í júlí birtust síðan tæplega 77 þús-
und skjöl bandarískra stjórnvalda 
um stríðið í Afganistan.

Bandarísk stjórnvöld telja sig 
vita hvernig öll þessi gögn láku út. 
Bradley Manning, sem var banda-
rískur hermaður, var handtekinn 
fyrir sjö mánuðum, grunaður um 
að hafa stolið gögnunum af tölv-
um hersins og lekið þeim áfram 
til Wikileaks. Honum hefur verið 
haldið í einangrun síðan.

Manning hafði aðgang að gríðar-
legum fjölda leyniskjala á her-
stöð nærri Bagdad þar sem hann 
starfaði þar til hann var handtek-
inn. Hann lýsti því í vefsamtali við 
tölvuhakkara hvernig hann hlóð 
gögnunum niður.

„Ég mætti með tónlistargeisla-
disk sem var merktur Lady Gaga 
eða eitthvað álíka, þurrkaði út 
tónlistina og skrifaði gögnin á 
diskinn,“ skrifaði Manning.

„Engan grunaði neitt, ég þótt-
ist vera að syngja með laginu 
Telephone með Lady Gaga meðan 
ég hlóð niður því sem sennilega 
er stærsti einstaki gagnalekinn í 
sögu Bandaríkjanna,“ sagði hann 
enn fremur.

Stórblöð leiða fréttaumfjöllun
Manning hafði aðgang að upplýs-
ingunum í fjórtán klukkutíma á 
dag, sjö daga vikunnar í meira en 
átta mánuði, og gat því hlaðið niður 
ógrynni gagna sem smátt og smátt 
hafa verið að koma í dagsljósið.

Þó að gögnunum hafi verið lekið 
til Wikileaks hafa nýjustu gögnin 
ekki enn birst á vefsíðu samtak-
anna nema að litlu leyti. Aldrei 
stóð til að birta gögnin þar fyrr en 
erlendu stórblöðin hefðu hafið birt-
ingu sína, segir Kristinn Hrafns-
son, talsmaður Wikileaks.

Ritstjórnir fimm stórra erlendra 
dagblaða fengu aðgang að þeim 
gögnum sem nú er verið að gera 
opinber í marga mánuði áður en 
fyrstu fréttir af gögnunum voru 

settar á vef blaðanna á sunnudag.
Blöðin eru The New York Times 

í Bandaríkjunum, The Guardian 
í Bretlandi, Der Spiegel í Þýska-
landi, Le Monde í Frakklandi og El 
País á Spáni. Þau hafa aðeins birt 
lítinn hluta af skjölunum, og ekki 
er víst hvenær gögnin verða birt á 
vef Wikileaks í heild sinni.

Skjölin eru samtals 251.287 tals-
ins, en komust auðveldlega fyrir á 
litlum minniskubbi sem komið var 
til dagblaðanna fimm. Samkvæmt 
frásögn blaðamanns á The Guardi-
an voru öll gögnin aðeins 1,6 gíga-
bæti að stærð. Það er svipað gagna-
magn og 80 eintök af Fréttablaðinu 
í pdf-skjölum. brjann@frettabladid.is

Alls eiga 290 skjöl af þeim ríflega 
250 þúsund sem nú er verið 
að gera opinber uppruna sinn í 
bandaríska sendiráðinu á Íslandi, 
samkvæmt Der Spiegel. Búast 
má við því að þessi skjöl verði 
birt bráðlega á vef Wikileaks eða 
mögulega hjá einhverju af þeim 
fimm alþjóðlegu dagblöðum sem 
átt hafa samstarf um birtingu 
skjalanna. 

„Þarna verður ýmislegt sem 
íslenskum almenningi mun finnast 
forvitnilegt,“ segir Kristinn Hrafns-
son, talsmaður Wikileaks. Hann 
segir það spurningu um daga eða 
jafnvel vikur hvenær gögnin frá 
Íslandi verði gerð opinber. 

Hann hefur sjálfur séð gögnin 
frá sendiráðinu í Reykjavík og segir 
þau í ætt við annað sem þegar 
hafi verið opinberað frá öðrum 
sendiráðum. Mögulegt er að leitað 
verði til íslensks fjölmiðils um 
samstarf um birtingu gagnanna, 
segir Kristinn.

Eins og önnur skjöl frá banda-
rísku utanríkisþjónustunni eru 
skjölin frá sendiráðinu við Laufás-
veg í Reykjavík talin misjafnlega 
viðkvæm. Fram kemur á vef þýska 
blaðsins Der Spiegel að af 290 
skjölum teljist um tæpur þriðj-
ungur, samtals 89 skjöl, innihalda 
trúnaðarmál af einhverju tagi. 

Engin af þeim 250 þúsund 
skjölum frá bandarísku utanríkis-
þjónustunni sem lekið var til 
Wikileaks eru flokkuð í annan af 
tveimur flokkum sem innihalda 
enn mikilvægari leyndarmál en 
þau sem falla í flokkana sex hér til 
hliðar. Um þrjár milljónir opinberra 
starfsmanna í Bandaríkjunum hafa 
aðgang að skjölum sem merkt 
eru „Leyndarmál – bandarískir 
ríkisborgarar eingöngu“.

Engin skjöl frá Íslandi birt ennþá
Bandaríska utanríkisþjónustan 
flokkar skjöl í mismunandi flokka 
eftir því hversu viðkvæm þau eru. 
Skjölin 290 frá sendiráðinu í Reykja-
vík falla í eftirfarandi flokka:

4 SKJÖL 
Leyndarmál 

– bandarískir
ríkisborgarar

eingöngu

1 SKJAL  
Leyndarmál

7 SKJÖL - 
Trúnaðarmál – banda-

rískir ríkisborgarar 
eingöngu

77 SKJÖL 
Trúnaðarmál

128 SKJÖL
Óflokkað / Til opin-

berra nota 
eingöngu

73 SKJÖL 
 Óflokkað

Rekja gögn Wikileaks 
til sama hermannsins
Talið er að sami bandaríski hermaðurinn og lak gögnum frá Írak og Afganistan 
hafi lekið gögnum frá bandarísku utanríkisþjónustunni sem nú er verið að gera 
opinber. Hann söng með lagi Lady Gaga meðan hann hlóð niður leyniskjölum.

ÁSAKAÐUR Bandarísk stjórnvöld telja 
sig vita að fyrrverandi hermaðurinn 

Bradley Manning hafi lekið hundruðum 
þúsunda eldfimra skjala til Wikileaks.

 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNSÝSLA Ragna Árnadóttir, 
sem nýverið lét af embætti dóms-
mála- og mannréttindaráðherra, 
hefur verið ráðin skrifstofustjóri 
Landsvirkjunar. Skrifstofustjór-
inn situr í framkvæmdastjórn 
fyrirtækisins, vinnur að samskipt-
um við stjórnsýslu og hagsmuna-
aðila og er staðgengill forstjóra í 
tilteknum verkefnum.

Starfið var auglýst innanhúss í 
Landsvirkjun, að sögn Rögnu Söru 
Jónsdóttur, upplýsingafulltrúa 
fyrirtækisins. Þá var einnig haft 
samband við valda umsækjend-
ur um störf framkvæmdastjóra 

fjármálasviðs og þróunarsviðs og 
þeim gefinn kostur á að sækja um 
starfið, auk annarra útvalinna.

Tíu sóttu um starfið, en listi 
yfir umsækjendur fæst ekki 
afhentur.

Ragna tekur við af Agnari Olsen, 
sem hefur starfað hjá Landsvirkj-
un í áratugi og hefur verið skrif-
stofustjóri frá 2008. 

Ragna sótti einnig um stöðu 
ráðuneytisstjóra í innanríkis-
ráðuneytinu og í efnahags- og 
viðskiptaráðuneytinu. Hún dró 
umsóknir sínar til baka skömmu 
áður en skipað var í stöðurnar. - sh

Landsvirkjun auglýsti starf innanhúss og leitaði til Rögnu Árnadóttur:

Ragna verður staðgengill forstjóra

RAGNA ÁRNADÓTTIR Fyrrum dóms-
málaráðherra verður skrifstofustjóri 
Landsvirkjunar.

GOÐSAGNIR UM
SPARPERUR
„Sparperur gefa kalt og óþægilegt 
neon ljós.“

„Það er rétt. En einungis ef þú velur 
þann kost. Ef þú vilt hlýja birtu hefur 
nýji Warm Comfort Light ljósliturinn 
sama útlit og birtan frá hefðbundnum 
ljósaperum. OSRAM DULUX® – tilvaldar
fyrir notalegt andrúmsloft heima fyrir.“

Endursöluaðilar um land allt     osram.is
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Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

FiskfarsFiskf
550 kr.kg

Humarsoðið frá Hornafirði er 
komið, alvöru humarsoð, engin 
aukaefni né litarefni.

Fiskhakk
Fiskbollurkboll

899 kr.kg

Siginn fiskur frá 
Bolungarvík.

Sjáumst eldhress 

á eftir.

akk
790 kr.kg

BORGARMÁL Meirihlutinn í Reykja-
víkurborg hefur lokið við gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. 

Fjárhagsáætlunin verður lögð 
fram á fundi borgarstjórnar í 
dag, samkvæmt upplýsingum frá 
S. Birni Blöndal, aðstoðarmanni 
borgarstjóra. Hann segist telja að 
Reykjavík sé fyrsta stóra sveitar-
félagið sem skili inn áætluninni. 
Hann segir að efni fjárhagsáætl-
unarinnar sé trúnaðarmál þang-
að til í dag. Í áætluninni munu 
áherslur meirihlutans í fjármála-
stjórn borgarinnar koma fram.

Lokið við fjárhagsáætlun:

Fjárhagsáætlun 
lögð fram í dag

Telur þú skjalabirtingar Wiki-
leaks vera af hinu góða?
Já 70,6%
Nei 29,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ferð þú í verslunarferð erlendis 
fyrir þessi jól?

Segðu þína skoðun á visir,is

KJÖRKASSINN
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1. Hvað heitir listakonan sem 
málaði ísbjörn á Langjökul?

2. Hversu mikið fær Írland í 
fjárhagsaðstoð?

3. Hvenær stendur til að frum-
sýna kvikmyndina Gauragang?

SVÖR

1. Bjargey Ólafsdóttir. 2. 85 milljarðar 
evra. 3. Annan dag jóla.

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi starfar á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis 
og veitir styrki til rannsókna- og þróunarverkefna sem auka verðmæti sjávarfangs.

AVS rannsóknasjóður í 
sjávarútvegi 

auglýsir eftir umsóknum

Átaksverkefni
Lögð er áhersla á stutt og hnitmiðuð verkefni sem 
geta skapað mikil verðmæti á stuttum tíma. 
Verkefni sem eru til 12-18 mánaða munu að öllu 
jöfnu njóta forgangs
Sjóðurinn er opinn fyrir öllum hugmyndum sem 
auka verðmæti sjávarfangs.

AVS sjóðurinn er tilbúinn til að greiða allt að 50% af 
kostnaði átaksverkefna, en hámarksstyrkir eru 6-8 m.kr.

Framhaldsverkefni
Með stuðningi AVS sjóðsins eru allmörg 2-3 ára 

verkefni í gangi og mun sjóðurinn styðja þau áfram 

ef framvinda rannsókna er í samræmi við fyrirheit 

og kröfur sjóðsins.

Skilafrestur allra umsókna er til 
þriðjudagsins 1. febrúar 2011 fyrir 
kl. 17:00

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar fyrir 
umsækjendur ásamt eyðublaði er að finna á 

www.avs.is

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi • Pósthólf 1188 • 121 Reykjavík • Sími 422-5102 • www.avs.is

Atvinnuþróun og nýsköpun í 
sjávarbyggð
Þetta er nýr flokkur umsókna þar sem lögð er 

áhersla á verkefni sem skapað geta ný störf og 

verðmæti í sjávarbyggðum landsins. 

Um er að ræða stutt verkefni sem tengjast t.d. 

ferðaþjónustu, framboði á sjávarfangi, nýjum 

vörum eða þjónustu.

Hámarkstími verkefna er 12 mánuðir og skal skila 

afrakstursskýrslu til sjóðsins við lok verkefnisins.

Hámarksupphæð styrkja er 3 m.kr. og er miðað 

við að hlutfall styrks af heildarkostnaði 

verkefnisins verði ekki hærra en 50%.

Nýtt hjá AVS

KJARAMÁL Það er undir ríkisstjórn-
inni komið hvort stofnað verður 
til nýs samstarfs á vinnumark-
aði. Hún þarf að ganga þannig 
frá málum að ekki verði hægt að 
svíkja gefin loforð. 

Þetta segir Guðmundur Gunn-
arsson, formaður Rafiðnaðar-
sambandsins, um möguleikann 
á nýjum stöðugleikasáttmála. 
„Menn telja nauðsynlegt að 
fenginni reynslu að hafa í hendi 
geirneglt samkomulag við ríkis-
stjórnina.“ 

Guðmundur hefur að undan-
förnu rætt við félagsmenn, kynnt 
sér afstöðu þeirra til kjaramál-
anna og á hvað leggja beri áherslu. 
Niðurstaðan er sú að öll spil séu 
á borði ríkisstjórnarinnar. Nauð-
synlegt sé að hún gangi frá áætl-
unum um fjölgun starfa og jöfnun 
lífeyrisréttinda og samkomulagi 
um samspil starfsmenntasjóða og 
atvinnuleysistryggingasjóðs. 

Aðspurður segir Guðmundur 
lífeyrismálin hvíla þungt á sínu 
fólki. Ekki verði gert samkomu-
lag við ríkisvaldið nema í því sé 
fjallað um hvernig leysa eigi þau 
mál. „Menn gera sér grein fyrir 
að það verði ekki gert með ein-
hverjum millifærslum um ára-
mótin, við erum að tala um nokk-
urra ára, jafnvel tíu ára plan um 

hvernig eigi að leysa þetta. Það 
þarf að gera þannig að þokkaleg 
sátt sé milli allra í samfélaginu.“ 

Vilji Samtaka atvinnulífsins 
stendur til að samið verði til 
þriggja ára um hóflegar kaup-
hækkanir samhliða aðgerðum til 
að auka kaupmátt og halda verð-
bólgu í skefjum. Guðmundur segir 
rafiðnaðarmenn geta hugsað sér 
slíka samninga. „Menn eru ekki 
fífl. Við áttum okkur á hver stað-
an er í samfélaginu og það sem 
mestu máli skiptir er að ná stöð-
ugleika og koma atvinnulífinu af 
stað. Menn héldu að þeir væru að 
semja um það í stöðugleikasátt-
málanum en svo var ekki. Þunga-
vigtarákvæðin varðandi atvinnu-
lífið voru ekki framkvæmd af 
hálfu ríkisstjórnarinnar.“

Guðmundur segir að fyrir 
vikið séu um 200 rafiðnaðarmenn 
atvinnulausir. Það segi þó ekki alla 
söguna því fjöldi hafi flust úr landi. 
Hæfasta og verðmætasta fólkið, 
fólk milli þrítugs og fertugs með 
bestu mennunina, fari fyrst. „Fólk 
beið eftir að sjá eitthvað gerast en 
stóð svo frammi fyrir skattahækk-
unum og niðurskurði í velferðar-
kerfinu. Þegar þannig var komið 
sagðist það ekki taka þátt í þessari 
steypu lengur heldur vera farið.“
 bjorn@frettabladid.is

Stjórnvöld geirnegli áætlun 
Formaður Rafiðnaðarsambandsins segir sáttmála á vinnumarkaði undir stjórnvöldum kominn. Ganga þurfi 
frá tilteknum málum áður en skrifað verði undir samstarfsyfirlýsingu. Atvinnu- og lífeyrismál beri hæst.

RÆTT UM SÁTTMÁLANN HINN FYRRI Frá fundahöldum launþega og atvinnurekenda 
í aðdraganda stöðugleikasáttmálans sem undirritaður var í júní í fyrra. Guðmundur 
Gunnarsson er til vinstri en við hlið hans situr Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins. Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, stendur fyrir aftan þá.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VARNARMÁL Framtíð þeirra verk-
efna sem nú eru vistuð hjá Varn-
armálastofnun mun skýrast á 
næstu dögum, segir Guðmundur 
B. Helgason, formaður verkefnis-
stjórnar Varnarmálastofnunar. 

Hann segir verkefnisstjórnina 
hafa skilað tillögum um fram-
tíðarfyrirkomulag varnarmála á 
fundi með Össuri Skarphéðinssyni 
utanríkisráðherra og Ögmundi 
Jónassyni, dómsmálaráðherra og 
samgönguráðherra, fyrir stuttu.

Verkefnisstjórnin tók við 
rekstri Varnarmálastofnunar í 
september, en stofnunin verður 
lögum samkvæmt lögð niður um 
áramót. 

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að ekki sé samkomulag innan 

stjórnarinnar um framtíðarfyrir-
komulag sumra verkefna stofnun-
arinnar. Til dæmis er ágreiningur 
um hver eigi að reka loftvarnar-
kerfið, sem er hluti af loftvarnar-
kerfi Atlantshafsbandalagsins.

Guðmundur segir vissulega 
skiptar skoðanir innan stjórn-
arinnar, en nefndin hafi einung-
is það hlutverk að koma með til-
lögur. Ráðherra taki endanlega 
ákvörðun.

Alger óvissa um framtíðina ríkir 
meðal starfsmanna Varnarmála-
stofnunar. Guðmundur segir ekki 
tímabært að úttala sig um hvort 
einhverjir starfsmenn muni missa 
vinnuna. Færist verkefnin annað 
fái starfsmenn væntanlega starfs-
tilboð þaðan.  - bj

Styttist í að framtíðarfyrirkomulag varnarmála skýrist:

Verkefnisstjórn skilar 
tillögum til ráðherra

VARNIR Meðal verkefna Varnarmálastofnunar er rekstur loftvarnarkerfis, umsjón með 
loftrýmisgæslu og þátttaka í starfi NATO. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMFÉLAGSMÁL Síminn hvetur 
fólk til þess að styðja starf Fjöl-
skylduhjálpar Íslands fyrir jólin 
með því að koma með gömul 
og ónýt smáraftæki í verslanir 
fyrirtækisins. Tækin verða send í 
endurnýtingu og mun andvirði af 
sölu þeirra renna til Fjölskyldu-
hjálparinnar.

Meðal þess búnaðar sem Sím-
inn mun taka við eru GSM-símar, 
fartölvur, leikjavélar, stafrænar 
myndavélar, MP3-spilarar, 
stafrænar upptökuvélar og net-
lyklar. Vörumóttaka er í öllum 
verslunum Símans á landinu. - sv

Síminn styður Fjölskylduhjálp:

Gefur andvirði 
notaðra tækja

NOTAÐIR GSM-SÍMAR Síminn mun 
meðal annars taka við notuðum símum 
til endurvinnslu og gefa andvirði þeirra 
til Fjölskylduhjálparinnar. 

SAMFÉLAGSMÁL Stjórn Krossins 
hefur samþykkt ósk Gunnars Þor-
steinssonar um að víkja úr sæti 
sem forstöðumaður safnaðarins. 
Ekki liggur fyrir að svo stöddu 
hver tekur við af honum. Gunn-
ar veit ekki hvort úrsögn hans úr 
sæti verður einungis tímabundin 
eða til framtíðar. 

„Ég get engu svarað um það á 
þessu stigi málsins. Menn verða 
að ná utan um þetta og lenda 
þessu,“ segir Gunnar, sem hefur 
verið sakaður um kynferðis-
lega áreitni af fimm konum sem 
voru í söfnuðinum um árabil. Þar 

af hafa fjórar komið fram undir 
nafni. Fréttablaðið hefur heim-
ildir fyrir því að þrjár konur til 
viðbótar muni koma fram á næstu 
dögum. 

Varðandi þann sem mun taka 
við af Gunnari sem forstöðumað-
ur segir hann að valið sé ekki í 
sínum höndum. Það sé þó mögu-
leiki að Jónína Benediktsdóttir, 
eiginkona Gunnars, taki við sæt-
inu, en það sé í höndum stjórn-
ar og safnaðarins að gefa þann 
úrskurð. 

Nils Guðjón Guðjónsson, yfir-
djákni og stjórnarmeðlimur, 

segir afsögn Gunnars vera fyrsta 
skrefið í ferlinu og engar frekari 
ákvarðanir liggi fyrir. Hann efast 

þó stórlega um að Jónína taki við 
af Gunnari sem forstöðumaður. 
Líklegast sé að Sigurbjörg Gunn-
arsdóttir, dóttir Gunnars og fram-
kvæmdastjóri Krossins, taki við 
stjórninni eða stjórnin í heild. 

Sigurbjörg telur það einnig 
mjög ólíklegt að Jónína taki við 
sem forstöðumaður. Hún hafi ein-
faldlega ekki óskað eftir stöðunni. 
Sigurbjörg segir þó allt vera uppi 
á borðinu, spurð hvort hún sjálf 
muni taka við sæti föður síns. 
Engar ákvarðanir hafi verið tekn-
ar og mikilvægt sé að söfnuðurinn 
sé með í ráðum. - sv

Gunnar Þorsteinsson segir hugsanlegt að Jónína Benediktsdóttir taki við sem forstöðumaður Krossins: 

Gunnar stígur til hliðar úr stjórninni

GUNNAR Í KROSSINUM Stjórn Krossins 
hefur ákveðið að Gunnar stígi til hliðar 
í ljósi ásakana á hendur honum um 
kynferðislega áreitni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?



Ef þú vilt geta no ð e irlaunaáranna verður það mikilvægara með hverju 

árinu að greiða iðgjöld í frjálsa viðbótarlífeyristryggingu svo að þú eigir 

nægan höfuðstól l að geta lá ð drauma þína rætast

Mikilvægt er að hafa traustan samstarfsaðila sér við hlið. Einhvern sem þú

getur treyst fyrir peningunum þínum! Þe a öryggi býður Bayern-

Versicherung sem lheyrir Versicherungskammer Bayern, stærstu opinberu 

tryggingasamstæðu Þýskalands.

Versicherungskammer Bayern er meðlimur í sambandi ármálafyrirtækja 

þýsku sparisjóðanna (Sparkassen-Finanzgruppe) sem er farsælas  samstarfs-

ve vangur á sviði ármálaþjónustu í Þýskalandi og með um 50 milljónir 

viðskiptavina.

Sterk árhagsstaða og ströng fyrirmæli í þýskum lögum gera Bayern-

Versicherung klei  að uppfylla tryggingaskuldbindingar sínar fyrirvaralaust 

hvenær sem er.

Nánari upplýsingar um þjónustuframboð okkar er að finna á 

www.sparnadur.is eða þú hringir einfaldlega í einn af okkar vo uðu 

ráðgjöfum hjá Sparnaði – við hlökkum l að heyra í þér í síma 577-2025.

Umboðsaðili Bayern-Versicherung sem er meðlimur
í fyrirtækjasamstæðunni Versicherungskammer Bayern
Holtasmári 1, Kópavogur • Kaupvangsstræ  1, Akureyri

Sími: 577 2025 • sparnadur@sparnadur.is
www.sparnadur.is
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1. desember 1918 öðlaðist Ísland 
fullveldi. Þá varð Ísland frjálst og 
fullvalda ríki. Íslenski fáninn varð 
fullgildur þjóðfáni og var 
dreginn að húni í fyrsta sinn. Á 
sama tíma geysaði spænska veikin þannig að 
minna varð úr hátíðahöldum en ætla mætti.
Það var ekki fyrr en stúdentar tóku daginn upp á 
sína arma um þremur árum síðar að fólk tók að 
fagna fullveldinu. 

Við sjálfstæði landsins 17. júní 1944 færðust hátíðar-
höldin þó yfir á nýjan dag. Fullveldisdagurinn er 
fánadagur og því er tilvalið að fagna deginum með 
því að draga fána að húni. Syngdu Þjóðsönginn, 
Öxar við ána eða Íslands minni og fagnaðu fullveld-
isdeginum. Veltu fyrir þér fullveldinu.

Njóttu þín vel á fullveldisdaginn með 
fullum bolla af BKI Kaffi. 
Njóttu sjálfstæðisins með ríkulegu BKI kaffi.

Angan af 
kaffi kemur 
bragðlauk-

unum af stað 
og ilmurinn 
segir til um 
ríkt bragðið 
af BKI kaffi. 
Helltu upp 
á gott BKI 

kaffi. 

BKI Classic

Fullveldisdagurinn er á morgun

   Fagnaðu 
fullveldisdeginum
með BKI kaffi

Fullveldisdagurinn er á morgun

Kauptu BKI fyrir  
fullveldisdaginn

Sérvaldar baunir frá  
þekktustu kaffisvæðum  
heimsins tryggja hið  
mjúka bragð, lokkandi  
ilminn og fersklegt  
eftirbragðið.

BKI Extra 
Snöggristað við háan hita. 
Þannig næst fram ríkara 
kaffibragð við fyrsta sopa 
en léttur og mjúkur keimur 
fylgir á eftir. Kíktu á bki.is

 Kauptu gott kaffi í dag 

á góðu verði 

Einnig til 250 gr á ennþá betra verði

á meðan birgðir endast

UMFERÐARMÁL Alls urðu ellefu óhöpp 
á síðustu sex vikum sem tengd voru 
ferðum strætisvagna á höfuðborg-
arsvæðinu. Að meðaltali verða um 
tuttugu óhöpp á mánuði hjá Strætó 
bs. yfir vetrarmánuðina.

Öryggisdögum Strætó og VÍS 
lauk formlega á sunnudag, en þeir 
stóðu yfir í sex vikur, frá 18. októ-
ber til 28. nóvember. Markmið 
átaksins var fyrst og fremst að 
vekja vegfarendur til umhugsun-
ar um umferðaröryggi en að auki 
ætluðu strætisvagnabílstjórar að 
reyna að gera betur í akstri en á 
sama tímabili í fyrra. Þá urðu 28 

óhöpp frá miðjum október fram til 
nóvemberloka.

Í tilkynningu frá Strætó bs. segir 
að markmiðið hafi náðst örugglega 

í ljósi þess að einungis hafi ellefu 
óhöpp orðið. Þó hafi eitt alvarlegt 
slys orðið meðan á Öryggisdögun-
um stóð, því ekið var á gangandi 
vegfaranda síðastliðinn laugardag 
og hlaut hann innvortis meiðsli. 
Annars voru flest atvikin minni 
háttar. 

„Ég harma öll óhöpp og slys í 
umferðinni og auðvitað eru ellefu 
óhöpp á þessu tímabili ellefu óhöpp-
um of mikið,“ segir Reynir Jónsson, 
framkvæmdastjóri Strætó bs. „En 
meðan við erum að fækka slysum 
jafnt og þétt er ekki annað hægt en 
að gleðjast yfir því.“ - sv

Öryggisdögum Strætó bs. og VÍS lauk á sunnudag: 

Alls ellefu óhöpp á sex vikum

Á HLEMMI Guðmundur Örn Gunnars-
son, forstjóri VÍS, hélt stutt erindi þegar 
öryggisdögum Strætó og VÍS lauk.

RÚSSLAND, AP Rússneska dúman, neðri deild rúss-
neska þjóðþingsins, samþykkti fyrir helgi yfirlýs-
ingu þar sem staðfest er að Jósef Stalín hafi gefið út 
skipun um fjöldamorðin í Katýnskógi Pólskir ráða-
menn fögnuðu yfirlýsingunni og sögðu hana marka 
tímamót í samskiptum landanna. Yfirlýsing dúm-
unnar virðist einnig vera skref í áttina til þess að 
Rússar fjarlægist arfleifð Sovéttímans.

„Opinber skjöl, sem haldið var leyndum árum 
saman, sýna ekki aðeins hve umfangsmikill þessi 
skelfilegi harmleikur var heldur einnig að glæpa-
verkin í Katýn voru framin samkvæmt beinni skip-
un frá Stalín og öðrum leiðtogum Sovétríkjanna,“ 
segir í yfirlýsingunni. Þingmenn lýsa yfir dýpstu 
samúð með fórnarlömbum atburðanna, sem sagðir 
eru óréttlætanlegir. Liðsmenn sovésku leyniþjónust-

unnar myrtu um 20 þúsund Pólverja, einkum her-
menn, í Katýnskógi árið 1940. Sovétmenn kenndu 
þýskum nasistum lengi vel um glæpinn.  - gb

Pólverjar fagna yfirlýsingu rússneska þingsins um fjöldamorðin í Katýnskógi:

Rússar staðfesta glæp Stalíns

RÚSSNESKA DÚMAN Kommúnistum á þingi tókst ekki að 
koma í veg fyrir fordæmingu á glæpum Stalíns. NORDICPHOTOS/AFP

UMHVERFISMÁL Þunglamaleg lög og 
flókið regluverk koma í veg fyrir 
að hægt sé að bregðast við niður-
níðslu á fjölförnum ferðamanna-
stöðum með skjótum og skilvirkum 
hætti. Tvö ár tekur að fá tilskilin 
leyfi til minnstu verka, ef engar 
tafir verða. 

Ólafur Örn Haraldsson, þjóð-
garðsvörður á Þingvöllum, bend-

ir á þetta. Hann 
segir að þó að 
enginn vi lji 
hroðvirknis-
leg vinnubrögð 
við uppbygg-
ingu við helstu 
náttúruperl-
ur þjóðarinnar 
sé full ástæða 
til að bregðast 
við alvarlegum 

vanda sem upp sé kominn. „Það 
þarf ekki fullmótaða framtíðar-
stefnu til að taka til í kringum sig. 
Verkefnin blasa við öllum sem 
vilja sjá. Það þarf að hefjast handa 
og sleppa fundarhöldunum.“ 

Umhverfis- og iðnaðarráðu-
neytið efndu til málþings um 
náttúruvernd og ferðaþjónustu 
nýlega í kjölfar svartrar skýrslu 
Umhverfis stofnunar um ástand 
friðlýstra svæða á Íslandi. Í skýrsl-
unni er dregið fram að mörg frið-
lýst svæði, og þar á meðal þekkt-
ustu náttúruperlur þjóðarinnar, 
muni tapa verndargildi sínu ef 
ekki verði brugðist við. 

„Það verður að hefjast handa en 
lög og reglur standa í vegi fyrir 
einföldustu verkefnum,“ segir 
Ólafur. „Hér er um að ræða skipu-
lags- og byggingarlög og náttúru-
verndarlög og flókið regluverk 
með sínum umsagnar- og kæru-
ferlum. Það verður annaðhvort 
að endurskoða lögin og reglu-
verkið eða gera undanþágur til 
að klára þau verk sem eru mest 
aðkallandi.“ 

Ólafur segir ekki um flókin eða 
dýr verkefni að ræða í mörgum 

tilfellum. Því sé oft öfugt farið. 
„Bregðast þarf við ástandi sem 
allir eru sammála um að sé 

óþolandi en það er ekki hægt 
með litlum fyrirvara eins og mál 
standa. Það tekur um tvö ár að 
koma í gegn framkvæmd frá því að 
skipulagsferli hefst og er þá ekki 
gert ráð fyrir töfum sem fylgja til 
dæmis kæruferli,“ segir Ólafur. 

Hann vill að ríkið setji á fót fimm 
ára áætlun með það að markmiði að 
leysa bráðasta vandann í þjóðgörð-
um og við aðra mikilvæga ferða-
mannastaði. Þá verði gjaldtaka 
vart umflúin þar sem lítil von sé að 
ríkið setji fjármuni í málaflokkinn 
eins og sakir standa. 

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra mun leggja fram frumvarp 
til laga í vetur um stofnun Fram-
kvæmdasjóðs ferðaþjónustunnar. 
Hins vegar er umdeilt hvort og 
hvernig standa skuli að gjaldtöku 
til að afla sjóðnum fjár. 
 svavar@frettabladid.is

Lög og reglur í vegi 
einföldustu verkefna 
Ekki er hægt að ráðast í uppbyggingu á niðurníddum ferðamannastöðum með 
stuttum fyrirvara því flókið regluverk stendur í veginum. Á sama tíma er viður-
kennt að bregðast verður fljótt við ef óbætanleg verðmæti eiga ekki að tapast.

ÓLAFUR ÖRN 
HARALDSSON

FRÁ ÞINGVÖLLUM Yfir 300 þúsund gestir 
sækja Þingvelli á ári. Þjóðgarðurinn, 
sem er á heimsminjaskrá, hefur sama 
og engar tekjur af komu þeirra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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FRÉTTASKÝRING: Friðlýst svæði á Íslandi

Reykjanesfólkvangur

Friðlýst: 1975.

Verndun: Jarðfræði á heimsvísu/eldstöðvar 

og hraun. Mannlífsminjar. Víðerni nálægt 

þéttbýli.
Veikleikar: Viðkvæm hverasvæði.

Ógnir: Jarðhitanýting, efnistaka, úrgangur frá 

fyrirtækjum, sauðfé, utanvegaakstur, vélhjól, 

lúpina.
Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, heilsárs-

landvarsla, fræðsla, upplýsingagjöf, merkingar, 

stikun gönguleiða. 

Dynjandi

Friðlýst: 1986.

Verndun: Stærsti og tilkomumesti foss á Vestfjörðum.

Veikleikar: Engir innviðir, átroðningur. 

Ógnir: Lítið eftirlit, öryggismál.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, fræðsla, landvarsla.

Sultarbrandsgil

Friðlýst: 1975.

Verndun: Steingervingar í setlögum.

Veikleikar: Engir innviðir fyrir ferðamennsku, allur skaði 

óafturkræfur.

Ógnir: Slæm umgengni, steinataka, villandi gönguleiðir.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, efla landvörslu, 

umsjónarsamningur við ábúendur og sveitarfélag, leiðrétta 

upplýsingar í ferðabókum. 

Grábrókargígar

Friðlýst: 1975 (1962).

Verndun: Sérstakar jarðmyndanir.

Veikleikar: Viðkvæmar jarðmyndanir og gróður.

Ógnir: Ágangur ferðamanna, rusl, hópsamkomur, 

vantar salerni.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, skipulag, skilti, 

tengilið á Bifröst, upplýsingagjöf, Bifröst taki við 

umsjón svæðisins.

Hraunfossar

Friðlýst: 1987.

Verndun: Sérstök náttúra.

Veikleikar: Viðkvæmur 

gróður og hraun. 

Ógnir: Fjölgun ferðafólks, 

sauðfé. 
Tækifæri: Gerð verndar-

áætlunar, upplýsingar/merk-

ingar, gönguleiðir.

Kringilsárrani

Friðlýst: 2003.

Verndun: Búsvæði gæsa og hreindýra. 

Minjar um jökulframrásir og jökulhop. 

Sérstakur gróður.

Veikleikar: Vistkerfi breyst við gerð 

Hálsalóns. 
Ógnir: Sandfok og uppblástur.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar.

Teigarhorn

Friðlýst: 1975.

Verndun: Þekktasti fundarstaður geisla-

steina í heiminum.

Veikleikar: Jarðmyndanir viðkvæmar 

fyrir raski. 
Ógnir: Fjöldi ferðamanna, steinataka.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, varsla/

eftirlit, fræðsla/upplýsingagjöf

Helgustaðanáma

Friðlýst: 1975.

Verndun: Frægasta silfurbergsnáma 

heims.
Veikleikar: Svæðið hefur enga innviði til 

að taka á móti ferðamönnum.

Ógnir: Ásókn ferðamanna, steinar teknir í 

auknum mæli, ekkert eftirlit.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, 

meta verndargildi, eftirlit, fræðsluefni, 

merkingar.

■ Rauði listinn 

Þau svæði sem 

Umhverfisstofn-

un telur að séu 

undir miklu álagi 

sem bregðast 

þurfi við strax.

■ Appelsínuguli 

listinn Tilgangur 

appelsínugula 

listans er að 

benda á þau 

svæðið sem 

umhverfisstofnun 

telur að séu undir 

töluverðu álagi 

og að fylgjast 

þurfi sérstaklega 

með og í sumum 

tilfellum að grípa 

til aðgerða til að 

koma í veg fyrir 

áframhaldandi 

röskun þeirra.

Gullfoss

Friðlýst: 1979.

Veikleikar: Viðkvæmt fyrir 

ágangi ferðamanna (390.000 árið 

2008/2009).

Ógnir: Öryggismál, rusl, gamlir 

stígar, mannvirki þreytt, gróðurþekja 

rofin, Sigríðarstofu mjög ábótavant.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar 

og heildarstefnu á svæðinu, gerð 

útsýnispalls við klettabrún, stórbætt 

viðhald.

Friðland að Fjallabaki

Friðlýst: 1979.

Verndun: Landslag, gróður og dýralíf.

Veikleikar: Svæðið sótt allt árið, viðkvæmur gróður

Ógnir: Ágangur ferðamanna, þolmörk ferða-

mennsku náð 2003, utanvegaakstur, lúpína. 

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, betra viðhald 

vega og afmörkun gönguleiða, landverðir allt árið, 

fræðsla/merkingar. 

Að beiðni umhverfisráðuneytis eru framan-

greind svæði flokkuð í þrjá mismunandi 

forgangsflokka. Í flokki 1 er að finna svæði 

sem að mati Umhverfisstofnunar er brýnast 

að stöðva rýrnun verndargildis viðkomandi 

svæða. Umhverfisstofnun bendir á að 

neðangreind flokkun er byggð á skýrslum 

landvarða og upplýsingum sem stofnunin 

hefur undir höndum t.a.m. frá sveitar-

félögum og náttúruverndarnefndum ásamt 

öðrum heimildum. Ekki hefur farið fram 

vísindaleg úttekt á ástandi svæðanna sem 

byggja má flokkunina á.

1. Flokkur
■ Gullfoss og Geysir

■ Teigarhorn

■ Friðland að Fjallabaki

2. Flokkur
■ Reykjanesfólkvangur

■ Grábrókargígar

■ Hveravellir

3. Flokkur
■ Surtarbrandsgil

■ Helgustaðanáma

■ Dyrhólaey

Margar af helstu náttúru-

perlum Íslands eiga á hættu 

að tapa gildi sínu, verði ekki 

brugðist við sívaxandi um-

ferð ferðamanna. Níu svæði 

eru undir svo miklu álagi að 

bregðast þarf við tafarlaust. 

Umhverfisstofnun (UST) hefur 

kortlagt ástand friðlýstra svæða 

að beiðni Umhverfisráðuneytis-

ins. Sú mynd sem þar er dregin 

upp er grafalvarleg. Aðkallandi er 

að bregðast strax við ef fjölmarg-

ar náttúruperlur eiga ekki að bera 

óafturkræfan skaða af sívaxandi 

álagi, en friðlýst svæði eru eðli 

sínu samkvæmt vinsælir áfanga-

staðir ferðamanna. 

Svandís Svavarsdóttir umhverfis-

ráðherra segir málið aðkallandi og 

tók það upp á ríkisstjórnarfundi 

nýlega. „Sú alvarlega staðreynd 

blasir við að ágangurinn á nokkur 

af okkar verðmætustu svæðum er 

orðinn slíkur að þau eru að glata 

verndargildi sínu, og verða ekki sá 

segull í framtíðinni sem ferðaþjón-

ustan þarf á að halda.“

Umhverfisstofnun segir nauð-

synlegt að grípa til tafarlausra 

aðgerða á níu friðlýstum svæðum. 

Meðal þeirra eru Gullfoss og 

Geysir og friðland að Fjallabaki 

sem nær meðal annars yfir Land-

mannalaugar og hina vinsælu 

gönguleið Laugaveginn. Átta önnur 

svæði eru á válista UST þar sem 

nauðsynlegt er talið að bregðast 

við á ýmsan hátt.

Svandís segir að skapa verði 

grundvöll, til dæmis tekjustofn, til 

að sinna friðlýstum svæðum betur 

en hefur verið gert til þessa dags. 

„Ef þessi svæði sem hér eru sér-

staklega nefnd glata verndargildi 

sínu frekar en nú er orðið getum 

við staðið frammi fyrir því að við 

verðum að takmarka aðgang að 

þeim. Það er niðurstaða sem eng-

inn vill sjá, hvorki ferðaþjónustan 

né við sjálf.“
Svandís segir að vandinn sé 

slíkur að nauðsynlegt hafi verið 

að draga hann fram með sérstakri 

úttekt UST. „Ég óskaði eftir því 

að það yrði listað upp með skýr-

um hætti hvaða svæðum sé helst 

ógnað. Það er forsenda þess að 

ferðaþjónustan nái að byggja sig 

upp og verða sú öfluga atvinnu-

grein sem við viljum treysta á að 

vinni okkur út úr hruninu.“

Gjaldtaka inn á friðlýst svæði 

hefur verið í umræðunni um nokk-

urt skeið. Svandís segir þá helst 

hafa komið til greina að taka upp 

komugjöld; gjald sem lagt er á 

ferðamenn sem koma inn í landið. 

Það hefði þann kost að hægt væri 

að beina fjármagninu beint til 

þeirra svæða sem eru undir mestu 

álagi. Það myndi jafnframt nýtast 

til að byggja upp á öðrum friðlýst-

um svæðum og í þjóðgörðunum, 

að mati Svandísar. „Verndun frið-

lýstra svæða felst ekki síst í fyrir-

byggjandi aðgerðum.“

Það vekur athygli í úttekt UST 

að engin verndaráætlun er til fyrir 

þau sautján svæði sem eru í mestri 

hættu. Hins vegar voru öll svæðin 

sem talin eru í mestri hættu friðlýst 

á árunum 1975 til 1979 með þeirri 

undantekningu að Geysir hefur 

ekki verið friðlýstur. Þar gilda hins 

vegar sérstakar umgengnisreglur 

settar af Geysis nefnd.

Friðlýst svæði á Íslandi eru 102 

talsins, en umfang þeirra, eðli og 

ástand er eins misjafnt og svæð-

in eru mörg. UST hefur nú umsjón 

með 62 svæðum ef ekki eru með 

taldir fólkvangar eða önnur 

verndar svæði sem eru í umsjón 

sveitarfélaga eða lögaðila. 

Náttúruperlur að tapa 

gildi sínu vegna álags

Hveravellir

Verndun: Hverasvæði.

Friðlýst: 1975 (1960).

Veikleikar: Lítið svæði, 

sauðfé, viðkvæmt vistkerfi.

Ógnir: átroðningur mikill, 

utanvegaakstur hestamanna 

(trúss) við Kjalveg, stjórnlaus 

umferð, lúpína.

Tækifæri: Gerð verndaráætl-

unar, uppbygging göngustíga og palla, stýring umferðar, bætt 

aðkoma, merkingar, vegvísar, upplýsinga- og viðvörunarskilti. 

Viðvera landavarða, fræðsla.

Mývatn

Friðlýst: 1974

Verndun: Fjölbreytt dýralíf, sérstakar 

jarðmyndanir og ólík mikilvæg vistkerfi á 

heimsvísu.
Veikleikar: Viðkvæm vistkerfi skordýra, 

fugla, fiska og gróðurs. 

Ógnir: Virkjanaáform, röskun á vatns-

gæðum, kúluskítur (grænþörungur) á 

undanhaldi, 

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar í vinnslu, 

tryggja að virkjanaáform hafi ekki áhrif á 

lífríki.

Eldborg í Bláfjöllum

Friðlýst: 1974.

Verndun: Sérstakar jarðmyndanir.

Veikleikar: Viðkvæm náttúra. 

Ógnir: Rusl, brotajárn, umferð.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, upplýsingar/merkingar.

Dyrhólaey

Friðlýst: 1978.

Verndun: Fuglavernd, landslags-

vernd.
Veikleikar: Viðkvæmt náttúra, 

vantar innviði vegna ferðamanna, 

Ógnir:  Umferð ferðamanna, deili-

skipulag ekki framkvæmt, Ósætti um 

stjórnun, fuglalíf á undanhaldi.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, 

landvarsla yfir, úrbætur í öryggismál-

um og uppl. gjöf.

Geysir

Friðlýst: Ekki friðlýst

Verndun: Svæðið talið sérstakt á heimsvísu.

Veikleikar: Mjög viðkvæmt vistsvæði, svæðið mjög 

lítið og erfitt að dreifa gestum.

Ógnir: Fjölsótt, landeigendur í deilu við ríkið, jarð-

vegsrof, slæm aðkoma, slæm umgengni, stígar og 

skilti í slæmu ástandi, öryggismál.

Tækifæri: Gerð verndaráætlunar, fá landvörð fyrir 

svæðið, skipulag og framtíðarsýn, friðlýsing.
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Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Forgangsröðun svæða

Ef þessi svæði sem 

hér eru sérstaklega 

nefnd glata verndargildi sínu 

frekar en nú er orðið getum 

við staðið frammi fyrir því 

að við verðum að takmarka 

aðgang að þeim.

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR

UMHVERFISRÁÐHERRA

ÁSTAND FRIÐLÝSTRA SVÆÐA 
Hinn 18. nóvember fjallaði Fréttablaðið 
um svarta skýrslu Umhverfisstofnunar. 
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LÖGREGLUMÁL Ungur maður hefur verið 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 22. desem-
ber. Hann hefur undanfarin misseri farið 
hamförum við innbrot í sumarbústaði og 
verið óstöðvandi þrátt fyrir að lögregla hafi 
margoft haft afskipti af honum.

Mikil innbrotahrina í sumarbústaði á 
Suðurlandi hefur riðið yfir á síðustu mánuð-
um. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 
bauð lögreglunni á Selfossi samstarf embætt-
anna í að stöðva innbrotin. Snemma á föstu-
dagsmorgun þegar lögreglumenn voru í eftir-
litsferð urðu þeir varir við kyrrstæða bifreið 
á Búrfellsvegi í Grímsnesi. Bifreiðinni var 
ekið af stað og lögreglumenn fylgdu henni 
eftir. Skömmu síðar sást að hlutum var kastað 

út úr bifreiðinni. Þegar bifreiðin hafði verið 
stöðvuð kom í ljós að í henni voru tveir ungir 
menn. Annar þeirra, maður um tvítugt, var 
þekktur af fjölda innbrota í Árnessýslu síðast-
liðið vor, eins og Fréttablaðið hefur fjallað 
um.  Mennirnir höfðu losað sig við flatskjá 
og fleira eftir að eftirförin hófst. Þeir voru 
handteknir og fluttir á lögreglustöðina á Sel-
fossi og færðir í fangageymslu. Þeir höfðu um 
nóttina brotist í fjóra bústaði við Álftavatn og 
Sogið. Annar mannanna játaði innbrotin en 
hinn, sem nú sætir síbrotagæslu, neitaði. - jss  

SUMARBÚSTAÐIR Mörg sumarbústaðahverfi hafa orðið 
fyrir barðinu á innbrotsþjófum. 

Ungur maður sem ítrekað hefur brotist inn í sumarbústaði handtekinn:

Úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna innbrota

TÆKNI Tryggingastofnun hefur 
opnað síðu á samskiptavefnum 
Facebook. 

Þar með bætist við leið til að 
koma upplýsingum um almanna-
tryggingakerfið á framfæri, en 
auk þess koma þar fram tilkynn-
ingar um það sem hæst ber hjá 
stofnuninni hverju sinni.

Til að fylgjast með fara notend-
ur á Facebook-síðuna og smella á 
„Líkar við“ hnappinn. - þj

Tileinka sér tækninýjungar:

Tryggingastofn-
un á Facebook

VIÐSKIPTI Stjórn Lífeyrissjóðs 
verkfræðinga hefur ráðið Auði 

Finnbogadóttur 
í stöðu fram-
kvæmdastjóra 
og hefur hún 
störf á morgun. 

Auður 
útskrifaðist 
sem viðskipta-
fræðingur árið 
1992 og hlaut 
MBA-gráðu frá 
Háskólanum í 
Reykjavík árið 

2005. Hún hefur um fimmtán ára 
starfsreynslu á fjármálamarkaði, 
þar af var hún framkvæmda-
stjóri MP banka frá stofnun hans 
til 2003. 

Lífeyrissjóðurinn tapaði 3,7 
milljörðum króna árið 2008 og 
skerti hann greiðslur til sjóðs-
félaga. Á aðalfundi sjóðsins í 
apríl var lýst vantrausti á stjórn 
hans. - jab

Auður tekur við lífeyrissjóði:

Urðu að skerða 
réttindi félaga

AUÐUR 
FINNBOGADÓTTIR

ÖRYGGISMÁL Varðstjórum stjórn-
stöðvar Landhelgisgæslunnar tókst 
í vikunni sem leið að koma í veg 
fyrir að bátur strandaði á Löngu-
skerjum, vestarlega í Skerjafirði 
í Reykjavík. Kölluðu varðstjórar 
í bátinn til að aðvara skipverja 
og leiðbeindu honum síðan frá 
skerjunum. 

Í færslu á vef Landhelgisgæsl-
unnar segir að skipstjóri bátsins 
hafi um helgina komið í heimsókn 
í stjórnstöðina og þakkað aðstoð-
ina. Hann útskýrði að siglingatæki 
bátsins hefði bilað í sjóferðinni. - shá

Landhelgisgæslan:

Varðstöð kom í 
veg fyrir strand

VÍSINDI Yfirborðshiti 167 stórra 
stöðuvatna víða um heim hefur 
hækkað um að meðaltali 0,45 
gráður á Celsius á síðasta ára-
tug, samkvæmt vísindamönnum 
NASA, bandarísku geimferða-
stofnunarinnar.

Notuð voru gervitungl til að 
mæla hitastig vatnanna. Hitastig 
þeirra vatna sem hitnuðu mest 
hefur hækkað um allt að eina 
gráðu á áratug. Þau vötn sem 
mest hitna eru um eða fyrir norð-
an miðbik norðurhvels jarðar.

„Okkar rannsókn dregur fram 
fram ný gögn sem sýna áhrif 
hækkandi hitastigs um allan 
heim,“ segir Philipp Schneider 
hjá NASA. - bj

Stöðuvötn heimsins hitna:

Hitna um 0,5°C 
á 10 ára tímabili

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS Stofnun-
in er komin á Facebook.
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Gagnvart Palestínumönnum lúta 
þær forsendur ekki síst að því að 
þeir viðurkenni tilverurétt Ísraels-
ríkis, viðurkenni fyrri samninga og 
afneiti öllum áformum um að beita 
ofbeldi.

Harðir íslamistar
Rétt eins og meðal Ísraela eru 
háværir og stundum ofbeldisfull-
ir öfgamenn, sem geta ekki hugsað 
sér að Palestínumenn hafi stund-
inni lengur nein yfirráð yfir helg-
um stöðum úr ævafornri sögu gyð-
inga, þá eru meðal Palestínumanna 
einnig háværir og hættulegir öfga-
menn sem geta ekki hugsað sér 
neina samninga við Ísrael.

Sveinn Rúnar hefur á ferðum 
sínum átt viðræður við slíka menn 
og dregur ekkert úr því að afstaða 
þeirra geti verið skaðleg málstað 
Palestínumanna.

„Ég hef hitt harða íslamista á 
Gasa og það eina sem þeir hugsa 
um er bræðralag allra múslima. 
Þeim er í rauninni alveg sama um 
palestínsku þjóðina. En þetta er 
ekki alltaf afstaða forystumanna 
Hamas.“

Viðurkenning í reynd
Sveinn Rúnar segir að þótt form-
lega hafi Hamas ekki breytt neinu 
í stofnskrá sinni hafi samtökin í 
reynd viðurkennt ramma Oslóar-
samkomulagsins. 

„Það kom skýrt fram strax þegar 
ég haustið 2003 heimsótti Sheikh 
Yassin, þennan aldna stofnanda og 
leiðtoga samtakanna, hálfu ári áður 
en Ísraelar myrtu hann í hjólastóln-
um sínum. Hann setti fram þessa 
stefnu um að viðurkenna Ísrael 
innan landamæranna frá 1949 ef 
þeir drægju sig til baka af svæð-
unum sem þeir hertóku árið 1967. 
Þannig að í reynd hafa þeir verið 
með viðurkenningu á Ísrael.“

Öryggismálin erfiðust
Erfiðasta deilumál Hamas og 
Fatah hefur verið fyrirkomulag 
öryggismála, og á þeim strönduðu 
viðræðurnar nú síðast.

Sveinn Rúnar segir að fyrir fund-
ina í Damaskus hafi meðal þeirra 
Palestínumanna sem hann ræddi 
við á ferðum sínum á Gasa ríkt tölu-
verð bjartsýni á að samkomulag 
myndi takast.

„Það eina sem stóð út af var örygg-
ismálin, en þeir voru í raun búnir að 
semja um að gera ekkert í öryggis-
málum fyrr en eftir kosningar.“ 

Samkomulagsdrögin, sem gerð 
hafa verið fyrir milligöngu Egypta, 
gera ráð fyrir því að efnt verði til 
kosninga sex mánuðum eftir að 
Hamas hefur undirritað skjalið.

„Hugmyndin var sú að sá sem 
ynni í kosningunum myndi ákveða 
fyrirkomulag öryggismálanna. Þeir 
áttu þó eftir að semja um bráða-
birgðafyrirkomulag öryggismála 
sem ætti að gilda þangað til eftir 
kosningar.“

Vandinn er sá að Hamas-samtök-
in eru með sínar eigin öryggissveit-
ir, sem ekki hafa heyrt með nein-
um hætti undir Palestínustjórnina 
í Ramallah, þar sem Fatah ræður 
ríkjum.

„Fyrirkomulag öryggismála 
þeirra er mjög ólíkt. Ramallah-
megin er þetta voðalegur frum-
skógur. Arafat var sagður hafa 
tólf eða þrettán leyniþjónustur á 
sínum vegum og þeir hafa feng-
ið aðstoð frá Bandaríkjamönnum. 
Þetta hefur ekki beint þótt vænleg-
ur félagsskapur fyrir þá sem eru 
á Gasa, en þar er þessum málum 
háttað á allt annan veg. Þar er þjón-
ustan til dæmis alfarið innlend, og 
samkomulagið gengur út á að svo 
verði áfram.“

Kosningarnar mikilvægastar
Gagnkvæm tortryggni er enn mikil 
og alls óvíst hvort nokkurt sam-
komulag tekst, en mikið er í húfi 
fyrir Palestínumenn.

„Þeim er ekki stætt á öðru en að 
ná saman, þessum tveimur stóru 
fylkingum, svo hægt verði að efna 
til kosninga. Hamas-menn fengu 
á sínum tíma góðan meirihluta í 
kosningum, svo þess vegna var 
alveg fráleitt að tala um valdarán 
Hamas eins og gert hefur verið. Það 
er mikið atriði að Ísland og önnur 
lönd virði kosningaúrslit, alveg 
sama hvað mönnum kann að finn-
ast um þá sem sigra. Þess vegna er 
fyrir neðan allar hellur að Ísland 
skuli hafa tekið þátt í að sniðganga 
Hamas-samtökin,“ segir Sveinn 
Rúnar, sem hefur meðal annars 
hvatt til þess að Össur Skarphéð-
insson utanríkisráðherra haldi 
til Gasa og eigi viðræður við alla 
aðila. 
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Meðan Ísraelar og Palestínumenn eiga í stopulum friðarvið-
ræðum hafa Palestínumenn innbyrðis einnig reynt að slíðra 
sverðin, með álíka litlum árangri. Sveinn Rúnar Hauksson 
segir þetta stóra málið meðal Palestínumanna í dag.

Palestínumenn í innbyrðis deilum

SVEINN RÚNAR OG ISMAIL HANIYEH Myndin er tekin þegar Sveinn Rúnar var staddur á Gasaströndinni nýverið.

Á FUNDUM Í DAMASKUS Mussa Abu Marzug frá Hamas og Azzam al-Ahmed frá 
Fatah tókst ekki að ná samkomulagi nú í mánuðinum, en viðræðum verður haldið 
áfram. NORDICPHOTOS/AFP

Janúar 2005 
Mahmoud 
Abbas sigrar í 
forsetakosning-
um, tveimur 
mánuðum eftir 
lát Jassers Arafat.

Tímaröð atburða

FRÉTTAVIÐTAL: Sveinn Rúnar Hauksson formaður félagsins Ísland-Palestína

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

Janúar 2006 Hamas 
vinnur óvæntan sigur í 
þingkosningum.

Mars 2006 Hamas 
myndar ríkisstjórn í krafti 
þingmeirihluta án þátt-
töku Fatah. Ismail Haniya 
verður forsætisráðherra.

Júní 2007 Harðir bardagar 
brjótast út milli liðsmanna 
Hamas og Fatah á 
Gasasvæðinu. Abbas rekur 
Haniya og myndar bráða-
birgðastjórn í Ramallah, en 
Hamas rekur öryggissveitir 
Fatah frá Gasasvæðinu.

Janúar 2009 Kjörtímabil 
Abbas rennur út, en hann 
ákveður að sitja áfram þar 
til nýjar þing- og forseta-
kosningar verða haldnar.

Febrúar 2009 Egyptar 
hafa milligöngu um 
sáttaviðræður milli 
Hamas og Fatah.

Október 2009 Drög að 
samkomulagi eru kynnt en 
alvarleg ágreiningsmál eru 
þó enn óútkljáð.

Klofningurinn milli Hamas-sam-
takanna, sem fara með stjórnina á 
Gasasvæðinu, og Fatah-hreyfing-
arinnar, sem heldur um stjórnar-
taumana á Vesturbakkanum, hefur 
verið nánast algjör síðan sumarið 
2007 þegar mannskæð átök brutust 
út milli þeirra.

Æ síðan hafa fulltrúar þessara 
tveggja helstu hreyfinga Palestínu-
manna þó reynt að ná samkomulagi, 
sem gæti gert þeim kleift að starfa 
saman á ný.

Háttsettir ráðamenn beggja fylk-
inga hittust nú síðast á fundum í 
Damaskus í Sýrlandi fyrr í mánuð-
inum og ætla að halda áfram við-
ræðum þótt engin lausn hafi fund-
ist á erfiðasta deilumálinu, sem er 
öryggismálin.

Stóra málið í Palestínu
„Þetta er stóra málið í Palestínu í 
dag,“ segir Sveinn Rúnar Hauksson, 
læknir og formaður félagsins Ísland-
Palestína, sem nýlega var 
á ferð um Gasasvæðið þar 
sem hann hitti að máli 
marga helstu leiðtoga 
bæði Hamas og Fatah.

„Þó að aðrir flokkar og 
hópar takist á er klofn-
ingurinn milli Hamas og 
Fatah miklu alvarlegri, 
því á meðan geta Pal-
estínumenn sig hvergi 
hreyft. Þeir eru ekki í 
neinni samningsstöðu 
fyrr en þeir hafa leyst 
þetta mál.“

Sveinn Rúnar segir 
samtökin reyndar hafa 
verið langt komin með 
drög að samkomulagi, og 
töluverð bjartsýni hafi verið bundin 
við fundina í Damaskus.

„Þeir voru í raun búnir að semja 
um að gera ekkert í öryggismálum 
fyrr en eftir kosningar.“

Djúpstæður ágreiningur
„Ágreiningurinn er mjög djúp-
stæður,“ segir Sveinn Rúnar. „Og 
hann stafar að miklu leyti af því að 
Hamas-samtökin eru ekki í PLO, 
Frelsissamtökum Palestínu.“

PLO-samtökin hafa í tæpa tvo ára-
tugi verið viðurkennd á alþjóðavett-
vangi sem réttmætur fulltrúi Pal-
estínuþjóðarinnar, allar götur síðan 
1993 þegar Bandaríkjamenn og Ísra-
elar hættu að líta á þau sem hryðju-
verkasamtök, enda höfðu PLO-sam-
tökin, undir forystu Jassers Arafat, 
þá viðurkennt tilverurétt Ísraels og 
lýst því yfir að ofbeldi og hryðju-
verkum yrði ekki framar beitt gegn 
Ísrael.

„Það er PLO sem er samnings-
aðilinn í friðarviðræðum. Félag-
ið Ísland-Palestína viðurkennir til 
dæmis eingöngu PLO sem hinn lög-
mæta fulltrúa þjóðarinnar – ekki 
stjórnina í Ramallah og ekki for-
seta Palestínustjórnar,“ segir Sveinn 
Rúnar.

Heildarsamtök
PLO eru eins konar regnhlífarsam-

tök sem fjölmörg önnur samtök Pal-
estínumanna eiga aðild að. Stærst 
þeirra eru Fatah-samtökin, sem 
Arafat stjórnaði og Abbas á eftir 
honum. Hamas-samtökin eiga hins 
vegar ekki aðild að PLO.

„Staðan er sú að PLO eiga að vera 
heildarsamtök palestínsku þjóðar-
innar, en þau eru það ekki meðan 
jafn stór og öflug samtök og Hamas 
eru ekki þar innanborðs,“ segir 
Sveinn Rúnar.

Hamas-menn, sem árið 2006 
hlutu flest atkvæði í kosningum til 
Palestínustjórnar, gagnrýna Fatah 
fyrir að hafa þegið peninga, vopn og 
aðstoð við þjálfun sérsveita lögregl-
unnar, bæði frá Ísraelum og Banda-
ríkjamönnum. Afleiðingarnar urðu 
þær að stundum sáu Hamas-menn 
engan mun á hernámi Ísraela og 
löggæslu Fatah-samtakanna.

Alþjóðasinnar
„Fatah gagnrýnir á hinn bóginn 

Hamas fyrir að vera aðili 
að Bræðralagi múslima 
frekar en að líta á sig 
sem þjóðleg samtök Pal-
estínumanna. Þeim sé í 
raun sama um örlög pal-
estínsku þjóðarinnar því 
þeir séu alþjóðasinnar og 
líti svo á að allir arabar 
séu ein þjóð.“

Sveinn Rúnar segir 
að Fatah krefjist þess að 
Hamas breyti stofnskrá 
sinni þannig að þau verði 
þjóðleg samtök Palest-
ínumanna, ekki hluti af 
alþjóðahreyfingu mús-
lima. Um þetta sé ágrein-
ingur innan Hamas. „En 

þegar ég ræði við Ismael Haniyeh, 
leiðtoga Hamas á Gasasvæðinu, 
þá kemur skýrt fram hjá honum 
að hann telur að Hamas eigi að 
vera þjóðleg samtök sem styðji 
fjölflokka lýðræði.“

Haniyeh ræður þessu hins vegar 
ekki einn, og sterk öfl innan Hamas 
geta ekki hugsað sér annað en að 
berjast fyrir sameiningu allra 
múslima í eitt ríki.

Tortryggni Bandaríkjamanna
Bandaríkjamenn hafa lýst áhyggj-
um sínum af viðræðum Hamas og 
Fatah, og hefur tortryggni þeirra 
vakið nokkra furðu þeirra sem vilja 
Palestínumönnum vel. 

Fyrir rúmu ári fullyrti George 
Mitchell, fulltrúi Bandaríkja-
stjórnar í Mið-Austurlöndum, við 
Egypta að Bandaríkin myndu ekki 
styðja það samkomulag sem þá 
voru komin drög að, vegna þess að 
það gæti torveldað friðarviðræður 
Palestínumanna og Ísraela. 

Mitchell gerði þá kröfu að sam-
komulagið yrði í fullu samræmi 
við þær forsendur sem kvartettinn 
svonefndi gengur út frá, en hann er 
skipaður fulltrúum Sameinuðu þjóð-
anna, Evrópusambandsins, Banda-
ríkjanna og Rússlands til að hafa 
eins konar umsjón með friðarvið-
ræðum Ísraela og Palestínumanna.

Staðan er 
sú að PLO 
eiga að vera 
heildarsamtök 
palestínsku 
þjóðarinnar, 
en þau eru 
það ekki

SVEINN RÚNAR 
HAUKSSON 
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Opið

    240 lítra kælir
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 143x55x58 cm 
    Verð áður kr 69.900

Verð nú 25.000

59.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 20.000

39.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 30.000

79.900
ÞÚ SPARAR

205 lítrar

Verð nú 20.000

54.900

ÞÚ SPARAR

    Kælir 144 lítrar og frystir 65 lítrar
    Orkuflokkur A+
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 161x55x58 cm
    Verð áður kr 94.900

    Kælir 223 lítrar og frystir 92 lítrar
    Orkuflokkur A+
    Fresh Zone kæliskúfa 2°C fyrir kjöt/fisk
    HxBxD: 175x59,5x63 cm
    Verð áður kr 149.900

143
CM

161
CM

177
CM

175
CM

    Kælir 171 lítrar og frystir 41 lítrar 
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 143x544x58 cm
    Verð áður kr 74.900

    Kælir 205 lítrar og frystir 68 lítrar
    Orkuflokkur A+
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD 177x55x58 cm
    Verð áður kr 99.900

    205 lítra frystikista í A+ orkuflokki 
    Hitastillir
    Grind fylgir
    HxBxD: 82x95x56 cm
    Verð áður kr 84.900

    95 lítra frystikista í A+ orkuflokki 
    Hitastillir
    1 grind fylgir
    HxBxD: 86x54x54,5 cm
    Verð áður kr 59.900

 95 lítrar

Verð nú 25.000

64.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 25.000

74.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 35.000

114.900

ÞÚ SPARAR

VERÐ FYRIR NEÐAN FROSTMARK!

    Lítill og nettur kælir í borðhæð
    Kælir 75 lítrar
    Orkuflokkur A+
    HxBxD 84,5x47,5x44 cm
    Verð áður kr 49.900

    Toppgerð frá Exquisit með 350 lítra kæli
    Super Cool hraðkæling og vifta
    Stafræn hitastýring og skjár
    HxBxD: 175x59,5x64 cm
    Verð áður kr 149.900

175
CM

Opið virka daga 10-18
laugardag 11-16

KGC-270/45 KGC330/100 KGC-300/70 ERB-34233X / ERB-34233W

KS-90RVA

GT-261

GT-111

    165 lítra frystiskápur (nettó)
    Orkuflokkur A
    6 skúffur 
    HxBxD 144x54x58 cm
    Verð áður kr 84.900 

    80 lítra frystiskápur (nettó)
    Orkuflokkur A
    4 skúffur
    HxBxD 84x55x56 cm
    Verð áður kr 59.900 

Verð nú 25.000

59.900
ÞÚ SPARAR

GS-240WTA

84
CM
84
CM

Verð nú 20.000

39.900
ÞÚ SPARAR

GS-11A

Verð nú 10.000

59.900
ÞÚ SPARAR

KS-325 KS-420

Stál eða hvítur

Verð nú 50.000

99.900
ÞÚ SPARAR

Stál eða hvíturSilfurlitaðurSilfurlitaður

143
CM

VERRRÐÐÐÐ FYYYYRRRRRIIIIRRRR NNEEEEÐÐÐÐAAAANNNNNN FFROOOOSSSSTTMMMMAAAARK

KULDA
KAST!

144
CM

84
CM

A
ORKA

+ A
ORKA

+

NN FROS

Verð nú 20.000

29.900
ÞÚ SPARAR
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HALLDÓR

Forseti Íslands lýsti því yfir á dögunum 
að hann íhugaði að setja Icesave-málið 

aftur í þjóðaratkvæði. Hann dró ummæli 
sín ekki til baka í yfirlýsingu frá forseta-
skrifstofunni sama dag eins og 
hann hefði getað gert en vildi 
greinilega ekki gera.

Þar með hefur hann í raun 
afnumið þingræðið í þessu máli – 
og hann getur það í fleiri málum. 
Nú er vitað að niðurskurður í 
heilbrigðismálum úti á landi 
er afar óvinsælt mál þar. Verð-
ur fjárlagafrumvarpið sent til 
þjóðaratkvæðis?

Rökrétt afleiðing af þessari 
afstöðu forsetans væri sú að fram-
vegis byrjaði Alþingi á því að 
spyrja forsetann áður en mál væri 
til meðferðar á Alþingi hvort líklegt 
væri að forsetinn myndi fallast á málið eða 
ekki. Alþingi hefur málskotsrétt til forset-
ans. Hvernig ætlar Alþingi að höggva á 
þennan hnút?

Forsetinn getur tekið sér þetta vald gagn-
vart Alþingi af því að Alþingi er svo óvin-
sælt – meðal annars fyrir málflutning þing-
mannanna sjálfra – að enginn mun taka upp 
hanskann fyrir Alþingi. Ólafur mun því 
halda áfram; hann verður eins og Pútín og 

Medvedjeff í einum og sama manninum. 
Forsetinn getur líka komist upp með þetta 
vegna þess að það er ekki bannað í stjórnar-
skránni, engin skýr lög hafa verið sett um 

forsetaembættið. Þau þarf að 
setja og það er vel hægt að setja 
lög um forsetaembættið á grund-
velli stjórnarskrárinnar eins og 
hún er.

Þetta er ekki skrifað hér í 
hálfkæringi og enn síður í gríni. 
Hér er komið að kjarna lýðræðis-
ins, þingræðinu: Viljum við þing-
ræði eða viljum við eitthvað allt 
annað? 

Sú stjórnskipun sem Ólafur 
Ragnar hefur skapað hefur ekk-
ert nafn því hvergi á jörðinni er 
þingið svo lítilsiglt að það þurfi 

að biðja um leyfi hjá þjóðhöfðingj-
anum til þess að fá að samþykkja mál. Unir 
Alþingi þessu eða er það kannski orðið alger 
drusla?

Ólafur Ragnar hefur setið í 16 ár, fjögur 
kjörtímabil. Hann gengst upp í því að setja 
söguleg met. Hann mun bjóða sig fram 
til fimmta kjörtímabilsins og hann hefur 
fundið pottþétta aðferð til að tryggja 
sér kosningu: Hann setur erfið mál í 
þjóðaratkvæði.

Alþingi fær málskotsrétt til forseta
Forsetinn

Svavar 
Gestsson
fyrrv. formaður 
Alþýðu-
bandalagsins

Hann verður 
eins og Pútín 
og Medve-
djeff í einum 
og sama 
manninum

SYNGDU MEÐ
ÞÍNU NEFI!

www.rauttnef.is

Söfnunar- og skemmtiþáttur 

3. desember á Stöð 2

Ekki í fyrsta sinn
Margir bíða í ofvæni eftir því að 
Kristinn Hrafnsson og félagar á 
Wikileaks birti hundruð skjala sem 
lekið var úr bandaríska sendiráð-
inu á Íslandi. Meðal þeirra hlýtur 
að vera Össur Skarphéðinsson 
utanríkisráðherra, sem sagði í 
gær að líklega innihéldu gögnin 
einhliða mat bandarískra 
erindreka á persónum 
úr íslenskum stjórn-
málum. Þetta er ekki 
í fyrsta skipti sem slík 
gögn leka úr bandaríska 
sendiráðinu hérlendis. 
Í mars láku á netið 

slíkar svipmyndir af Össuri, Jóhönnu 
Sigurðardóttur og Albert Jónssyni 
sendiherra.

Erfiður vinur
Í þeim gögnum var Össuri lýst 
sem miklum vini Bandaríkj-
anna, þótt hann ætti það til 
að vera bráðlátur og tæki oft 

dramatíska og tilþrifa-
mikla afstöðu 
gegn stefnu 
Bandaríkjanna 
– til dæmis í 
málefnum 
Mið-Austur-
landa.

Orða vant
Össur var ekki ánægður með lekann 
í mars. Hann sagði hann grafalvar-
legan, með ólíkindum og algjörlega 

óviðunandi. Samt sagðist hann 
tæpast eiga orð til að lýsa 
vanþóknun sinni. Þá var um 
örfá skjöl að ræða, sem sneru 
að fáum íslenskum stjórnmála-

mönnum – þótt hann 
væri sjálfur þeirra á 
meðal. Nú eru skjölin 
sem áður segir mörg 
hundruð. Hversu 
reiður ætli Össur verði 
þegar hann les þau 
öll? stigur@frettabladid.isN

úllsýn í umferðarmálum gengur út á að ekki eigi að 
sætta sig við dauðaslys í umferðinni og allt skuli gert 
til að koma í veg fyrir að þau eigi sér stað. Þessa sýn 
kynnti Claes Tingvall, yfirmaður umferðaröryggis-
deildar Trafikverket í Svíþjóð, á umferðarþingi í 

vikunni sem leið.
Í fyrstu kann núllsýn að virðast algerlega óraunhæf en þegar 

að er gáð þá snýst hún aðeins um það að núllstilla viðunandi fórn-
arkostnað í lífi og heilsu vegfar-
enda sem er hreint ekki út í hött. 
Hvert líf skiptir nefnilega máli 
og verður ekki metið til fjár.

Hverju þarf að breyta til þess 
að unnt sé að koma í veg fyrir 
slysin og gera þessa sýn raun-
hæfa? Baráttan gegn umferðar-
slysum snýr að tvennu. Annars 

vegar umferðarmannvirkjum og hins vegar aksturslagi, þ.e. bæði 
þeim reglum sem fara á eftir í umferðinni og umferðarmenning-
unni sem snýr þá að því hversu vel við förum eftir reglunum og 
skynsöm og tillitssöm við erum að öðru leyti í umferðinni.

Íslendingar eru í raun býsna langt komnir í baráttunni gegn 
dauðaslysunum. Meðalfjöldi dauðaslysa undanfarin ár hefur verið 
um 20 en frá árinu 2007 hefur náðst hér markverður árangur í 
fækkun dauðsfalla í umferðinni. Þegar sléttur mánuður er eftir 
af árinu 2010 eru fórnarlömb umferðarslysa orðin sex talsins sem 
er met en engu að síður sex fórnarlömbum of mikið. 

Það er dýrt að byggja, breyta og breikka vegi og alltaf má deila 
um það hvernig best sé að verja því fé sem fer til uppbyggingar 
vegakerfisins. Hingað til hafa byggðasjónarmið iðulega vegið 
þyngra en umferðarþungi. Þannig eru fjölfarnir hlutar af þjóð-
vegi 1 hér á suðvesturhorninu aðeins með eina akrein í hvora átt. 
Claes Tingvall benti á það í viðtali við Fréttablaðið um helgina að 
hæfilegur hámarkshraði á slíkum vegi er 50 til 60 kílómetrar á 
klukkustund. Er ekki kominn tími til að við horfumst í augu við 
þetta? Það verður að aðlaga hraðann að því mannvirki sem veg-
urinn er og umferðarþunganum. Enginn er óskeikull, ekki heldur 
reyndustu og flinkustu bílstjórar. Þess vegna verður alltaf að gera 
ráð fyrir mannlegum mistökum og þau rúmast illa á 90 kílómetra 
hraða á vegi með eina akrein í hvora átt og þéttri umferð á móti.

Ljóst er að vegabætur verða ekki hraðar á næstu árum. Því þarf 
að taka afstöðu til hámarkshraða á hverjum stað. Vera kann að 
forsvaranlegt sé að hann sé 90 kílómetrar á klukkustund þar sem 
ein akrein er í hvora átt á vegum þar sem umferð er ekki mjög 
þétt, en jafnljóst að hægja ber á umferðinni á slíkum vegum þar 
sem umferðarþungi er mikill.

Þetta eru hinir ytri rammar. Hinir innri eru þó ekki minna um 
verðir. Þeir snúast um að hver og einn ökumaður líti í eigin barm 
og taki ábyrga afstöðu fyrir sig og um leið aðra vegfarendur; horf-
ist í augu við að enginn er óskeikull og að alltaf verður að haga 
akstri miðað við aðstæður. Akstur má aldrei vera á þann veg að 
ekkert megi út af bregða án þess að illa fari. Það verður alltaf að 
gera ráð fyrir mistökunum.

Dauðaslys í umferðinni eru aldrei ásættanleg.

Gera verður ráð 
fyrir mistökum

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 



ÞRIÐJUDAGUR  30. nóvember 2010 15

AF NETINU

25% af launum í aukakostnað vegna krónunnar
Vextir hér eru og verða alltaf a.m.k. 5% hærri vegna krónunnar. Vextir leiða 
til hærra verðlags. Óstöðugur gjaldmiðill leiðir til enn hærra verðlags. Það 
eru aðstæður og skilyrði sem ákvarða hvort fyrirtæki vaxa og dafna. 25% 
af launum íslendinga fara í aukakostnað vegna krónunnar. Til þess að hafa 
svipuð laun og annarsstaðar á norðurlöndunum þurfum við að skila 25% 
lengri vinnuviku. Ef fjölskylda sem kaupir sér eitt hús á Íslandi og önnur 
kaupir sér hús t.d. í Danmörku. Þá er staðan sú eftir 20 ár að þá hefur 
íslenska fjölskyldan greitt sem svarar andvirðis tveggja húsa, séu greiðslur 
bornar saman við endurgjald dönsku fjölskyldunnar.
gudmundur.eyjan.is
Guðmundur Gunnarsson

Núverandi ríkisstjórn hefur 
að ýmsu leyti sérstöðu á 

sviði utanríkismála enda stjórn-
arflokkarnir með mjög ólíka 
stefnu í þeim málaflokki. Þetta 
hefur verið áberandi í tengslum 
við Evrópusambandið og aðildar-
umsókn Íslands að því. Þetta á 
ekki síður við varðandi afstöðuna 
til NATO. Samfylkingin styður 
aðild að þessu hernaðarbanda-
lagi og reiðir sig þar á stuðn-
ing stjórnarandstöðuflokkanna, 
einkum Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknar flokks.

Þessi stefna er afleiðing sein-
ustu kosningaúrslita og það er 
ekkert óeðlilegt að flokkar sem 
eru ósammála í þessu máli komi 
sér saman um að mynda ríkis-
stjórn til að koma fram öðrum 
málum. Finna má dæmi um þetta 
frá ýmsum öðrum ríkjum, t.d. 
Danmörku, þar sem utanríkis-
pólitíski meirihlutinn var annar 
en ríkisstjórnarmeirihlutinn á 
níunda áratugnum. Á hinn bóginn 
er engin ástæða til að breiða yfir 
þennan ágreining eða láta eins 
og hann sé ekki til. Viðleitni til 
þess má finna í skrifum forsætis-
ráðherra og utanríkisráðherra 
að undanförnu. Þar reyna þau að 
gera NATO aðlaðandi í augum 
friðarsinna með því að gefa til 
kynna að bandalagið hafi breyst. 
Nánari athugun á málavöxtum 
styður hins vegar ekki þá skoðun.

Það er rétt að eftir að hann 
var kjörinn Bandaríkjaforseti 
gaf Barack Obama til kynna að 
hann hygðist breyta verulega 
um stefnu varðandi vígbúnað 
og afvopnun. Stærsta breyting-
in var sú að Bandaríkin hafa nú 
gert kjarnorkuafvopnun að loka-
markmiði sínu. Fyrir yfirlýsingar 
sínar í þessum málum fékk 

Obama friðarverðlaun Nóbels 
2009. Sú viðurkenning var þó of 
snemmbær. NATO-fundurinn á 
dögunum samþykkti stefnu sem 
er í meginatriðum sú sama og 
var ákvörðuð á svipuðum fundi 
2008, þegar George W. Bush 
var Bandaríkjaforseti. Sérstak-
lega er eftirtektarvert að ekki 
skuli hróflað við kjarnorkustefnu 
bandalagsins.

Ef mark væri takandi á yfir-
lýsingum Obamas um kjarnorku-
afvopnun hefði NATO getað 
stigið ýmis skref í átt að kjarn-
orkuafvopnun. Í fyrsta lagi með 

því að falla frá núverandi stefnu 
sem felur í sér að bandalagið 
áskilur sér rétt til að beita kjarn-
orkuvopnum að fyrra bragði. Það 
gerðist ekki heldur rígheldur 
NATO í þá stefnu. Þetta gerir það 
að verkum að eldflaugavarna-
kerfi sem bandalagið kemur sér 
upp verður ekki skilgreint öðru-
vísi heldur en sem árásarkerfi. 
Með þessu kerfi kemur banda-
lagið sér upp aðstöðu til að gera 
kjarnorkuárásir á önnur lönd án 
þess að þurfa að óttast gagnárás. 
Slíkt er ögrun við öll kjarnorku-
veldi sem standa utan þessa sam-
komulags, þ.á m. Kína, Indland 
og Pakistan. Það felur einnig í sér 
aukna hótun um árás á hvert það 
ríki sem Bandaríkin ákveða að 
skilgreina sem óvinaríki hverju 
sinni, óháð því hvort það hafi yfir 
kjarnorkuvopnum að ráða eða 
ekki. Eina breytingin á fyrri sam-
þykktum um eldflaugavarnir er 
aukið samráð við Rússland. Í því 
felst þó afar lítið framfaraspor 
því að eftir sem áður mynda slík-
ar eldflaugavarnir ógn við öll ríki 

þriðja heimsins og þar af leiðandi 
mikinn meirihluta jarðarbúa.

Í öðru lagi hefði bandalagið 
lagt eitthvað að mörkum til að 
draga úr útbreiðslu kjarnorku-
vopna, með því að flytja banda-
rísk kjarnorkuvopn frá Þýska-
landi, Ítalíu, Hollandi, Belgíu og 
Tyrklandi. Engin slík ákvörðun 
var þó tekin. Í því ljósi eru 
yfirlýsingar um andstöðu við 
útbreiðslu kjarnorkuvopna mark-
leysa. Í þeim felst ekki annað 
en að Bandaríkin vilja taka sér 
einokunarrétt á því að breiða út 
kjarnorkuvopn.

Í þriðja lagi gætu NATO-ríkin 
hafa tekið ákvörðun um að styðja 
framvegis við bakið á einni af 
þeim tillögum sem reglulega 
koma fyrir allsherjarþing Sam-
einuðu þjóðanna, um að ríkjum 
heimsins beri að ná samkomu-
lagi um að banna hvers konar 
framleiðslu og meðferð kjarn-
orkuvopna, ekki síst beitingu 
kjarnorkuvopna eða hótun um 
að beita þeim. Jafnframt beri 
að útrýma slíkum vopnum hið 
bráðasta. Hingað til hafa NATO-
ríkin, ásamt Rússlandi, tilheyrt 
fámennum minnihlutahópi ríkja 
sem standa gegn slíkum tillögum.

Ástæða væri til þess að fagna 
ef NATO-ríki tækju skref til 
þess að vinna að friði í heimin-
um í stað þess að vera ein helsta 
ógnin við hann. En það er ekki 
nóg að tala um að þjóðir vilji frið 
og afvopnun þegar þær eru ekki 
reiðubúnar að stíga örsmá skref í 
þá átt. Hvað varðar „friðarbanda-
lagið“ NATO þá hefur bilið á 
milli orða og athafna aldrei verið 
breiðara.

Utanríkisstefna ósk-
hyggjunnar
Sverrir Jakobsson
sagnfræðingur

Í DAG

Þar reyna þau að gera NATO aðlaðandi 
í augum friðarsinna með því að gefa til 
kynna að bandalagið hafi breyst. Nánari 

athugun á málavöxtum styður hins vegar ekki þá 
skoðun.

Í aðdraganda Stjórnlagaþings og 
reyndar allt frá Hruni hefur 

mikið verið rætt um lýðræði. Um 
þátttöku almennings i stjórnmálum 
og ákvarðanatöku. Það er spenn-
andi umræða og mikilvæg. Hún 
hefur þó stundum verið dálítið ein-
hliða. Mig langar að velta upp einu 
atriði sem þessu tengist en það er 
menntun.

Ég hef þá kenningu, sem reynd-
ar er studd óteljandi rannsóknum, 
að því meiri menntun sem fólk hafi, 
því meiri líkur séu á því að það 
taki þátt í lýðræðinu á virkan hátt. 
Þetta sýna bæði danskar, breskar 
og bandarískar rannsóknir. 

Ég hef starfað í fullorðins-
fræðslu í nokkur ár, einkum þó að 
menntun þeirra sem stysta mennt-
un hafa, og þetta kemur mér ekki 
á óvart. Margir þeirra sem stysta 
menntun hafa nota ekki eða lítið 
tölvur, veigra sér við að senda eitt-
hvað frá sér skriflega, lesa lítið 
sem ekkert og þannig mætti lengi 
telja. Það þarf hins vegar ekki að 
þýða að skoðanir þeirra og við-
horf séu eitthvað minna virði en 
okkar sem erum meira fyrir að 
tjá okkur skriflega, höfum áhuga 
á pólitík og notum mikinn tíma til 
þess að fylgjast með og tjá okkur 
um pólitík. Það þýðir hins vegar 
alveg örugglega að það eru minni 
líkur á því að þetta fólk taki þátt 

í umræðunni á Skuggaþingi, Betri 
Reykjavík eða öðrum þeim vefsíð-
um sem kunna að verða settar upp 
til að stuðla að þátttöku almennings 
í ákvörðunum. 

Það eru líka minni líkur á því að 
fólk með stutta menntun að baki 
hafi aflað sér upplýsinga um fram-
bjóðendur til stjórnlagaþings á net-
inu. Almennt eru minni líkur á því 
að þessi hópur taki þátt í opinberri 
umræðu um stjórnmál. 

Það þýðir líka að það er minna 
mark tekið á þeim sem tjá sig, 
skriflega, á netinu án þess að vera 
vanir/vanar því að skrifa um sínar 
hugmyndir. Það er minna mark 
tekið á þeim sem orða hlutina ekki 
vel og gera stafsetningar- og mál-
fræðivillur heldur en þeim sem eru 
vanari að tjá sig skriflega. Því get 
ég lofað. Það er ekki sanngjarnt en 
þannig er það. Alveg eins og fyrir 
109 árum þegar Pjetur G. Guð-
mundsson langafi minn stofnaði 
leshring verkamanna. Leshring 
sem hafði það verkefni að þjálfa 
þátttakendur í að tjá sig; munnlega 
og skriflega. Því eins og Pjetur 
benti á dæmir fólk formið en ekki 
innihaldið. 

Þetta þarf ekki að þýða að við 
eigum ekki að leggja áherslu á þátt-
tökulýðræði. Nei, það sem þetta 
þýðir er að ef við viljum auka lýð-
ræði í landinu þurfum við líka að 
auka menntun. Þetta benti Katrín 
Jakobsdóttir menntamálaráðherra 
á nýlega á ráðstefnu símenntunar-
miðstöðva. Þar sagði hún að lýð-
ræðisrökin væri mikilvæg rök fyrir 
því að leggja áherslu á fullorðins-
fræðslu. Ég er sammála henni um 
það.

Þátttökulýðræði og 
menntun

Stjórnlagaþing

Ingibjörg 
Stefánsdóttir
verkefnastjóri

Staðgreiðslulán Borgunar eru einföld leið fyrir 
verslanir til að bjóða viðskiptavinum sínum að 
dreifa greiðslum á kreditkort í allt að 48 mánuði. 
MasterCard og VISA korthafar eiga kost á að nýta 
sér þessa greiðsluleið.
 
Kostir Staðgreiðslulána

 Bætt þjónusta
 Engin þjónustugjöld
 Uppgjör á öðrum degi
 Borgun ábyrgist uppgjör 

 til seljanda

Hafðu samband við okkur í síma 
560 1600 eða á fyrirtaeki@borgun.is
og kynntu þér kosti lánanna.

Auðveldaðu viðskiptin 
með Staðgreiðslulánum
Borgunar



16  30. nóvember 2010  ÞRIÐJUDAGUR

Í lok september birti Frétta-
blaðið grein eftir mig undir 

fyrirsögninni „Notkun á jarð-
gufu eingöngu til raforkufram-
leiðslu er hrikaleg rányrkja 
á auðlind“. Ég benti þar á að í 
tveimur jarðorkuverum er nýt-
ingin til fyrirmyndar, annars 
vegar á Nesjavöllum og hins 
vegar á Svartsengi. Á Nesja-
völlum er gufuaflið fyrst látið 
snúa túrbínum sem framleiða 
rafmagn, síðan er gufan látin 
hita upp vatn í varmaskiptum. 
Það vatn nægir til að hita upp 
öll hús í Kópavogi, Garðabæ. 
Hafnarfirði og Álftanesi. En þá 
er nýting orkunnar komin upp 
í 85%. Þá sagði ég að tæplega 
væri hægt að komast lengra í 
nýtingu.

En þar skjátlaðist mér því 
jarðgufuvirkjunin á Svartsengi á 
líklega heimsmet í nýtingu jarð-
gufu. Þar er framleidd raforka 
með túrbínum, þar á eftir hitað 
upp vatn í varmaskiptum sem 
hitar upp öll hús á Suðurnesjum. 
En þar með er ekki öll sagan 
sögð. Eftir að gufan hefur farið 
í gegnum varmaskiptana þéttist 
hún og verður að vatni sem hefur 
samt enn í sér mikinn varma. 
Þetta vatn myndar Bláa lónið, 
þá víðfrægu bað- og heilsulind. 

Og ekki nóg með það; úr vatninu 
eru unnin margs konar heilsu-
efni sem m.a. vinna gegn psor-
iasis og fleiri húðkvillum.

Ég benti á það í minni fyrri 
grein að í Kröfluvirkjun væri 
hrikaleg sóun á auðlind, þar er 
aðeins framleitt rafmagn og guf-
unni síðan kastað með ærinni 
fyrirhöfn. Ég benti á það hvort 
ekki væri hægt að reisa geysi-
afkastamikið ylræktarver við 
Kröflu, þar væri næg hitaorka 
og reyndar hafði ég bent á þetta 

í mínum gömlu pistlum „Lagna-
fréttum“ í Morgunblaðinu forð-
um. En þetta vakti enga athygli 
þar til Björk Guðmundsdóttir, 
okkar ágæti listaambassadör, 
kom í Návígi Þórhalls Gunnars-
sonar og ræddi um orkumálin af 
mikilli þekkingu.

Og hún benti á hvort ekki væri 
rétt að breyta um notkun á járn-
grindahúsunum við Helguvík og 
setja þar upp ylræktarver í stað 
álbræðslu. Og þar með flaug 
hugmyndin um ylræktarver til 
allra fjölmiðla og hefur verið 
talsvert í umræðu síðan.

En eins og við Kröfluvirkjun 
er hagkvæmast að ylrækt-
arver væri nánast sambyggt 
orkuverinu.

Og hvers vegna? 
Þá er hægt að spara allan 

kostnað við varmaskipta, þá 
þarf ekki að færa orkugjafann 
úr gufu yfir í vatn, þarna spar-
ast mikill stofnkostnaður. 

Það er einfaldlega hægt að 
hita upp ylræktarverið með 
gufukerfum, slík kerfi voru 
algeng á upphafstímum mið-
stöðvarhitunar á Englandi 
fyrir rúmri öld og gufukerfi 
hafa verið til margvíslegra 
nota hérlendis áður fyrr í fisk-

vinnsluverum og síldarbræðsl-
um. Meira að segja Thor Jensen 
setti upp gufuketil þegar hann 
reisti sitt stóra bú að Korpúlfs-
stöðum, þar var gufan notuð 
til þvotta og dauðhreinsunar á 
mjólkurílátum. En þá var gufan 
ekki ókeypis, til að hún mynd-
aðist þurfti að brenna kolum og 
síðar olíu.

En möguleikarnir eru til bæði 
á Suðurnesjum og við Kröflu. 
Satt best að segja finnst mér 
undarlegt að þetta hafi ekki 
vakið nokkurn áhuga þeirra 
sem telja sig mesta náttúru-
verndarmenn, þeir hafa yfir-
leitt ekki sparað að láta heyra í 
sér en um þetta hafa þeir þagað 
þunnu hljóði.

Ylræktarver við jarðgufuvirkj-
anir gjörbreytir orkunýtingu

Orkumál

Sigurður Grétar 
Guðmundsson
vatnsvirkjameistari 
og orkuráðgjafi, 
Þorlákshöfn

 Finnst mér undarlegt að þetta hefur ekki 
vakið nokkurn áhuga þeirra sem telja sig 
mesta náttúruverndarmenn

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur 
vaxið og dafnað um árabil og 

er orðin einn af mikilvægustu 
atvinnuvegum landsmanna. Tekj-
ur af ferðamönnum námu að talið 
er um 155 milljörðum króna árið 
2009. Hlutfall erlendra ferða-
manna á íbúa er nú hærra á Íslandi 
en í Frakklandi, Spáni og Ítalíu 
og benda spár til þess að fjöldi 
ferðamanna gæti farið yfir millj-
ón innan eins eða tveggja áratuga. 
Náttúra Íslands er sú auðlind sem 
ferðaþjónustan byggir á. Mikill 
meirihluti erlendra ferðamanna 
segist koma til Íslands til að upp-

lifa náttúruna, sem er mjög ólíkt 
því sem þekkist í þéttbýlli lönd-
um. Náttúra Íslands er óneitan-
lega stórfengleg, með eldfjöllum 
sínum, jöklum og fossum, en hún 
getur líka verið viðkvæm.

Ástand friðlýstra svæða
Nýleg greinargerð Umhverfis-
stofnunar um ástand friðlýstra 
svæða hefur vakið mikla athygli. 
Í henni er fjallað um okkar þekkt-
ustu ferðamannastaði sem margir 
hverjir hafa látið á sjá og nauðsyn-
legt þykir að grípa til ráðstafana 
ef þeir eiga ekki að missa verndar-
gildi sitt. Geysissvæðið og Gullfoss 
eru hér á meðal, auk Landmanna-
lauga og Mývatns. Þessi svæði eru 
meðal okkar dýrmætustu náttúru-
gersema. 

Þetta er áhyggjuefni, en vand-
inn er fyrst og fremst bundinn við 
afmörkuð svæði og því er hægt að 

bregðast við honum. Bætt land-
varsla, skipulag, aðstaða og stíga-
gerð eru ekki óyfirstíganlega fjár-
frekar aðgerðir, en geta skilað 
miklu. Það er hins vegar ekki kost-
ur í stöðunni að gera ekki neitt. 
Sinnuleysi um náttúruperlur okkar 
er vont fyrir framtíð ferðaþjónustu 
og þá ímynd sem við viljum skapa 
af Íslandi sem ferðamannalandi. 
Frá sjónarhóli náttúruverndar er 
það einnig óásættanlegt. 

Umhverfisstofnun bendir á 
ýmsar leiðir til að bæta ástandið 
sem fæstar eru mjög dýrar. Kostn-
aður við náttúruvernd er að mestu 
leyti fjármagnaður af skattfé, enda 
er náttúra landsins ein okkar dýr-
mætasta eign sem þjóðar. Það er 
hins vegar eðlilegt að kostnaður við 
aðstöðu og umbætur á fjölsóttum 
ferðamannastöðum sé á einhvern 
hátt borinn af ferðamönnum. Það 
er í samræmi við nytjagreiðslu-

regluna svokölluðu, sem 
er einn af hornsteinum 
umhverfisréttar, og það 
er í samræmi við almenn 
sanngirnissjónarmið. 

Umræða um gjaldtöku
Ferðamenn sýna hóflegri 
gjaldtöku oftast skilning 
ef þeir sjá að fénu er sannanlega 
varið í góða aðstöðu og metnaðar-
fulla vernd náttúrunnar sem þeir 
koma til að upplifa. Það eru hins 
vegar skiptar skoðanir um hvaða 
fyrirkomulag er best í þessu sam-
bandi. Umræðan um þessi mál er 
brýn í ljósi vaxandi fjölda ferða-
manna og aukinnar kröfu um nátt-
úruvernd. Ferðamenn eru ekki 
ógn við náttúruvernd, heldur má 
segja þvert á móti að vaxandi 
ferðaþjónusta styrki kröfuna um 
náttúruvernd. Fyrirhyggjuleysi 
við móttöku ferðamanna er hins 

vegar ógn. Vanbúnaður 
í þeim efnum getur vald-
ið skemmdum á náttúru 
Íslands og takmarkað 
möguleika ferðaþjónustu 
til vaxtar.

Markmið okkar er að 
Ísland verði eftirsóttur 
áfangastaður fólks sem 

vill sjá stórbrotna náttúru og víð-
erni en njóta um leið öryggis og 
þæginda. Við megum aldrei taka 
Gullfossi, Geysi, Mývatni, Skafta-
felli, Þingvöllum og öðrum vin-
sælustu náttúruperlum okkar sem 
sjálfsögðum hlut. Þær eru hluti af 
okkar þjóðararfi og þær eru andlit 
okkar gagnvart umheiminum. Nátt-
úrufegurð Íslands er grundvöllur 
ferðaþjónustunnar og mun vera það 
áfram um langa framtíð, svo fremi 
að við berum gæfu til að vernda 
náttúruna gegn átroðningi og búa 
henni umgjörð við hæfi. 

Náttúruvernd og ferðaþjónusta
Náttúruvernd

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

of

Í kjölfar hrunsins rak þjóðin 
ríkis stjórn Sjálfstæðisflokks 

og Samfylkingar af höndum sér. 
Hrunstjórnina. Ráðherrar úr hrun-
stjórninni settust aftur í 
ríkisstjórn í kjölfarið. Það 
er hneykslið í íslenskum 
stjórnmálum. Þjóðin sem 
var í losti fyrst eftir hrun 
er farin að átta sig örlítið.

Núverandi ríkisstjórn 
er uppsuða úr gömlu 
hrunstjórninni, að við-
bættri bitlausri stjórn-
arandstöðu síðustu ára. 
Ríkisstjórn sem þannig 
er til komin hefði þurft 
að vera hreinskiptnari og 
ganga ákveðnari til verks 
er raunin hefur orðið, ekki 
síst við uppgjör á hruninu. Reyndar 
er nærtækt að álykta að ríkisstjórn-
in sé ófær um slíkt uppgjör.

Vantraustið sem ríkir í garð ríkis-
valdsins er hættulegt. Við því þarf 
að bregðast af ábyrgð. Ekki dugir að 
skamma almenning og heimta virð-
ingu hans með þjósti. Um ástæður 
vantraustsins má vísa í þingsálykt-
un sem samþykkt var nýlega með 
öllum 63 atkvæðum á Alþingi.

Þar segir að skýrsla rannsókn-
arnefndar Alþingis sé áfellisdómur 
yfir stjórnvöldum, stjórnmálamönn-
um og stjórnsýslu. Fleira kemur til.  
Orð og gjörðir þurfa að fylgjast að. 
Ekki nægir að segjast bera ábyrgð 

en koma sér síðan undan því að axla 
hana. Mikilvægur þráður raknaði 
þegar ráðherrar í ríkisstjórninni 
beittu sér til þess að koma sam-
ráðherrum sínum úr hrunstjórn-
inni undan réttvísinni. Málið var 
persónugert.

Sjá lfur forsætisráðherra, 
Jóhanna Sigurðardóttir, kastaði 
ryki í augu almennings. Hún sló því 
fram að þeir fjórir fyrrum ráðherr-
ar, sem Alþingi bar að ákveða hvort 

dregnir yrðu fyrir dóm, 
hefðu ekki getað komið í 
veg fyrir hrunið. Kæru-
efnin á hendur ráðherr-
um snerust ekkert um 
það, eins og forsætisráð-
herra vissi vel. Ráðherr-
ann lét sér einfaldlega 
sæma að líta framhjá 
kæruefnunum, en taka 
samt þátt í atkvæða-
greiðslunni. – Engin til-
viljun réði því að upp úr 
sauð 4. október.

Vandséð er hvernig 
núverandi ríkisstjórn 

getur áunnið traust á ný. Eins er 
ófært að leiða Sjálfstæðisflokkinn 
aftur til valda, hvort sem er með 
þjóðstjórn eða á annan hátt. Landið 
þarfnast ríkisstjórnar sem almenn-
ingur þorir að treysta og getur borið 
virðingu fyrir. Stjórnar sem er í 
aðstöðu til að flytja landsmönnum 
vondar fréttir og vekja með þeim 
vonir um leið.

Núverandi meirihluti á Alþingi á 
að eiga frumkvæði að myndun utan-
þingsstjórnar og verja slíka stjórn 
falli.  Utanþingsstjórn af því tagi 
hefði raunar átt að skipa í síðasta 
lagi daginn eftir útkomu skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis.

Hneykslið í íslensk-
um stjórnmálum

Hrunið

Hjörtur 
Hjartarson
sagnfræðingur

Ekki dugir að 
skamma al-
menning og 
heimta virð-
ingu hans 
með þjósti.

Ferðamenn 
sýna hóflegri 
gjaldtöku oft-
ast skilning

fylgir Fréttablaðinu einu sinni í mánuði

Næsta blað kemur út á morgun. … allt sem þú þarft

Óvenju mörg tilboð í gangi 
– útsölur næstum allt árið halda lífi í verslunum.

Lánshæfi landsins 
– matsfyrirtækjum mislagðar hendur við mat á stöðu þjóðarbúsins.
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J
ógamiðstöðinni Yoga Shala 
mun bætast góður liðsauki 
í vikunni. Þá mun Dechen 
nokkur Thurman taka að 
sér kennslu í nokkra daga 

en hann er eftirsóttur jógakenn-
ari um allan heim og jafnframt 
bróðir Hollywood-leikkonunnar 

Umu Thurman. Fréttablaðið náði 
tali af Dechen skömmu fyrir 
komuna til landsins og fékk að 
forvitnast aðeins um Íslands-
heimsóknina.

Nú ertu búsettur í New York 
og vinsæll jógakennari um allan 
heim. Hvers vegna ákvaðstu að 

leggja leið þín til Íslands? „Ég 
er hálfsænskur að uppruna en 
hef í raun aldrei kennt á Norður-
löndunum. Fyrsti lærisveinn 
minn Pranava (Amiee Tanon) 
hefur hvatt mig til að gera það 
og ástríða hennar fyrir jóga 
og fræðunum varð til þess að 

Dechen Thurman, bróðir leikkonunnar Umu Thurman, kennir í Yoga Shala.

Dechen Thurman er bæði jógakennari og liðtækur leikari sem hefur farið með hlutverk í þekktum myndum á borð við Zoolander, 
The Next Best Thing og The Truth About Cats and Dogs, þar sem systir hans Uma lék einmitt eitt aðalhlutverkanna.

Samruni hugar, 
líkama og sálar 3

Snemmbúin starfslok  geta verið jákvæð fyrir andlega 
heilsu samkvæmt nýlegri rannsókn sem sagt er frá í lækna-
tímaritinu British Medical Journal. Ekki fundust þó sérstök 
jákvæð áhrif á líkamlega heilsu. Málið virðist flókið því aðrar 
rannsóknir hafa sýnt fram á öfuga þróun, að snemmbúin 
starfslok geti haft neikvæð áhrif á almenna heilsu. bbc.co.uk
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

Fréttablaðið er nú með 

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

Allt sem þú þarft...
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meiri lestur
187% 
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Hjálmar eru mikilvægir við skíðaiðkun  enda eru höfuðmeiðsl meginorsök dauðaslysa og 
alvarlegs líkamstjóns á skíðasvæðum. Snjóbrekkuíþróttum fylgir töluverð slysahætta. Börnum og 
ungmennum er hættara við slysum en þeim sem eldri eru.

Á jólahlaðborð með góðri sam-
visku heitir nýr fyrirlestur sem 
einkaþjálfarinn Sölvi Fannar 
Viðarsson heldur í fyrirtækjum 
fyrir jólin. „Þetta er hluti af 
fyrirlestraröð sem ég kalla Ein-
falt en virkar! en fyrirlestrarnir 
eiga það sameiginlegt að vera 
stuttir en kraft miklir og fræð-
andi. Nýi fyrirlesturinn fjallar 
um það hvernig við getum notið 
lífsins betur, orðið kynþokka-
fyllri, aukið aðdráttarafl okkar, 
orðið betri elskhugar, aukið sjálfs-
traustið og farið á jólahlaðborð 
með góðri samvisku svo dæmi séu 
nefnd. Efnið er sett fram á gaman-
saman hátt með það að markmiði 
að áhorfandinn nái að drekka í sig 
boðskapinn en sé ekki að berjast 
við að halda meðvitund.“ 

Sölvi segir viðfangsefnin flókin 
en að það sem fólk læri á námskeið-
inu sé hins vegar ekki flókið.

„Eitt af því sem ég tek sérstak-
lega fyrir er mataræðið en það að 
nærast er að miklu leyti félags-
leg og tilfinningaleg athöfn og þá 
sérstaklega um hátíðarnar. Ef við 
hugsum okkur fyrstu kynni okkar 
af mat snúast þau um að njóta 
algerrar verndar í faðmi móður á 
sama tíma og einni af grunnþörf-
unum er fullnægt. Næring og til-
finningar eru því nátengd fyrir-
bæri strax frá upphafi og kannski 
ekki svo skrítið að fólk leiti hugg-
unar í mat eins og algengt er, svo 
ekki sé nú talað um alls kyns fíkni-
hegðun.“

Sölvi fléttar inn í fyrirlestur-
inn alls konar fróðleik sem hann 
hefur viðað að sér í gegnum árin. 
„Á hverri sekúndu er til dæmis 
áætlað að eigi sér stað milljarður 
aðgerða í líkamanum, sem jafn-
ast á við það að sautján prósent 
af öllum jarðarbúum væru að tala 
saman í einu. Sem betur fer er 
þetta að mestu ósjálfráð starfsemi. 
Þetta er hins vegar flókin mynd og 

ef við ætlum einhverju að breyta 
er svo margt sem þarf að taka inn 
í myndina. Af því er ljóst að mörg 
ráð sem eru á sveimi eru í besta 
falli óraunhæf.“

Sölvi segist byggja efni fyrir-
lestrarins á viðurkenndum rann-
sóknum og efni sem hann hefur 
viðað að sér á löngum starfs-

ferli sem einkaþjálfari og fram-
kvæmdastjóri heilsuradgjof.is 
„Besta hrósið fékk ég um daginn 
þegar maður hringdi til mín og 
spurði hvernig ég hefði farið að 
því að kenna honum svona mikið 
um sjálfan sig á hálftíma.“ Nánar 
á www.heilsuradgjof.is.

 vera@frettabladid.is

Hálftíma sjálfsskoðun
Einkaþjálfarinn Sölvi Fannar Viðarsson fór nýverið af stað með fyrirlestur sem hann nefnir Á jólahlað-
borð með góðri samvisku. Þar fjallar hann meðal annars um mataræði, aðdráttarafl og kynþokka.

Fyrirlesturinn er hluti af fyrirlestraröð sem Sölvi Fannar kallar Einfalt en virkar! 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Boðið er upp á hálftíma hugleiðslu-

bænastundir í Ástjarnarkirkju í 

Hafnar firði í vetur. Þær eru á mið-

vikudögum klukkan 16.30. Um er 

að ræða svokallaða Centering 

prayer bæn. Aðferðin er mjög 

lík austrænni íhugun en þetta 

er hin kristna leið til að kyrra 

hugann. Hún er ekki slökunar-

æfing en er endurnærandi á 

sama tíma og fullri árvekni er haldið. 

astjarnarkirkja.is
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Pantaðu tíma í 
heyrnarmælingu í síma 

568 6880
og prófaðu Agil
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Áttu í erfiðleikum með að heyra í fjölmenni eða klið?  Finnst þér aðrir tala lágt eða óskýrt?  
Tekur þú sjaldnar þátt í hópumræðum en áður?  Allt þetta getur verið merki þess að heyrn 
þín sé farin að versna.  

Agil eru byltingarkennd ný heyrnartæki sem hjálpa þér að heyra betur með minni áreynslu.  
Tölvuörflagan í Agil er helmingi öflugri en áður hefur þekkst en tækin eru samt um helmingi
minni en hefðbundin heyrnartæki og búa þar að auki yfir þráðlausri tækni. 

Ekki láta heyrnarskerðingu halda aftur af þér og verða til þess að þú missir úr í samskiptum
við aðra.  Upplifðu nýja og betri hljóðveröld með Agil heyrnartækjum.

Upplifðu nýja hljóðveröld...

...og njóttu þess besta með Agil heyrnartækjum

„Að geta heyrt tónlistina sína aftur eins 
og hún á að hljóma er lítið kraftaverk 
- ég heyri aftur söng fuglanna“

Bubbi Morthens

Borgartúni 24
105 Reykjavík

Hæðasmára 6
201 Kópavogi

Hafnarborg
220 Hafnarfjörður

Sími: 585 8700
www.madurlifandi.is

Lærðu að baka hollar 
og ljúffengar jólakökur 

Verð aðeins: kr. 3.900.-

Meistarakokkurinn Sigurrós Pálsdóttir kennir 
hvernig hægt er að búa til hollar og ljúffengar 
jólakökur úr lífrænu hráefni. Kynntar verða nýjar 
uppskriftir ásamt ráðleggingum um innkaup og 
notkun á heilnæmu hráefni fyrir jólin. 

Dagsetning: 2. desember frá kl. 18:00 til 20:00 
Staður: Maður lifandi • Borgartúni 24 
Skráning: gg@madurlifandi.is 

Sigurrós Pálsdóttir 
Forstöðumaður veitingasviðs 
hjá Maður lifandi

Sími 551 2070. 
Opið mán.-fös. 10-18. 

Laug. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg 

ráðgjöf.
www.misty.is

Teg: K 37126
Litur: grátt Stærðir: 36 - 40
Verð: 18.650.-

Full búð af 
nýjum vörum.
Komdu og líttu á 

úrvalið!

Teg:K 36984 
Litir: rauðir og svartir
Stærðir: 36 - 40
Verð: 18.650.-
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ég ákvað að kenna með henni á 
Íslandi um helgina, en þar mun 
Pranava þreyta frumraun sína 
sem fullgiltur jivamutki-kenn-
ari.“

Blaðamaður biður Dechen vin-
samlegast um að útskýra hvað 
jivamutki er. „Það er nútímaleg 
útgáfa af jóga þróað út frá ash-
tanga jóga, sem eru kröftugar 
stellingar í bland við hefðbundnar 
æfingar, hugleiðslu og að kirja, 
og það sem við komum til með að 
kenna í Yoga Shala, auk vinyasa 
og hatha, bæði fyrir byrjendur 
og lengra komna,“ útskýrir hann 
og getur þess að ávinningurinn 
af ástundun jivamutki sé marg-
víslegur. „Það eykur meðal ann-
ars liðleika og er talið styrkja 
vöðvana og draga úr streitu og 
flestum ber saman um að 
þessar æfingar séu bæði 
andlega og líkamlega nær-
andi.“

Dechen komst í kynni 
við jivamukti-jóga fyrir 
nítján árum og kenn-
ir það nú við New 
York Jivamukti Yoga 
School. Hann segist 
hafa verið opinn 
fyrir and legum 
málefnum frá því 
að hann man eftir 
sér og það megi að 
hluta til þakka 
uppeldinu. 
Faðir hans, 
Robert Thur-
man, varð 
fyrstur Vesturlandabúa 

vígður tíbetskur búddamunkur 
en hann kennir búddísk fræði 
við Columbia-háskólann í New 
York. Dechen og Uma og systkini 
þeirra voru alin upp í búddisma 
og dvöldu meðal annars um tíma 
á Indlandi. Þar hittu þau fyrir frá 
unga aldri ýmsa lærimeistara í 
jóga, þar á meðal sjálfan Dalai 
Lama en að sögn Dechens áttu 
þau kynni sinn þátt í að dýpka 
skilning hans á jóga.

Dechen og Pranava koma til 
landsins á morgun og munu 
dvelja hér næstu fimm daga. Ekki 
er annað að heyra en þau hlakki 
til. „Já, enda er þetta líka í fyrsta 
sinn sem við komum til landsins,“ 
segir Dechen spenntur en þau 
Pranava ætla að nýta tímann vel 
utan jógaiðkunar til að skoða sig 
um meðan þau eru stödd á land-
inu „Við ætlum að fara í Bláa 
lónið, skella okkur í náttúru-

laugar og svo auðvitað skoða 
hrífandi náttúrufegurð lands-
ins,“ segir hann og Pranava 
bætir við að menningararfur 

víkinga heilli líka mikið. 
Að Íslandsheimsókninni 
lokinni liggur leiðin til 
Katmandú, höfuðborgar 
Nepals, og þaðan til 
Finnlands og Rúss-
lands þar sem Pranava 
hefur verið að kenna.

 roald@frettabladid.is

Pranava, Amiee Tanon, hefur 
stundað jóga um árabil 

og kennt það um 
allan heim, meðal 
annars í Vín, 
London og Berlín 

auk New York.

Dechen og Uma voru alin upp í búddisma en faðir þeirra Robert er prófessor í 
búddískum fræðum við Columbia-háskóla.

Framhald af forsíðu

EA-samtökin (Emotions Anon-
ymous) bjóða upp á árlegan 
fund um jólakvíða á fimmtudag-
inn.

EA er félagsskapur fólks á öllum 
aldri, sem kemur saman til að 
miðla reynslu sinni af tilfinninga-
legum vandamálum, með von um 
bata. 

Þar lærir fólk nýjar leiðir til að 
takast á við tilfinningaleg vanda-
mál með hjálp tólf reynsluspora og 

finna um leið æðruleysi, innri sátt 
og frið. Í fréttatilkynningu EA-
samtakanna kemur fram að vax-
andi hópur fólks berjist við mikinn 
kvíða fyrir þessi jól. Ástæðurnar 
séu misjafnar. Sumir hafa misst 
ástvin, aðrir standa í skilnaði, eiga 
í fjölskylduvanda, stríða við sjúk-
dóm eða fátækt.

Fundur EA-samtakanna verður 
haldinn fimmtudaginn 2. desem-
ber klukkan 18 í Kórkjallara Hall-
grímskirkju. Gestur fundarins 
verður séra Birgir Ásgeirsson.

Tólf spor tilfinninga 
til gleðilegra jóla

Margir kvíða jólunum og því stressi sem þeim fylgir. 

Vísindamenn hafa þróað tækni til að áætla aldur grunaðra út frá blóði sem 
finnst á vettvangi glæps. Sérfræðingar segja að hægt sé að taka tæknina í notk-
un nú þegar og að hún geti leitt til mikilvægra ábendinga í glæparannsóknum.
Tæknin mælir sérkenni ónæmisfruma, sem kallast T-frumur, í blóði og segja vís-
indamennirnir að hægt sé að áætla aldur nokkuð nákvæmlega út frá þeim sér-
kennum. Rannsóknin var gerð af hollensku líffræðingateymi og voru niðurstöð-
urnar birtar í tímaritinu Current Biology nýlega. 

T-frumur gegna lykilhlutverki í að finna innrásaraðila í líkamanum, svo sem 
bakteríur, vírusa og krabbameinsfrumur. Partur af því ferli er að framleiða sér-
stakar DNA-sameindir, en framleiðsla þeirra dregst saman með aldrinum eftir 
ákveðnu mynstri. 

Í niðurstöðum hollenska rannsóknarteymisins kemur fram að hægt sé að 
áætla aldur einstaklinga „með marktækri nákvæmni“ með því að mæla magn 
sameindanna í blóði. Heimild: BBC Health

Áætla aldur út frá blóðfrumum
NÝ TÆKNI GÆTI GJÖRBREYTT FERLI GLÆPARANNSÓKNA.

Vísindamenn hafa þróað tækni til að 
áætla aldur sakborninga út frá blóði.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Urta Islandica hefur hafið framleiðslu á 
kryddsultum og íslensku jurtatei í pokum, auk 
ýmiss konar urta- og berjasýróps. Einnig hafa 
þær Þóra Þórisdóttir og Ólöf Erna Adams-
dóttir, sem standa að Urta Islandica, opnað 
sérverslunina Gömlu matarbúðina sem mun 
sérhæfa sig í mat- og snyrtivörum unnum úr 
íslenska jurtaríkinu. 

„Við Ólöf kynntumst á Brautargengisnám-
skeiði Impru í fyrra,“ segir Þóra. „Ég var þá 
búin að vera að vinna að þessu í um tvö ár. 
Ólöf hins vegar var með kryddsultuuppskrift 
sem hafði verið að þróa árum saman og kom á 
námskeiðið með viðskiptahugmynd um hana. 
Ég var meira te-megin og í heilsuvörunum og 
ég stakk upp á því við Ólöfu að við skelltum 
okkur saman, í stað þess að vera hvor í sínu 
horni.“

Samstarfið blómstraði og nú hefur Urta 
Islandica sett á markað tvær kryddsultur, 
rabarbararögg og bláberja-chilli, alls konar te 
svo sem aðalbláberjate, detox-blöndu með gul-
möðru og boðflennur sem er blanda úr hvönn, 
njóla og kerfli, jurtum sem taldar hafa verið 
boðflennur í íslenskri náttúru.

„Svo erum við með mikið úrval af jurta-
sýrópi,“ segir Þóra. „Sú hugmynd fæddist 
í framhaldi af teinu. Sýrópið var upphaf-
lega hugsað til að sæta teið en er allt í einu 
komið í gourmet-deildina því fólk hefur verið 
að nota þetta út á ís, í eftirrétti, á kökur og 
til að gljá osta og ég veit ekki hvað og hvað.“ 
Jurtasýrópið er meðal annars gert úr birki-
laufi, rabarbara, hrútaberjalyngi og villiberj-
um og Þóra segir það hafa komið þeim stöllum 
gleðilega á óvart hversu mikla hrifningu sýr-
ópið vakti. „Það er gömul aðferð til að varð-
veita jurtir að geyma þær í sykri,“ segir hún. 
„Og svo var þessi aðferð líka notuð í gamla 
daga ef jurtirnar voru bragðvondar, sérstak-
lega til að koma þeim ofan í börn.“

Þóra og Ólöf létu ekki staðar numið við 
framleiðslu varanna frá Urta Islandica heldur 
hafa opnað sérverslunina Gömlu matarbúðina 

að Austurgötu 47 í Hafnarfirði. Þar 
selja þær ekki einvörðungu eigin 
framleiðslu heldur vörur frá flest-
um þeim sem framleiða mat- eða 
snyrtivörur úr íslenskum jurt-
um. „Okkur langaði til að sjá 
samlegðaráhrifin og athuga 
hvort verslun á þessu þrönga 
sviði gæti gengið,“ segir Þóra. 
„Og við sjáum ekki betur en 
þetta sé bara alveg ljómandi 
hugmynd. Viðbrögðin hafa verið 
alveg rosalega jákvæð og við finn-
um það að fólki finnst mikill munur 
að geta gengið að þessum vörum á einum 

stað. Við höfum þrjá markhópa: 
matgæðinga, heilsumeðvitaða og 

erlenda ferðamenn og allir þess-
ir hópar virðast vera að taka 

vel við sér.“
Í Gömlu matarbúðinni 

má fá vörur frá Móður jörð, 
Íslenskri hollustu, Blóð-
bergsgarðinum, Sögu Med-

ica, Villimey, Sóley og Önnu 
Rósu grasalækni auk varanna 
frá Urta Islandica. Vörurnar 
frá Urta Islandica fást einnig 

í Melabúðinni, Búrinu og Ostabúðinni 
Bitruhálsi. fridrika@frettabladid.is 

Kryddsultur, te og sýróp úr urtum
Urta Islandica sem framleiðir matvöru úr íslenskum jurtum er samstarfsverkefni Ólafar Ernu Adamsdóttur og Þóru Þórisdóttur. Þær hafa einnig 
opnað verslunina Gömlu matarbúðina þar sem ætlunin er að selja vörur frá öllum sem framleiða mat- eða snyrtivörur úr íslenskum jurtum.

Þóra og Ólöf í nýju Gömlu matarbúðinni í Hafnarfirði, þar sem eingöngu fást vörur unnar úr íslenskum jurtum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þetta verður fræðandi og notaleg 
morgunstund þar sem þátttakendur 
fá sýn á nýjar leiðir til að takast á við 
daglegt líf án streitu og fara inn í jóla-
undirbúninginn með ró í huga og frið 
í sál,“ segir Björg Stefánsdóttir, skrif-
stofustjóri hjá Náttúrulækningafélagi 
Reykjavíkur, um morgunfundinn 
næsta laugardag. Stundin byrjar 
með næringu í formi safa og ávaxta 
ásamt slökunaræfingum, síðan kenn-
ir Sigrún Ása Þórðardóttir sálfræð-
ingur þátttakendum að meta eigin 
streitu og streituvalda, Magna Fríður 
Birnir, hjúkrunarforstjóri HNLFÍ, fjall-
ar um streitu og slökun og Erla Gerð-
ur Sveinsdóttir, yfirlæknir HNLFÍ og 
Heilsuborgar, nefnir sinn fyrirlestur 
Hvað á ég að gera til að bæta 
heilsuna.

Fundurinn er í Heilsuborg, Faxafeni 
14. Nánari upplýsingar eru á heilsu-
borg.is

Daglegt líf án streitu
SKJÖLDUR OG SVERÐ GEGN STREITU 
ER YFIRSKRIFT FRÆÐSLUFUNDAR NÁTT-
ÚRULÆKNINGAFÉLAGS REYKJAVÍKUR 
LAUGARDAGINN 4. DESEMBER SEM 
STENDUR FRÁ KLUKKAN 9 TIL 13. 

Magna Fríður Birnir er meðal frummæl-
enda á fundinum.  

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent ágúst – október 2010.

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

67,9% 5,5%

26,6%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins 
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins 
og síðasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

Allt sem þú þarft...

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

94% 
lesenda
blaðanna
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7 MANNA
FORD EXPLORER EDDIE-BAUER 4WD 
V6. Árgerð 2005, ekinn aðeins 109.
þ km,sjálfskiptur. Verð 2.590.000. 
Rnr.243761.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd-
ir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

Skoda Fabia NÝR Árgerð 2010, 1.2L vél, 
beinskiptur. Nokkur eintök til staðar. 
Tilboðsverð aðeins 1.990.000kr. Nývirði 
3.000.000kr! Raðnúmer 150829. Nánar 
á www.stora.is Vegna góðrar sölu und-
anfarið bráðvantar okkur allar gerðir 
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH 
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

M.BENZ C 280 280/300 (054) Árgerð 
2007. Ekinn 46 þ.km Nýskráður 
5/2007. Næsta skoðun 2012 Verð kr. 
5.980.000.

FORD EXPLORER SPORT TRAC LIMITED 
4X4. Árgerð 2007. Ekinn 56 þ.km 
Nýskráður 10/2006. Næsta skoðun 
2011 Verð kr. 2.990.000

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
5/2007, ekinn 69 þ.km, dísel, 
Sjálfskiptur,krókur,filmur,vindskeið. Verð 
5.790.000. Ath skipti ód. Rnr.120834

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
5/2006, ekinn 131 þ.km, dísel, 
Sjálfskiptur,dráttarkrókur. Verð 
4.890.000.Ath skipti ód Rnr.207236

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX. 
1/2004, ekinn 137 þ.km, dísel, 
Sjálfskiptur,bakkmyndavél. Verð 
5.450.000. Rnr.115549

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 
35“ . 6/2007, ekinn 69 þ.km, dísel, 
Sjálfskiptur,vindskeið,húddmerki. Verð 
6.980.000. Ath skipti ód. Rnr.121047

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
5/2007, ekinn 68 þ.km, dísel,vind-
skeið,krókur, Sjálfskiptur. Ásett verð 
5.750.000. / Tilboð 5.350.000. Ath 
skipti ód.Rnr.120866

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18,

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is sími 522-4610

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

http://bilauppbod.krokur.net

SUZUKI BALENO WAGON 4WD GLX. 
Árgerð 1997, Skoðaður á góðum dekkj-
um, Fjórhjóladrifin, 5 gírar. Verðtilboð 
299 þús. Rnr.152564.

NISSAN PRIMERA GX. Árg 1998, 
ekinn 170 þ.km, 5 gírar.Skoðaður og 
á vetrardekkjum Verð aðeins 399. þús. 
Rnr.102731.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Rafmagnshjólin komin!
Sama verð og síðasta sending. Verð 
139.900kr. Pantanir óskast sóttar.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á staðn-

um

 

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur, 
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Hyundai H1 Starex árgerð 2001, dies-
el, 9 manna, sjálfsk., þjónustubók, ný 
nagladekk, sk.‘11, verð kr. 890.000,- 
100% lánað, 821-6292.

Hyundai H1 árg.‘02, diesel, 7 manna, 
ek. 130þús.km., nýleg tímareim, drátt-
arkúla, nagladekk, aukadekk, sk.‘11, 
100% lánað, verð kr. 1.550.000,- 821-
6292. 

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 
 Bílar til sölu

Útsala Útsala
Yamaha Kodiak 350 4x4 árg. 2007 ekið 
800km. Sem nýtt. Verð 790.Tilboð 580. 
S: 898-2811.

Dodge Ram 6,7 Diesel Laramie árg. 
2007 ekinn 33 þús. Leður hús á palli.
Fallegur bíll. S: 898-2811.

Ford Explorer LTD árg. 2006 ekinn 68Þ. 
km. Leður 6 manna dvd. Einn með öllu. 
898-2811.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

 Sendibílar

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

Renault Traffic ‚91, háþekja. Ekinn 100þ. 
Ath skipti. Uppl. í s. 499 2072 & 899 
2060.

 Fjórhjól

TIL SÖLU ÞETTA FRÁBÆRA 
520CC FJÓRHJÓL. LINHAI 520, 
FJÓRHJÓLADRIFIÐ, SJÁLFSKIPT, 
GÖTUSKRÁÐ. 2008 ÁRGERÐ. EKIÐ CA 
3500KM. FESTINGAR FYRIR SPIL OG 
DRÁTTARKÚLU. VERÐ AÐEINS 770 ÞÚS. 
UPPL. Í SÍMA 616 8631

 Reiðhjól

Kría Hjól 
 Eina sérhæfða hjóla-
smíðastofa landsins!

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól 
-Gerum upp hjól Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.659 159 
eða 664 6440 kriacycles.com

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR Í 
HVERS KYNS HÍFINGARVINNU. DS-
LAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.
is

 Lyftarar

Til sölu snúningur Meyer fyrir 2,0-2,5t 
lyftara 360° Uppl.í síma 660 9552.

 Bílaþjónusta

Flutningar, partý, hóp
Höfum sendibíla, 9 og 14 manna bíla 
til leigu sem og allar aðrar helstu gerðir 
bifreiða. Sendibíll 6.900,- dagurinn. 9 
manna 16.000,- dagurinn. 14 manna 
29.900,- dagurinn. Ótakmarkaður kíló-
metrafjöldi og tryggingar innifaldar. 
Cheap Jeep, 562-6555, www.chea-
pjeep.is.

 Hjólbarðar

Dekk og felgur í ýmsa bíla, einnig vara-
hlutir í bíla. Uppl. í síma 896 8568.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partabilar.is 770-6400 
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98-
02 carvan97 neon01 mondeo98 jeep 
grand 00 kia sportage 99 mazda323 96 
m.benz e 1980 almera 99 terrano 01 
vectra 99 twingo 99 felisia97 swift 05-
2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98 kango 
99 primera diesel 99 fiesta 98.balleno 
99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða 
uppgerðar.

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Varahlutir í primera ‚98. Baleno Wagon 
‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon 
‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback 
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. 
Accent ‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. 
Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, 
Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 
og ‚99 Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. 
Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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 Sendibílaþjónusta

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Garðyrkja

Setjum upp jólaseríur og annað skraut 
fyrir fyrirtæki, húsfélög, einstaklinga og 
stofnanir. Útvegum allt sem til þarf 
og hjálpum til með hugmyndir. Sé 
eldra skraut til staðar setjum við það 
upp. Garðar best ehf, sími 698 9334, 
heimasíða: garðarbest.is, netfang: gard-
arbest@gardarbest.is, facebook: Garðar 
best

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

NUDD - TILBOÐ - NUDD
 Dekur f. 2 kr. 9900,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næring-
arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

Whole body massage. S. 849 5247.

Nudd í boði. S. 844 0253.

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draum-

ar. 
Hvað viltu vita.

Opið frá 12-23 S. 894 9228 
Steinunn visa/euro

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Bergiðjan ehf 
 Íslensk farmleiðsla

Jólahús/ bustabæir fyrir ljós. Verð frá 
16.500kr. Uppl. í s. 867 3245, 869 1690 
. Bergiðjan ehf, Tangarhöfði 2, 110 RVK. 
pukinn@simnet.is Erum með myndir 
á facebook

 Önnur þjónusta

Stórkostlegur skrautkertamarkaður. Yfir 
200 tegundir ótrúlega fallegra kerta 
sem þú hefur aldrei séð áður á Íslandi. 
Sjón er sögu ríkari. Partýbúðin, Faxafeni 
11, Opið alla daga..

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send af stað 
samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150 Fjarðargötu 11.

GreenHouse-20% afslátt-
ur

20% afsláttur af öllum vörum, opið í 
dag frá 13-19. Green-house Rauðagerði 
26.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand-
aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 
og lau 10-16.

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v 
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og 
gott verð. Endist ár eftir ár. Sendum í 
póstkröfu. Uppl. í síma 898 3206.

Jólatréspökkunarhólkur til sölu. Einnig 
til net. Uppl.í s: 866-0471.

Til sölu skenkur, sófasett 3ja-2ja og 2 
stólar. Sófaborð, innskotsborð, kaffivél, 
eggsjóðari, djúpsteikingarpottur, brauð-
rist, pottar af ýmsum gerðum, sjónvarp, 
sjónvarpsskápur, allskonar glös. Selst 
allt á góðu verði. S. 843 0543.

Ísskápar, þvottavélar, þurrkarar, eldavél-
ar, uppþvottavél,frystiskápur,frystikista, 
borðtölva, sjónvörp, stólar, video, rúm, 
rafmagnsrúm m. nuddi, örbylgjuofn, 
bílavarahlutir, dekk, bílageislaspilari, 
sófi. S. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari, kaupi gull, gull 

peninga og gull skartgripi. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns og fáið 
góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Vil kaupa notað selló. Uppl. í s. 698 
1610 eða 561 3221 eftir kl 19.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími: 
5520110 www.pon.is

 Verslun

20% afsáttur af yfirhöfnum allan 
desember.

 Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 
emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 
Óli

perfekt whole body massage 693 
7597.

Whole bode massage 841 8529.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Labrador hvolpur til sölu. Hreinræktaður 
rakki með ættbók frá HRFÍ. Þetta er 
labrador eins og þeir eiga að vera , stór, 
ljúfur,kátur og duglegur. Uppl í s. 899 
7167 eða helga1970@hotmail.com

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Útilegubúnaður

Heimsins bestu kuldastígvél Hirzlan 
Smiðsbúð 6 Garðabæ Sími 564-5040 
www.hirzlan.com

 Byssur

Erum einnig með fjarstýrðar innan-
hús þyrlur. Sími 897-7547 Dugguvogur 
17-19

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

Til sölu
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 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 17a 

-19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj 
aðganur að internet, baði. eldh., 
þurrkara og þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

ROOM F/RENT w/FURNITURE IN 108 
RVK.NEAR KRINGLAN AND 109 / 111 
BREIÐHOLT 8973611

Herbergi við Kringluna og Lund í 
Svíþjóð öll aðstaða. Uppl. í s. 499 2072 
& 899 2060.

 Húsnæði óskast

Húsnæði óskast strax
Óskum eftir góðu 4 herb. húsnæði á 
höfuðborgarsvæðinu til langtímaleigu 
fyrir 10. des. nk. Erum mjög reglusöm 
fjölskylda, reykjum ekki og getum heit-
ið öruggum greiðslum. Verðbil 120 
þ. - 160 þ. Uppl. í s. 771 2002 eða 
820 3515.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 464 fm iðnaðar og lagerhús-
næði á jarðhæð með góðri innkeyrslu-
hurð að stangarhyl 7 Lofthæð c.a. 4m 
Uppl. Í síma 849-9987

Til leigu c.a 250 fm skrifstofuhúsnæði 
á 1 hæð að stangarhyl 7. Uppl. Í síma 
849-9987

Til leigu 407 fm iðnaðar og lagerhús-
næði í kjallara, innkeyrsluhurð með 
aðgengi niður ramp að vagnhöfða 7 
Lofthæð c.a. 3m Uppl. Í síma 849-
9987

 Til leigu 305 fm gott iðnaðar og 
lagerhúsnæði á 1 hæð með góðri ca 
3.5metra innkeyrsluhurð að Lyngás 12 
Garðabæ Uppl. Í síma 849-9987

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar þig aukapening fyrir jólin. Hafðu 
samband í s. 866 6063.

Óska eftir fólki til sölu og markaðs-
starfa. Uppl. í s. 690 1245.

Tapas Barin óskar eftir hressum og 
skemmtilegum þjónum, 18 ára og eldri 
í helgarstörf. Reynsla æskileg en ekki 
skilyrði. Eingöngu tekið á móti umsókn-
um á Tapas, Vestugötu 3b á milli 13:00 
og 17:00.

Vantar þig auka tekjur. Viltu vinna á 
daginn eða kvöldin. Er að leita að 
sölufólki á frábærum vörum. Uppl. i.s. 
867 0677.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál Atvinna

Tilkynning

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Auglýsingasími

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?



með ómótstæðilegri jóladagskrá
Heitt kakó, smákökur, kerti og spil eru ómissandi hluti af dagskrá jólanna rétt eins og sígildar 

jólamyndir í bland við það nýjasta og ferska á Stöð 2. Styttum biðina fyrir þau yngstu með vönduðu 
talsettu barnaefni, upplifum hátíðlega tónleika og hjúfrum okkur öll saman undir hlýju teppi og 

njótum þeirra 200 frábæru kvikmynda sem eru á dagskrá í desember á Stöð 2 og Stöð 2 Bíó.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Ómissandi þættir og kvikmyndir
Hátíðlegir jólatónleikar

Frumsýnum yfir 20 stórmyndir
Vandað talsett barnaefni
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Þórsmörk og Goðaland eru með 
fallegustu stöðum á landinu og 

þó víðar væri leitað. Þar er að finna 
fjölbreytt og stórbrotið landslag 
sem klætt er birkiskógum, straum-
hörðum ám, jöklum, eldfjöllum og 
nýrunnu hrauni. Fjölmargir gestir 
heimsækja þetta svæði bæði gang-
andi og akandi og er talið að milli 

70 og 100 þúsund manns heimsæki 
svæðið árlega. 

Í sumar var stofnað félag er kall-
ast Vinir Þórsmerkur. Er þar um 
að ræða samtök einstaklinga, fyrir-
tækja, félagasamtaka og stofnana. 
Meginmarkmið Vina Þórsmerkur 
er að standa vörð um náttúru Þórs-
merkur, Goðalands og nálægra 
afrétta, og bæta aðgengi almenn-
ings að svæðinu og ferðamanna-
aðstöðu án þess að ganga á nátt-
úru svæðisins. Í þessu felst meðal 
annars að halda við þeim fjölmörgu 
gönguleiðum og göngubrúm sem er 
að finna á svæðinu og bæta merk-
ingar á leiðunum. Stjórn félags-
ins var skipuð í haust og verður 

almenningi fljótlega boðið að skrá 
sig í félagið.

Aðgengi að Þórsmerkursvæðinu 
er fremur erfitt vegna þess að 
þangað liggur aðeins grófur malar-
vegur og þarf að fara yfir nokkrar 
óbrúaðar ár á leiðinni. Telja margir 
þetta vera hluta af upplifuninni við 
að fara í Mörkina. Þessar ár geta 
þó vaxið mjög hratt í vatnsveðrum 
sem og af sólbráð á heitum dögum 
og leiðin lokast. Þær eru því stór-
varasamar og hafa orðið þar alvar-
leg slys, þar á meðal banaslys. Í 
nýliðnu eldgosi í Eyjafjallajökli 
lokaðist leiðin inn í Þórsmörk vegna 
hlaupsins úr Gígjökli og urðu ferða-
langar innlyksa á Merkursvæðinu. 

Eitt af fyrstu verkefnum Vina 
Þórsmerkur nú á haustdögum var 
að sækja um fjárveitingu til Alþing-
is til að smíða nýja göngubrú yfir 
Markarfljót. Ef slík brú yrði reist 
væri hægt að komast inn í Þórs-
mörk úr Fljótshlíð. Göngubrú á 
Markarfljót á móts við Húsadal 
myndi auka á öryggi ferðamanna 
í Þórsmörk og gera fólki kleift að 

komast heim þegar ár eru ófærar. 
Brú á þessum stað myndi opna nýja 
vídd í ferðaþjónustu á svæðinu með 
tengingu Þórsmerkur við Tindfjöll 
og Einhyrningssvæðið.

Eftir áramót munu Vinir Þórs-
merkur halda málþing um Þórsmörk 
og hlutverk samtakanna og verð-
ur það auglýst nánar þegar nær 
dregur.

Vinir Þórsmerkur stofna félag
Þórsmörk

Hreinn 
Óskarsson
formaður Vina 
Þórsmerkur

 Ef slík brú yrði reist væri hægt að komast 
inn í Þórsmörk úr Fljótshlíð. 

Hrekkjavaka er haldin hátíðleg 
víða um heim ár hvert. Hefðin 

er sú að fólk gangi í hús og bjóði fólki 
„grikk eða gott“ („trick-or-treating“), 
klæði sig í búninga og sæki búninga-
partí. Hátíðin er mjög vinsæl, þá 
sérstaklega í Bandaríkjunum. 

Íslendingar hafa hingað til ekki 
haldið hrekkjavökuhátíðinni á lofti 
en þó hefur færst í vöxt að hér séu 
haldin grímuböll eða búningapartí 
á Hrekkjavöku. Þetta ár var engin 
undantekning, til að mynda var 
hrekkjavökupartí haldið á NASA, 
bæði fyrir 14 ára og eldri og 20 ára 
og eldri. Margir héldu partí í heima-
húsum og einnig voru partí eða böll 
sem tengdust hátíðinni í einhverjum 
af grunn- og framhaldsskólum lands-
ins. Oft myndast mikil stemmning 
þegar kemur að því að finna flottasta 
búninginn.

Í 29. tölublaði Monitors, fylgiblaði 
Morgunblaðsins, ákváðu blaðamenn 
þess að aðstoða fólk við búningaval 
fyrir atburði sem tengdust hátíðinni. 
Nefnt var að metnaðarleysi í bún-
ingavali væri ekki málið þetta árið 
en fyrirsögn greinarinnar var „Feit-
ir ferðamenn og lauslátir vaxlitir“. 
Henni fylgdu myndir af margvísleg-
um búningum sem blaðamenn höfðu 
safnað saman, og þá helst fyrir ungar 
konur. Þarna gat fólk fengið hug-
myndir að frumlegum búningum. Þó 
að greinin hafi átt að vera á léttu nót-
unum má setja spurningamerki við 
þau skilaboð sem þar eru send. 

Textar með myndum, sem grein-
inni fylgdu, voru á borð við „vertu 
sakleysið uppmálað sem lauslátt 
twister spil“, „enginn abbast upp á 
lauslátan sjóræningja“, „með nesti 
í körfu er lausláta rauðhetta vin-
sælasta stúlkan“ og þetta átti ekki 
aðeins við um stúlkurnar því ekki má 
gleyma „dónalega tvíbura aladdín“. 

Eru þetta skilaboðin til okkar, 
ungu kynslóðarinnar, að við getum 
helst ekki klætt okkur upp í bún-
ing nema vera lauslát, dónaleg eða 
senda á einhvern hátt kynferðisleg 
skilaboð? Að vera lauslátur hefur 
hingað til ekki haft góða merkingu í 
hugum ungmenna en hér er verið að 
senda þau skilaboð, að lauslæti, sem 
í íslenskum orðabókum er skilgreint 
sem að vera fjöllyndur í ástarmál-
um, sé orðið fullkomlega eðlilegt og 
jafnvel eftirsóknarvert.

Ungar stúlkur og drengir líta 
upp til þeirra sem eldri eru. Það 
væri sorgleg þróun ef eftir nokk-
ur ár, kippti enginn sér upp við það 
að heyra ungar stúlkur tilkynna að 
þær hafi klætt sig upp sem „lausláta 
skellibjöllu“. Þetta er þó sá raunveru-
leiki sem blasir við á tímum klám-
kynslóðarinnar, eins og mín kynslóð 
er stundum kölluð. 

Þegar fjölmiðlar geta hreinlega 
ekki komið með hugmyndir að 
hrekkjavökubúningum án þess að 
breyta saklausum teiknimyndaper-
sónum í kynferðislega ögrandi laus-
lætisdrósir, þá gefur það einfaldlega 
til kynna að við eigum nafngiftina 
svo sannarlega skilið.

„Lauslát 
skellibjalla“

Fjölmiðlar

Margrét Gyða 
Pétursdóttir
í ungmennaráði 
Barnaheilla
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100%
HÁGÆÐA 
MYSUPRÓTEIN

HLEðSLA HLAUT NÝLEGA TVENN VERðLAUN Í NORRÆNNI MJÓLKURVÖRUSAMKEPPNI. 
HLEðSLA MEð JARðARBERJABRAGðI VANN TIL GULLVERðLAUNA OG HLEðSLA MEð 

VANILLUBRAGðI VANN TIL SILFURVERðLAUNA. SAMKEPPNIN („SCANDINAVIAN 
DAIRY CONTEST“) FÓR FRAM Í BYRJUN NÓVEMBER Í HERNING Í DANMÖRKU.

Í KEPPNINNI VORU 1.600 NORRÆNAR MJÓLKURVÖRUR OG HLUTU VÖRUR 
MJÓLKURSAMSÖLUNNAR 32 VERðLAUN Í ÝMSUM FLOKKUM.

VIð ERUM STOLT AF VÖRUNUM OKKAR OG MUNUM HALDA ÁFRAM Að ÞRÓA 
VERðLAUNAVÖRUR TIL Að MÆTA SÍBREYTILEGUM ÞÖRFUM ÍSLENSKRA NEYTENDA.

MJÓLKURSAMSALAN

HLAðIN GULLI OG SILFRI
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„Á klassíska tímanum, þegar Mozart 
og Haydn voru hvað þekktastir, voru 
oktettar vinsælir til flutnings skemmti-
tónlistar í heldri manna sölum. Á þeim 
tímum hafði almenningur ekki mögu-
leika á að stunda óperuhúsin og því 
voru fengnir oktettar til að leika svo-
kallaða harmonie-músík í almennings-
görðum og þá var vinsælt að útsetja 
óperur. Þannig urðu svo aríur og lög 
útbreidd og vinsæl um alla Evrópu 
fyrir tíma útvarps og hljómplatna,“ 
segir Einar Jóhannesson, klarinett-
leikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands og 
einn meðlima Blásarakvintetts Reykja-
víkur, sem í kvöld heldur árlega seren-
öðutónleika sína undir heitinu „Kvöld-
lokkur á jólaföstu“, en þetta er í 30. 
sinn sem sú hljómfagra blásaratónlist 
hljómar á aðventu í borginni.

„Kvöldlokkur er nýyrði Guðmundar 
Finnbogasonar landsbókavarðar úr 
sögninni „að lokka“. Serenaða merkir 
í raun kvöldljóð og hafa margir mynd 
af því í huga sér þegar menn sátu undir 
svölum fagurra kvenna suður í Evrópu 
og spiluðu serenöður á gítar til að lokka 
þær út. Okkur þykir orðið við hæfi og 
viljum auðvitað lokka sem flesta til 
okkar, þrátt fyrir eilífan misskilning 
um hárlokka. Hitt er annað mál að í 
anda tímans væri kannski við hæfi að 
við spiluðum með síðlokka hárkollur,“ 
segir Einar hláturmildur.

Í kvöld leika félagarnir helsta 
gimsteininn í kórónu blásarabók-
menntanna, sem er serenaða fyrir 
þrettán spilara K. 361, betur þekkt 
sem Gran Partita eftir Wolfgang 
Amadeus Mozart. Verkið er í sjö þátt-
um og hægi þátturinn hvað þekktastur 
úr áhrifamiklu atriði kvikmyndarinn-
ar Amadeus, þar sem tónskáldið Salieri 
skammast út í Guð fyrir að hafa ekki 
gefið sér hæfileika Mozarts.

„Sagan segir að Mozart hafi samið 
verkið fyrir brúðkaup sitt og Konstönsu. 
Klassískur oktett samanstendur af 

pörum óbóa, klarinetta, fagotta og 
horna, en af því Mozart var í sér-
stöku stuði bætti hann við tveimur alt-
klarinettum sem hann hélt mjög upp á 
því það líkist svo mannsröddinni, tveim-
ur hornum og einum strengjabassa, en 
það hljómar ótrúlega voldugt og fallega 
saman,“ segir Einar um Gran Partita, 
sem fellur öllum aldri í geð. „Aðventan 
er tími íhugunar, friðar og eftirvænt-
ingar og tónlist Mozarts ber það allt í 
sér, auk ótrúlegrar fegurðar.“

Félagar Blásarakvintettsins eiga það 
allir sameiginlegt að spila með Sinfóníu-

hljómsveit Íslands, þar sem þeir kynnt-
ust ungir og nýkomnir heim úr námi. 

„Við stofnuðum kvintettinn ári eftir 
fyrstu aðventutónleikana, og verðum 
því þrítugir að ári. Okkur finnst við 
auðvitað enn vera á tvítugsaldri, en 
það þekkja allir sem eldast. Við erum 
alltaf jafn góðir vinir og rífumst aldrei, 
en mættum kannski þakka almættinu 
oftar fyrir heila starfsævi í þeirri dás-
amlegu listgrein sem tónlist er og þeim 
forréttindum að leika hana á Íslandi.“

Tónleikarnir hefjast kl 20 í Frí-
kirkjunni í Reykjavík. thordis@frettabladid.is

BLÁSARAKVINTETT REYKJAVÍKUR:  LEIKUR KVÖLDLOKK Á JÓLAFÖSTU Í 30. SINN

Vantar kannski hárkollurnar

KYNNGIMÖGNUÐ TÓNAFEGURÐ Hefðbundinn blásarakvintett telur fimm blásara, en tónverk 
kvöldsins samdi Mozart fyrir blásaraoktett, sem telur átta blásara, og bætti svo um betur og 
útsetti fyrir tólf blásara og einn strengjabassa. Einar er með klarinettið lengst til hægri. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

WINSTON CHURCHILL  fæddist þennan dag 1874

„Stjórnmál eru næstum eins æsandi og stríð, og alveg jafn hættuleg. Í stríði er 
manni banað aðeins einu sinni en mörgum sinnum í stjórnmálum.“

Innilegar þakkir færi ég öllum þeim 
er sýndu samúð, vináttu og hlýhug við 
andlát og útför

Tryggva Georgssonar
múrarameistara, Hamragerði 13, 
Akureyri.

Sérstakar þakkir færi ég starfsfólki Grænuhlíðar á 
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Hlíð sem og starfsfólki 
Umönnunar.

“Og bjart er alltaf um besta vininn…“ 

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Bergljót Pálsdóttir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Þórunn 
Emilsdóttir
frá Lækjarmótum, Borgarbraut 1, 
Borgarnesi,

lést laugardaginn 27. nóvember.

Veronika Kristín Guðbjartsdóttir   Jóhannes Þórarinsson
Þóra Kristín Guðbjartsdóttir     Guðjón Gunnarsson
Erla Guðrún Guðbjartsdóttir     Magnús Kristjánsson
Helgi Þröstur Guðbjartssson     Inga Sigríður   
 Ingvarsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Ástkæra eiginkona, móðir, amma og 
langamma,

Margrét J. Hallsdóttir
Lýsuhóli, Tjarnarbóli 14,

andaðist þriðjudaginn 23. nóvember. Útförin fer fram frá 
Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn 2. desember kl. 13:00.

Guðmundur Kristjánsson
Ásdís Edda Ásgeirsdóttir  Andrés Helgason
Hafdís Halla Ásgeirsdóttir  Þórkell Geir Högnason 
Jóhanna Bára Ásgeirsdóttir  Agnar Gestsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Blóm vinsamlegast afþökkuð. Ef þið viljið minnast hennar 
er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Sendum innilegar þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útför eiginkonu, móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu 

Hallfríðar 
Guðmundsdóttur 
hjúkrunarheimilinu Eir.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunardeildar Eir 
fyrir góða umönnun. 

  
Gunnar Guðmundsson 
Guðmundur Gunnarsson   Helena Sólbrá Kristinsdóttir 
Kristín Gunnarsdóttir   Óli Már Aronsson 
Auðunn Örn Gunnarsson  Hjördís Guðnadóttir 
ömmu- og langömmubörn

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ragnar Guðmundsson
Hraunbæ 111, 110 Reykjavík,

lést þriðjudaginn 23. nóvember á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. Útförin fer fram frá 
Árbæjarkirkju fimmtudaginn 2. desember kl. 15.00.

Þeim sem vildu minnast hans er bent á Minningarsjóð 
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi.

Friðgerður Þórðardóttir
Logi Ragnarsson   Jóhanna Steingrímsdóttir
Valur Ragnarsson   Sigríður Björnsdóttir
Halla Hrund, Ingunn Ýr, Vaka, Haukur Steinn og Freyja.

Við kveðjum 

Steinþór Jónsson
f. 5. júlí 1913, d. 1. nóvember 2010
frá Ytri-Görðum á Snæfellsnesi.

Með þökk fyrir samfylgdina. Sérstakar þakkir sendum 
við starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Eir sem annaðist 
hann síðustu átta árin af vináttu og hlýhug. 
Einnig þökkum við öllum sem styttu honum stundir 
með heimsóknum.

Fyrir hönd annars frændfólks og vina,
Reynir Hjörleifsson.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
bróðir, mágur og afi

Róbert Viðar 
Hafsteinsson

lést föstudaginn 19. nóvember. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju laugardaginn 4. desember kl. 11.00.

Árni Gunnar Róbertsson
Hafsteinn Róbertsson
Elín G. Steindórsdóttir
Hilmar Þór Hafsteinsson
Sigríður Aðalheiður Aðalbergsdóttir
og barnabörn

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

Óskar Magnússon 
frá Bíldudal,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Patreksfirði 
fimmtudaginn 25. nóvember. Útförin fer fram 
laugardaginn 4. desember frá Bíldudalskirkju kl. 14.00.

Bára Jónsdóttir
Þorbjörg Lilja Óskarsdóttir Haukur Sveinbjörnsson
Magnús B. Óskarsson Björk Hafliðadóttir
Rakel Óskarsdóttir           Aðalsteinn Már Klemenzson
barnabörn og barnabarnabörn

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 



VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000TOD2.I2.IS   VERSLANIANIR VR VODAODAFONFONEE VEVERSLRSLANIANIR OR OG ÞG ÞJÓNJÓNUSTUSTUVEUVER SR SÍÍMANS 800 707000

HEILÖG HÁTÍÐ Í DESEMBER
Stöð 2 Sport 2 boðar ykkur mikinn fögnuð í desember. 50 leikir í enska boltanum, þar af fjórar heilar umferðir um jólin. 

Gerast kraftaverkin hjá Liverpool? Verða stuðningsmenn Arsenal og Man. Utd. bænheyrðir eða nær Chelsea að halda 

sér í hæstu hæðum? Fáðu þér áskrift, sjáðu æsispennandi helgileiki og haltu heilaga hátíð í desember. 

Fjöldi stórleikja:
Chelsea – Everton
Liverpool – Aston Villa
Man. Utd. – Arsenal

Newcastle – Liverpool
Tottenham – Chelsea
Chelsea – Man. Utd.
Arsenal – Chelsea
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BAKÞANKAR 
sr. Sigurðar 

Árna 
Þórðarsonar

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta

Snýrðu aftur eða fram? Snýrðu baki og 
bossa í framtíðina? Fólk, sem hefur 

lent í lífsháska eða upplifað eitthvað sér-
stakt, nær stundum ekki að sleppa og 
halda lífinu áfram. Það er klossfast í for-
tíð og ferðafélagar þess eru bakþankar, 
eftirsjá og líka kvíði. Ætlum við að ganga 
afturábak inn í framtíðina eða í mann-
dómi okkar að snúa okkur og opna fyrir 
nýja möguleika?

FORTÍÐ er mikilvæg og enginn ætti að 
slíta sig algerlega frá sið og sögu, hvorki 
menningarlega né persónulega. Það er 
einfeldnisleg afstaða hrokans. En ógagn-
rýnin fortíðardýrkun verður jafnan til að 
draga úr lífsgæðum og hamingju í nútíð 

og framtíð. Allir ættu að æfa sig í að 
lifa í augnablikinu, njóta alls þess 

sem okkur er gefið, hver annars, 
tækifæra, litbrigða, orða og upp-
lifana. En þau, sem lifa bara í 
núinu og án nokkurra tengsla 
við fortíð eða framtíð, munu 
örugglega stranda á einhverju 
skeri og slasast illa. Skýja-
glópar, sem eru bara upptekn-
ir af draumum og framtíðinni, 
munu brotlenda líka. Öfgar 
meiða.

VIÐ erum vissulega oftast hrædd 
við hið óþekkta og þurfum að 

opna. Flest dröslumst við líka 

með einhver áföll úr fortíðinni, sem við 
megum gjarnan sleppa og losna við. Mörg 
okkar eru hamin af verkum eða vitleysu, 
sem við ættum að segja upp og láta gossa. 
Að bakka inn í framtíð og horfa aðeins 
til baka skerðir lífsgæði og fer illa með 
gleði. 

ÍSLENDINGAR eiga líkt söguskema og 
Ísraelsþjóðin. Ísrael var vissulega Guðs 
valdi lýður en Íslendingar Guðs kaldi 
lýður. Við hugsum mikið um hrun og 
kreppur fortíðar og erum jafnvel heltekin 
af Sögunni. Hvað gerum við nú? Tími er 
meira fortíð. 

AÐVENTAN er tími opnunar, þegar for-
tíð fær að vera þátíð og framtíðin opnast. 
Aðventa er tíð viðsnúnings og þar með 
vonar. Guð kristninnar er ekki pínulítill 
guð siðar og fortíðar heldur kemur úr 
framtíð. Boðskapur lífsins er: Snú þú 
ásjónu þinni til framtíðarinnar. Þú þarft 
ekki að óttast það sem verður. Ljósið 
kemur líka til þín.

VERKEFNI allra manna er að leita hóf-
stillingar og jafnvægis. Hugsa þú um 
æviveg þinn. Hvernig væri að hugsa 
framþanka í stað bakþanka, vona í stað 
kvíða? Snúðu þér við. Framtíðin finnur 
þig ekki í fortíð heldur aðeins í núinu. 
Aðventa merkir að framtíðin vill faðma 
þig núna.

Snú, snúLÁRÉTT
2. fíkniefni, 6. gat, 8. ringulreið, 9. 
kóf, 11. fæddi, 12. erfiði, 14. dans, 16. 
fíngerð líkamshár, 17. blundur, 18. 
umhyggja, 20. mun, 21. óhljóð.

LÓÐRÉTT
1. á endanum, 3. bardagi, 4. 
kassabók, 5. andi, 7. skothylki, 10. 
húsfreyja, 13. bókstafur, 15. engi, 16. 
reglur, 19. númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hass, 6. op, 8. tjá, 9. kaf, 
11. ól, 12. streð, 14. rúmba, 16. ló, 17. 
mók, 18. önn, 20. ku, 21. garg. 

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. at, 4. sjóðbók, 5. 
sál, 7. patróna, 10. frú, 13. emm, 15. 
akur, 16. lög, 19. nr. 

FJÁRSJÓÐS-KORT

Ekki taka mig 
neinum silki-

hönskum, segðu 
mér hlutina eins 

og þeir eru!

Þú ert með 
smá hita.

Bára, ef þetta er 
okkar síðasta stund 

þá verður Maggi 
að fá Patrick-skóna 
með skrúfutökkun-
um! Lofaðu mér því!

Þú ert ekki 
kominn 
þangað, 

vinur, 38,4.

Ég sé 
ljósið, 

Elvis! Ég er 
á leiðinni!

Þetta er 
lampinn, 
asninn 
þinn!

Mér er svo kalt, 
má ég kveðja

í örmum

Aumingja þú, á 
ég að ná í hósta-
saft handa þér?

 þínum, 
vantar 
bara...

Ekki biðja 
samt um 
of mikið!

Fimm milljónir ára af 
þróun og við erum 
ekki komin lengra á 

veg en þetta.

Já, góðan daginn 
líka.

Sjáðu hvað hún 
er sæt!

Hún vex uppúr 
þessu strax en ég 
stóðst ekki mátið 
af því hún var svo 

sæt!

Mér finnst að hrekkju-
vakabúningur ætti að 

kosta minna en þúsund 
krónur á klukkustund.

1. Léttir réttir Hagkaups
2.   Stóra Disney 
      matreiðslubókin
3.  Furðustrandir
 Arnaldur Indriðason
4.  Eldað með Jóa Fel
5.  Ég man þig
 Yrsa Sigurðardóttir
6.   Stelpur
 Kristín og Þóra
7.   Útkall
8.   Þú getur eldað
 Annabel Karmel
9.   Ertu Guð, afi?
 Þorgrímur Þráinsson
10. Gunnar Thoroddsen
 Guðni Jóhannesson

METSÖLULISTI
HAGKAUPS
22.-28. nóv.



ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKAR 2010
Í HÁSKÓLABÍÓI

BYLGJAN KYNNIR:

ÁRLEGIR ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKAR BUBBA MORTHENS VERÐA 
Í HÁSKÓLABÍÓI ÞANN 23. DESEMBER OG HEFJAST KL. 22.00. 
SÉRSTAKUR GESTUR BUBBA ER JÓNAS SIGURÐSSON.

MIÐASALA ER HAFIN Á MIDI.IS.
MIÐAVERÐ 3.500 KR.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á PRIME.IS.

BUBBI
MORTHENS



22  30. nóvember 2010  ÞRIÐJUDAGUR22  30. nóvember 2010  ÞRIÐJUDAGUR

menning@frettabladid.is

GARÐAR CORTES Í SELINU Garðar Cortes tenórsöngvari og sænski píanóleikarinn Robert Sund halda tónleika í Selinu á Stokkalæk 
klukkan 20 á fimmtudag. Saman hafa þeir gefið út þrjá geisladiska með þekktum sönglögum og negrasálmum. Á tónleikunum flytja þeir 
kunnar og vinsælar dægurlagaperlur, jólalög, negrasálma og íslensk sönglög.

í sögu. Jenný sú sem nefnd er í titl-
inum er sögumaður bókarinnar, 
hún segir okkur söguna af ferða-
lagi þeirra Jóns og Arnar til Hull 
á vit föðurarfs Arnar, tæplega 200 
para af mokkasínum sem gamli 
maðurinn safnaði um ævina. 

Inn í sögu þeirra félaga flétt-
ast svo handritið að kvikmynd 
sem þeir vinna að og inni í þeirri 
kvikmynd er önnur kvikmynd og 
þá eru ekki upp taldar allar þær 
sögur sem fléttast inn í ferða-
lag þeirra kumpána og frásögn 
Jennýjar.

Framan af bókinni getur les-
anda liðið eins og hann sé stadd-
ur í flóknu völundarhúsi, persón-
urnar eru margar og sögurnar 
sem þær tilheyra líka. Sögukon-
an Jenný reynist ásamt öðru vera 
höfundur glæpasagna sem hún 
skrifar undir dulnefni, en sagan 
af handritinu er gagnólík þeim. 
Lesandinn má hafa sig allan við 
enda segir sögukona í upphafi 
síðasta kafla bókarinnar: „Eins 
og lesandinn sem hefur engan 
áhuga á skáldsögu sem hleyp-
ur út undan sjálfri sér til að fela 
sig fyrir söguþræðinum, hefur 
skáldsagan engan áhuga á þeim 
lesanda.“ (430) Samanburðurinn 
við glæpasögur er engin tilviljun. 
Handritið... er margbrotin saga, 
í eina röndina er hún hæggeng-
ur farsi sem minnir á fyrri verk 
Braga þar sem persónurnar lenda 

í pínlegum aðstæðum sem engin 
lausn fæst á. Á hinn bóginn er hún 
líka rannsókn á skáldsagnaform-
inu, allt frá Laurence Sterne til 
nútímans. Jenný er sérkennilegur 
sögumaður, meðvituð og ágeng og 
minnir lesandann sífellt á að hann 
sé að lesa skáldsögu. Auk þessara 
einkenna, sem sumir myndu kalla 
póstmódernísk en Jenný minn-
ir sjálf á að eru jafngömul skáld-
sögunni, er Jenný í hæsta máta 
óáreiðanleg heimild um líf per-
sónanna og ferðalag tvímenning-
anna. Hún er ekki með þeim í för 

og á sjálf við nóg að etja á heima-
vígstöðvunum þar sem hún situr 
við skrifborð og spinnur upp sögu 
þeirra. Það er með öðrum orðum 
ekki hægt að treysta neinum í 
þessari sögu, allra síst sögukon-
unni sem þykist hafa flesta þræði 
í hendi sér.

Handritið … er að sögn önnur 
bókin í fjögurra bóka flokki sem 
hófst með Sendiherranum. Ef 
mæla ætti bókina og bókaflokk-
inn á mælikvarða hefðbundinna 
epískra frásagna mætti kannski 
ímynda sér að hún væri dæmigerð 
miðbók, það er ekki leyst úr vanda 
nokkurs manns og engir endahnút-
ar hnýttir. En lesandann grun-
ar líka að þannig verði það líka í 
framhaldinu. Sá heimur sem Bragi 
skapar í þessum sögum þenst bara 
út, hann er fullur af dularfullum 
gloppum, eyðum og ormagöng-
um og lítil von til þess að sá les-
andi sem óskar eftir hefðbundinni 
skáldsögu með einum snurðulaus-
um þræði fái það sem hann óskar 
sér. Sá sem er á hinn bóginn til-
búinn í ferðalag um þennan ein-
kennilega söguheim fær það ríku-
lega launað. Jón Yngvi Jóhannsson 

Niðurstaða: Nýjasta skáldsaga Braga 
Ólafssonar er flókið skáldverk og 
metnaðarfullt. Þar birtast öll bestu 
höfundareinkenni Braga, hún er 
launfyndin og spakleg rannsókn á 
skáldsögunni og lífinu sjálfu.

Bækur  ★★★★

Handritið að kvikmynd Arnar 
Featherby og Jóns Magnús-
sonar um uppnámið á veit-
ingahúsinu eftir Jenny Alex-
son
Bragi Ólafsson

Titill nýjustu skáldsögu Braga 
Ólafssonar er engin smásmíði. Og 
ekki nóg með það, hann er ekki 
alveg eins á kápu bókarinnar og 
titilsíðu. Sú sem segir söguna heit-
ir ýmist Jenný Alexon eða Jenný 
Alexson, sem er kannski fyrirboði 
um það sem koma skal – Jenný er 
ekki sérstaklega áreiðanlegur 
sögumaður.

Sagan heitir Handritið að kvik-
mynd Arnar Featherby og Jóns 
Magnússonar um uppnámið á veit-
ingahúsinu eftir Jenný Alex(s)on. 
Þeir Jón og Örn eru lesendum 
Braga að góðu kunnir. Sonur Jóns, 
ljóðskáldið Sturla Jón Jónsson, 
var söguhetja Sendiherrans, síð-
ustu skáldsögu hans. Sturla kemur 
raunar við sögu hér þar sem hann 
dvelur að því er virðist í góðu 
yfirlæti í Hvíta-Rússlandi ásamt 
skáldkonu sem hann kynntist á 
ljóðahátíð í Litháen og aldraðri 
móður hennar.

Eins og titillinn gefur fyrirheit 
um er hér saga innan í sögu innan 

Jenný segir frá

Bjargey Ólafsdóttir mynd-
listarmaður teiknaði fjögur 
þúsund fermetra stóran 
ísbjörn á Langjökul á 
föstudag. 

„Þetta gekk lygilega vel,“ segir 
Bjargey um ísbjörninn stóra á 
Langjökli. Verkið var hluti af 
alþjóðlega verkefninu 350 Earth, 
þar sem listamenn á sautján stöð-
um víðs vegar um heim bjuggu til 
gríðarstór listaverk sem teknar 
voru loftmyndir af. Tilefnið var 
loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóð-
anna sem hófst í Mexíkó í gær. 

Bjargey var mætt á Langjökul 
klukkan að ganga tíu á föstudags-

morgun ásamt níu manna föru-
neyti, sem aðstoðaði hana við að 
teikna myndina af birninum. Að 
auki voru þrír um borð í þyrlunni 
sem myndirnar voru teknar úr.

„Lykillinn af því hvað þetta 
gekk vel var að valinn maður 
var í hverju rúmi, eins og í öllum 
farsælum verkefnum.“ 

Bjargey segir mestan tíma hafa 
farið í undirbúninginn, að setja 
upp punktanet og strengja kíló-
metra af snæri á milli til að mála 
eftir.

„Við vorum í sjálfu sér fljót að 
mála björninn, það tók ekki nema 
um tvær klukkustundir.“ Hún 
segir það hafa verið magnaða upp-
lifun að svífa upp með þyrlunni og 
berja björninn augum. 

„Maður sá auðvitað ekkert 
þarna niðri annað en línur á 
milli staura. Það var því alveg 
dásamlegt að fljúga þarna upp 
og sjá hvað þetta heppnaðist 
frábærlega.“ 

Bjargey segir verkefnið hafa 
verið krefjandi og lærdómsríkt. 
„Bestu verkin eru þau sem maður 
lærir mest af og það sem gefur 
þessu starfi gildi. Þetta er hluti af 
því að lifa lífinu lifandi og halda 
manni alltaf á tánum.“ 

Finna má myndir af hinum loft-
verkunum á heimasíðu verkefn-
isins, 350.org – þar á meðal verk 
Thom Yorke, söngvara Radio-
head, sem sett var upp í Brighton 
á laugardag. 
 bergsteinn@frettabladid.is

BJÖRNINN UNNINN Á LANGJÖKLI 

DRÖG AÐ ÍSBIRNI Bjargey Ólafsdóttir með uppdrátt af ísbirnin-
um sem var teiknaður á jökulinn.  MYND/HALLDÓR KOLBEINS

MILLI PUNKTA Sett var upp punktanet með stikum til að sýna 
hvar ætti að hella litnum.  MYND/HALLDÓR KOLBEINS

HÓPURINN Bjargey fékk tíu manns til liðs við sig til að teikna björninn, auk þriggja í 
viðbót um borð í þyrlunni.   MYND/HALLDÓR KOLBEINS

HVÍTABJÖRN Á JÖKLI Alls fóru tíu lítrar af matarlit, 900 lítrar af vatni og einn kílómetri af snæri í ísbjörninn, sem var um 4.000 fermetrar.
  MYND/CHRISTOPHER LUND 



TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX
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„Framúrskarandi leikur... 
Mjög vönduð sýning

á allan hátt“
– L.L., RÚV

fim. 6/1 kl. 20 – fös. 14/1 kl. 22 – sun. 16/1 kl. 20 – fim. 20/1 kl. 20

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel heppnað

og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

„Þetta var geggjuð flott sýning,
eins og gelgjan sagði. 

Og hvað viljið þið meira?“
B.S., pressan.is „Critics choice“

Time Out, London

Hætti fyrir fullu Borgarleikhúsi í vor.
Sýnt 35 sinnum fyrir fullu húsi í Young Vic leikhúsinu í London.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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Feðginin Rúnar Þórisson og Lára Rúnarsdóttir spila 
á Café Rosenberg í kvöld. Tónleikarnir eru hluti af 
tónleikaröðinni Fuglabúrinu, þar sem tveir fulltrú-
ar ólíkra kynslóða leiða saman hesta sína. Rúnar er 
fyrrverandi gítarleikari Grafíkur og sendi síðast frá 
sér sólóplötuna Fall. Lára hefur sent frá sér þrjár 
plötur og er í örri framför sem listamaður. Tón-
leikarnir eru hugarfóstur FTT, Félags tónskálda 
og textahöfunda, auk þess sem Rás 2 og Reykja-
vík Grapevine koma að kynningu Fuglabúrsins. 
Skemmtunin hefst kl. 20.30 og miðaverð er 1.500 kr.

Feðgin spila í 
Fuglabúrinu

Aðstandendur Reykjavík Fashion Festival 
héldu glæsilegt kynningarpartí á skemmti-
staðnum Austur á föstudagskvöldið, en búið 
er að staðfesta að hátíðin fari fram 31. mars 

til 3. apríl á komandi ári. Umgjörð og fyrir-
komulag hátíðarinnar var kynnt gestum, en 
mörg af flottustu hönnuðum og fyrirsætum 
landsins létu sjá sig.

Flott kynningarkvöld RFF

Eskimo-fyrirsæturnar Katrín, Brynja og Tatíana voru glæsilegar.Anna og Jóhanna frá Nude Magazine kynntu sér dagskrá RFF.

Gunnar, Óli Hjörtur og Rósa þáðu léttar veitingar. Systurnar Harpa María og Elísabet Guðmundsdætur kíktu í 
partíið.

Tinna frá Elite var mætt ásamt fyrirsætunum Andreu Röfn og Önnu Jia. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FEÐGIN Feðginin Rúnar Þórisson og Lára Rúnarsdóttir 
spila á Café Rosenberg í kvöld.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE NEXT THREE DAYS 8 og 10.30 12

NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA 6 - ISL TAL L

JACKASS – ÓTEXTUÐ 8 og 10.15 12

UNSTOPPABLE 8 og 10.15 L

ARTÚR 3: TVEGGJA HEIMA STRÍÐ 6 - ISL TAL   L

ÚTI ER ÆVINTÝRI 6 - ISL TAL   L

950 kr.950 kr.

650 kr.650 kr.

650 kr.650 kr.

650 kr.650 kr.

650 kr.650 kr.

650 kr.650 kr.

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar dagsins.

10

10

10

10

10

12

12

12

10

10

10

10

10

L

L

L

L

����
- BOXOFFICE MAGAZINE

����
- ORLANDO SENTINEL

����
- TIME OUT NEW YORK

HARRY POTTER kl. 5, 6, 8, 9, 10:10
DUE DATE kl. 5.50, 8, og 10.20
GNARR kl. 5.40
RED kl. 8

HARRY POTTER kl.  6 - 9
DUE DATE kl. 6 - 8
RED kl. 10:10

HARRY POTTER kl. 5 - 6:30 - 7 - 8 - 10
HARRY POTTER kl. 5 - 8
DUE DATE kl. 5:50 - 8 - 10:20
RED kl. 8 - 10:20
ÓRÓI kl. 10
FURRY VENGEANCE kl. 5:50 HARRY POTTER kl. 5:30 - 8:30 - 10:10

GNARR kl. 8
DUE DATE kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 6
THE SWITCH kl. 5:50

M I Ð A S A L A  Á

KR 7
KR. 70
R. 7

KR. 700
R 700*

700*00*

KR 7
KR. 70
R. 7

KR. 700
R 700*

700*00* KR 7
KR. 70
R. 7

KR. 700
R 700*

700*00*

*G*GILLDDIR EKEKKKKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSÍSSLLENENSNSSKAKAAR MYMYNYNDDIR,R, Á 
MYMYNYNDDIR Í 33D OOG BBEEINANAAR ÚTÚTSTSSENENDDINGNGAGAAR

ÞÞRRIÐIÐJÐJUJUDUDADAGAGSGSSBBÍÓÍÓ Í DADAGAG KRKRR. 7070000*0*

Gildir ekki í  Lúxus
700

700
700

700

700

700

950

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

5%

Nánar á Miði.is

Ath: Tilboðin gilda ekki í Borgarbíó

BORGARBÍÓ
THE NEXT THREE DAYS kl. 8 - 10.15
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 6
ARTÚR 3 KL. 6
JACKASS 3D  KL. 8  
SKYLINE KL. 10

12
L
L
12
12

Nánar á Miði.is
THE NEXT THREE DAYS kl. 5.20 - 8 - 10.40
THE NEXT THREE DAYS LÚXUS kl. 5.20 - 8 - 10.40
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 3.40 - 6
SKYLINE KL. 8 - 10.10 
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ KL. 5.50 - 8 - 10.10
UNSTOPPABLE KL. 10.10
EASY A KL. 5.50 - 8
ARTHÚR 3 KL. 3.40
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2 KL. 3.40
AULINN ÉG 3D ÍSL. TAL KL. 3.40

12 
12
L
12
12
L
L
L
L
L

AGORA  kl. 6 - 9 
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 6
DRAUMURINN UM VEGINN KL. 6
SKYLINE KL. 8 - 10.10
UNSTOPPABLE KL. 8 - 10.10
BRIM KL. 6
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER KL. 8 - 10.15

14
L
L
12
L
12
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

FRÁBÆR 
TEIKNIMYND
MEÐ ÍSLENSKU 
TALI

EPÍSK STÓRMYND EFTIR 
LEIKSTJÓRA THE OTHERS

ÍSL. TAL

MISSIÐ EKKI AF ÞESSUM MAGNAÐA
VÍSINDASKÁLDSÖGUTRYLLI Í BÍÓ! 

ÍSL. TAL

DRAUMURINN 
UM VEGINN
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI HSÍ veitti í gær verð-
laun til þeirra sem þóttu hafa skar-
að fram úr í fyrstu sjö umferðum 
N1-deildar karla. HK-ingurinn 
Ólafur Bjarki Ragnarsson var 
valinn besti leikmaðurinn en Atli 
Hilmarsson, þjálfari Akureyrar, 
var valinn besti þjálfarinn.

Atli tók við Akureyrarliðinu síð-
asta sumar og undir hans stjórn 
hefur Akureyrarliðið unnið alla 
leiki sína á þessari leiktíð. 

„Mitt mottó er að menn hafi 
gaman af hlutunum og ég tel að 
það sé léttara yfir liðinu núna en 
var. Það er þess utan mikill metn-
aður í þessum drengjum,“ sagði 
Atli, sem hrósar eldri leikmönnum 
liðsins fyrir flotta framkomu.

„Það er gaman að fylgjast með 
því hvernig þessir gömlu taka 
þessum ungu. Þeir eru að kenna 
ungu strákunum á hverri einustu 
æfingu og eru um leið að hjálpa 
mér. Bjarni Fritzson og Heimir 
Örn hafa verið duglegir að hjálpa 
strákunum sem spila við þeirra 
hlið en þeir eru ekki nema sautján 

og átján ára gamlir. Það hefur skil-
að miklu,“ sagði Atli, sem átti ekki 
von á svona ótrúlegri byrjun.

„Mig óraði aldrei fyrir þessu. 
Ég gat ekki leyft mér að dreyma 
fyrir svona byrjun. Svo þegar 
menn eru komnir á sigurbraut 
er list að halda sér á henni. 

Strákarnir eru með báða fætur 
á jörðinni og hugsa um einn leik 
í einu. Ég er mjög ánægður með 
það. Ég sé ekkert eftir því að hafa 

farið norður. Það er flott stemning 
á vellinum hjá okkur og umgjörð-
in í kringum liðið góð. Ég er afar 
sáttur.“ - hbg

Atli Hilmarsson, þjálfari Akureyrar, gat ekki leyft sér að dreyma um ótrúlega byrjun Akureyrar í N1-deild karla:

Ég sé ekki eftir því að hafa farið norður

VERÐLAUNAHAFARNIR Hér má sjá þá sem hlutu verðlaun á hófi HSÍ í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

N1-deild karla
Lið umferða 1-7:
Markvörður: Sveinbjörn Pétursson, 
Akureyri
Lína: Atli Ævar Ingólfsson, HK
v. horn: Bjarki Már Elísson, HK
v. skytta: Guðmundur H. Helgason, 
Akureyri
Miðja: Ólafur Bjarki Ragnarsson, HK
h. skytta: Jóhann G. Einarsson, Fram
h. horn: Bjarni Fritzson, Akureyri
Önnur verðlaun:
Besti leikmaður: Ólafur Bjarki Ragnarsson
Besti þjálfari: Atli Hilmarsson, Akureyri
Besti varnarmaður: Guðlaugur Arnars, 
Akur.
Bestu dómarar: Anton Gylfi Pálsson og 
Hlynur Leifsson.
Besta umgjörð: FH

HANDBOLTI Það er alltaf þjóðhátíð 
þegar Hafnarfjarðarliðin FH og 
Haukar mætast á íþróttavellin-
um og leikir þessara liða eru að 
verða með stærri íþróttaviðburð-
um á hverju ári hér á landi.

Þau mætast í N1-deild karla í 
kvöld í Kaplakrika og stórhuga 
FH-ingar ætla sér að stútfylla 
íþróttahúsið í Kaplakrika.

Gamla aðsóknarmetið í Krik-
anum er 2.800 áhorfendur en það 
var árið 1992 er FH tók á móti 
ÍBV í átta liða úrslitum Íslands-
mótsins.

FH fékk verðlaun í gær fyrir 
flotta umgjörð og ætlar að standa 
undir þeirri nafnbót í kvöld með 
glæsilegri dagskrá í kringum 
leikinn.

Mikil ljósasýning verður fyrir 
leik og fjölmargir skemmtikraft-
ar taka lagið. Nægir þar að nefna 
BlazRoca, Hafnarfjarðarmafíuna 
og Friðrik Dór.

Heimir Guðjónsson, þjálfari 
knattspyrnuliðs FH, mun síðan 
grilla hamborgara ofan í mann-
skapinn ásamt aðstoðarkokkum.

Mikið verður því um dýrðir og 
ekki skemmir fyrir að það er frítt 
inn á leikinn. - hbg

Baráttan um Hafnarfjörð:

FH ætlar að 
fylla Krikann

SÍÐASTI LEIKUR FYRIR FRÍ Logi Geirsson 
þarf að taka sér frí eftir leikinn vegna 
þrálátra meiðsla. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI FH-ingar geta með 
sigri á móti nágrönnum sínum úr 
Haukum í N1-deild karla í hand-
bolta í kvöld endað sextán ára 
bið eftir því að hafa betur úr inn-
byrðisleikjum Hafnarfjarðarlið-
anna á Íslandsmóti. 

FH vann báða deildarleiki lið-
anna veturinn 1994-95 en síðan 
þá hafa Haukar haft betur eða 
liðin hafa skipt á milli sér sigr-
inum, sem hefur reyndar bara 
gerst þrisvar sinnum. 

FH vann fyrri leik liðanna 
með 9 marka mun á Ásvöllum 
(28-19) en það var aðeins fjórði 
sigur FH í síðustu 23 deildar-
leikjum liðanna. Með sigri myndi 
FH tryggja sér betri stöðu úr 
innbyrðis leikjum í deildinni í 
vetur því liðin eiga aðeins eftir að 
mætast einu sinni til viðbótar. - óój

Deildarleikir FH og Hauka:
(frá og með 1990-91)
2-0 fyrir Hauka 1994, 1997, 1999, 2001, 
 2002, 2003, 2004, 2006.
2-1 fyrir Hauka 2010, 2009
1,5-0,5 fyrir Hauka 2000
1-1 2005, 1998, 1996
2-0 fyrir FH 1991, 1992, 1993, 1995

Baráttan um Hafnarfjörð:

FH getur endað 
sextán ára bið

HAUKAR FAGNA Það hefur oft gengið 
vel á móti FH. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON  er í vænlegri stöðu að halda sér í hópi 23 efstu á 2. stigi úrtökumótsins í golfi fyrir Evrópu-
mótaröðina en slæmt veður kom í veg fyrir að mótið kláraðist í gær. 80 kylfingar keppa þar um 23 laus sæti á lokaúrtökumótinu. Birgir 
Leifur hafði leikið 8 holur á einu höggi undir pari þegar keppni var frestað í gærmorgun. Hann er samtals á 3 höggum undir pari.

FÓTBOLTI Barcelona náði í gær tveggja stiga 
forskoti á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar 
er það rúllaði yfir taplaust lið Real Madr-
id. Yfirburðir Börsunga í leiknum voru með 
hreinum ólíkindum en fótboltinn sem liðið 
bauð upp á var hreint út sagt ótrúlegur.

Pep Guardiola, þjálfari Barcelona, hafði 
lýst því yfir fyrir leik að hans menn myndu 
spila „Barcelona-fótbolta“ í leiknum og 
sækja af krafti.

Drengirnir hans stóðu heldur betur við 
orð þjálfarans því þeir byrjuðu leikinn af 
gríðarlegum krafti og hreinlega keyrðu yfir 
sterkt lið gestanna sem vissu vart í þennan 
heim eða annan.

Eftir aðeins tíu mínútna leik kom Xavi 
Barcelona yfir. Hann fékk þá fasta sendingu 
inn í teiginn, fékk hann á hælinn og yfir sig 
á besta stað svo eftirleikurinn varð auðveld-
ur. Svolítill heppnisstimpill en undirbúning-
urinn glæsilegur og markið verðskuldað.

Börsungar ákváðu að láta kné fylgja kviði 
og aðeins sjö mínútum síðar bætti Pedro 
marki við. Eftir stórbrotna sókn sem taldi 
21 sendingu ýtti Pedro boltanum í markið af 
stuttu færi eftir sendingu frá David Villa. 
Ótrúleg tilþrif og þvílík frammistaða hjá 
Börsungum.

José Mourinho og sveinar hans voru stein-
runnir. Þeir hafa líklega aldrei áður lent í 
öðru eins enda var fótboltinn sem Barcelona 
bauð upp á af öðrum heimi.

Pirringur kom í gestina í kjölfarið. Allt 
ætlaði síðan upp úr að sjóða þegar Cristiano 
Ronaldo stjakaði við Guardiola. Þjálfarinn 
vildi þá ekki rétta Portúgalanum boltann, 
kastaði honum frá Ronaldo er hann bjó sig 
undir að taka hann af honum. Ronaldo svar-
aði fyrir með því að stjaka lítið eitt við 
honum og uppskar gula spjaldið þegar búið 
var að róa menn niður tveim mínútum síðar.

Börsungar héldu áfram af nákvæmlega 
sama krafti í síðari hálfleik. Þeir opnuðu 
vörn Real Madrid hvað eftir annað og varn-
armenn Real litu út eins og áhugamenn. 
Eftir snilldarsendingu Messi á 55. mínútu 
komst David Villa einn í gegn og kláraði 
færið sitt af fagmennsku.

Rúmum tveim mínútum síðar endurtóku 
þeir leikinn og aftur kláraði Villa færið með 
stæl. 4-0 fyrir Barcelona og forskotið síst of 
mikið.

Leikmönnum Barcelona leiddist ekki 
mikið að niðurlægja erkióvininn og þeir 
héldu áfram að sækja af fullum krafti. Þeir 
héldu boltanum nær stanslaust og voru svo 
fljótir að losa sig við boltann að leikmenn 
Real höfðu varla tíma til þess að sparka í þá.

Í uppbótartíma var síðasti naglinn 
síðan rekinn í kistu Madrid þegar vara-
maðurinn Jeffrén skoraði eftir enn eina 
snilldarsóknina.

 henry@frettabladid.is

Eins og lömb leidd til slátrunar
Barcelona niðurlægði Real Madrid í El Clasico á Nou Camp í Katalóníu í gær. Barcelona bauð til knatt-
spyrnuveislu, sundurspilaði Madrid frá fyrstu mínútu til þeirrar síðustu og vann sanngjarnan 5-0 sigur.

2-0 EFTIR 18 MÍNÚTUR Pedro sést hér fagna marki 
sínu í gær en hann kom Barcelona í 2-0 eftir aðeins 18 
mínútna leik og þar með var orðið ljóst í hvað stefndi.

PIRRINGUR Í RONALDO Cristiano Ronaldo sést hér ýta 
við Pep Guardiola, þjálfara Barcelona, í leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁFALL FYRIR MOURINHO José Mourinho, 
þjálfari Real Madrid, gat lítið gert þegar læri-
sveinar hans voru yfirspilaðir í gær. Hér fagna 
Börsungar einu af fimm mörkum sínum.
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Iceland Express karla
Grindavík-KR  87-77 (39-42)
Stig Grindavíkur: Jeremy Kelly 20, Ómar Örn 
Sævarsson 19 (11 frák.), Páll Axel Vilbergsson 15, 
Ryan Pettinella 10 (11 frák./5 varin), Ólafur Ólafs-
son 9, Þorleifur Ólafsson 7 (6 stoðs.), Guðlaugur 
Eyjólfsson 7.
Stig KR: Marcus Walker 19, Pavel Ermolinskij 14 
(11 frák./7 stoðs.), Hreggviður Magnússon 12, 
Jón Orri Kristjánsson 8, Brynjar Þór Björnsson 
8, Fannar Ólafsson 7, Finnur Atli Magnússon 6, 
Ólafur Már Ægisson 3.

ÍR-Hamar  89-84 (42-44)
Stig ÍR: Kelly Biedler 24 (17 frák./3 varin), Eiríkur 
Önundarson 18, Nemanja Sovic 15, Níels Dungal 
12, Sveinbjörn Claesson 5, Davíð Þór Fritzson 5, 
Ásgeir Örn Hlöðversson 4, Hjalti Friðriksson 3, 
Matic Ribic 2, Kristinn Jónasson 1
Stig Hamars: Darri Hilmarsson 23 (14 frák.), 
Andre Dabney 19, Ellert Arnarson 16 (10 stoðs.), 
Kjartan Kárason 11, Snorri Þorvaldsson 4, Svavar 
Páll Pálsson 4, Hilmar Guðjónsson 3, Ragnar Á. 
Nathanaelsson 2, Nerijus Taraskus 2.

Njarðvík-Haukar  80-67 (36-33)
Stig Njarðvíkur: Christopher Smith 22 (13 frák./6 
varin), Jóhann Árni Ólafsson 18, Guðmundur  
Jónsson 17, Lárus Jónsson 7 (6 stoðs.), Rúnar Ingi
 Erlingsson 7, Friðrik E. Stefánsson 6 (10 frák.), 
Magnús Þór Gunnarsson 2, Páll Kristinsson 1
Stig Hauka: Haukur Óskarsson 22, Gerald 
Robinson 18 (13 frák.), Semaj Inge 12 (8 frák./9 
stoðs.), Davíð Páll Hermannsson 10, Emil Barja 
4, Óskar Ingi Magnússon 1

STAÐAN Í DEILDINNI:
Snæfell 9 8 1 903-827 16
Grindavík 9 7 2 805-714 14
Keflavík 9 6 3 806-772 12
KR 9 6 3 886-774 12
Hamar 9 5 4 752-739 10
Stjarnan 9 5 4 795-784 10
Fjölnir 9 4 5 808-805 8
Njarðvík 9 3 6 687-762 6
------------------------------------------------------
Haukar 9 3 6 757-819 6
Tindastóll 9 3 6 714-789 6
------------------------------------------------------
KFÍ 9 2 7 827-907 4
ÍR 9 2 7 787-835 4

KARFAN Í GÆR

Meira í leiðinniWWW.N1.IS / SÍMI 440 1000

Bardaginn um Hafnarfjörð í kvöld er einn af fjórum 
spennandi leikjum í næstu umferð N1 deildar karla. 
Fjölmennum á völlinn og styðjum okkar menn!

NÚ GANGA
GAFLARAR AF

GÖFLUNUM!

N1 DEILD KARLA
FH – Haukar Kaplakriki  Í kvöld kl. 19:45
Fram – HK Framhús  1. des. kl. 19:30
Afturelding – Akureyri Varmá  2. des. kl. 18:30
Valur – Selfoss Vodafonehöll  2. des. kl. 19:30

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar eru 
áfram taplausir í Röstinni í vetur 
og komust aftur upp í annað sæti 
Iceland Express-deildar karla eftir 
tíu stiga sigur á KR-ingum, 87-77, 
í gær. Grindvíkingar tóku völdin 
í seinni hálfleiknum og héldu KR-
liðinu þá í aðeins 35 stigum. 

„Það var hörkuvarnarleikur sem 
lagði grunninn að þessu hjá okkur. 
Við spiluðum mjög góða vörn eig-
inlega allan leikinn. Það var aðeins 
í fyrri hálfleik þar sem við vorum 
að gefa þeim auðveldar körfur en 
í heild sinni var varnarleikurinn 
mjög góður og við góðir í fráköst-
unum. Þetta er lið sem skorar yfir 
100 stig í leik þannig að það var 
mjög flott að halda þeim í 77 stig-
um,“ sagði Helgi Jónas Guðfinns-
son, þjálfari Grindavíkur.

KR-liðið komst síðan mest átta 
stigum yfir í öðrum leikhlutanum, 
37-29, en þá fór Grindavíkurliðið 
í gang, skoraði átta stig í röð og 
jafnaði leikinn. KR var síðan með 
þriggja stiga forskot í hálfleik, 42-
39, eftir að Brynjar Þór Björnsson 
endaði hálfleikinn á þriggja stiga 
körfu.

„Við komum fljótt til baka eftir 
að við lentum átta stigum undir 
þannig að það hafði engin áhrif 
á okkur því við vorum mjög inn-
stilltir. Þetta var mikilvægur 
sigur fyrir liðið og liðsheildina. 
Við erum búnir að ganga í gegnum 
það að skipta um Kana og þetta er 
gott fyrir liðsandann sérstaklega,“ 
sagði Helgi Jónas.

Þriðji leikhlutinn var æsispenn-
andi þar sem liðin skiptust á að ná 
forustunni þar til Grindvíkingar 

skoruðu níu stig í röð og kom-
ust í 64-57. Grindavík var síðan 
fimm stigum yfir, 65-60, fyrir 
lokaleikhlutann.

KR minnkaði muninn í tvö stig, 
65-63, í upphafi leikhlutans en 
Grindavík svaraði með sjö stigum í 
röð og var komið með níu stiga for-
skot. Grindavík hélt góðum tökum 
á leiknum.

„Þetta var alls ekki gott hjá 
okkur. Þetta byrjaði ágætlega og 
við stjórnuðum leiknum ágæt-
lega í fyrri hálfleik þó að þeir hafi 
unnið upp forskotið okkar í lokin á 
öðrum leikhluta. Varnarleikurinn 
var ágætur og við vorum nokkuð 
yfirvegaðir í öllum okkar aðgerð-
um. Í seinni hálfleik ætluðum við 
að auka hraðann í leiknum og mér 
fannst við ekki ráða nógu vel það,“ 
sagði Hrafn Kristjánsson, þjálfari 
KR.

KR hefur unnið alla fimm 
heimaleiki sína en aðeins 1 af 4 úti-
leikjum sínum. „Þetta var leikur 
sem við ætluðum okkur að vinna 
þannig að það er sárt að ná 
ekki að landa honum. Ef 
við klárum næstu leiki 
sterkt þá erum við 
ekkert í ónýtri stöðu 
en það er metnað-
ur í þessu liði og það 
sættir sig enginn við 
svona leiki því við gátum gert svo 
miklu, miklu betur. Það á við um 
bæði leikmenn og þjálfara,“ sagði 
Hrafn.

Besti maður vallarins í gær 
var Grindvíkingurinn Ómar Sæv-
arsson og hann fékk líka hrós 
frá þjálfaranum. „Ómar barðist 

gríðarlega, átti frábæran leik og 
hann á hrós skilið,“ sagði Helgi 
Jónas en Ómar var með 19 stig og 
11 fráköst í leiknum. 

Njarðvík enduðu fimm leikja 
taphrinu sína í deildinni með 
þrettán stiga sigri á nýliðum 
Hauka, 80-67, í Ljónagryfjunni. 
Haukar unnu upp forskot Njarð-
víkur frá því í upphafi leiks en 
Njarðvíkingar voru mun sterkari 
í lokaleikhlutanum sem þeir 
unnu 25-13 og lönduðu þar 
með langþráðum sigri, 
þeim fyrsta í deildinni 
síðan 17. október. 

Botnlið ÍR-inga 
kom á óvart 
með fimm 
stiga sigri 
á Hamri, 
89-84, í 

Selja-
skólanum. 

ÍR náði 20 stiga 
forskot fimm mín-

útum fyrir leikslok 
en Hamar var nálægt 

því að vinna muninn 
upp á síðustu fjórum mín-

útum leiksins. ÍR-ingar end-
uðu fjögurra leikja taphrinu 
með þessum sigri en liðið 
hafði aðeins unnið einn af 
fyrstu átta leikjum sínum 
í deildinni. Hamar átti 
þarna möguleika á að 
vinna sinn þriðja leik 
í röð og komast í hóp 
efstu liða í deildinni. 

 ooj@frettabladid.is

Mikilvægur sigur fyrir liðsheildina
Grindvíkingar komust aftur upp í annað sæti Iceland Express-deildar karla eftir tíu stiga sigur á KR, 87-77, í 
Röstinni í gærkvöldi og tvö neðstu liðin, ÍR og Njarðvík, unnu bæði langþráða sigra. 

ÖFLUGUR Í GÆR 
Ómar Sævarsson 

var mikilvægur fyrir 
Grindvíkinga í gær. 
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

15.30 Krónhjartarveiðar  Þáttur um ferð 
íslenskra veiðimanna á krónhjartarveiðar á 
Alladale-setrinu sem er í skosku hálöndun-
um, skammt frá borginni Inverness. (e)

16.00 Þýski boltinn  (e)

16.55 Handboltinn  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Svona eru mæður  (6:6) (Sådan 
er mödre) Dönsk þáttaröð um móðurhlut-
verkið og ýmislegt sem því fylgir að verða 
ófrísk, fæða barn og ala það upp. 

18.00 Friðþjófur forvitni  (13:20)

18.25 Krakkamál – HVERS VEGNA 
SUÐA FLUGUR?

18.30 Kobbi gegn kisa  (7:13)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.05 Íslandsmótið í handbolta  (FH - 
Haukar) Bein útsending.

21.25 Návígi  Viðtalsþáttur Þórhalls Gunn-
arssonar. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Börnin  (1:3) (The Children) Bresk-
ur myndaflokkur í þremur þáttum. 

23.15 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives) (e)

00.00 Kastljós  (e)

00.25 Fréttir  (e)

00.35 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.20 Spjallið með Sölva  (10:13) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (10:13) (e)

12.40 Pepsi MAX tónlist

15.10 90210  (4:22) (e)

15.55 Rachael Ray

16.40 Dr. Phil

17.20 Parenthood  (8:13) (e)

18.05 Matarklúbburinn  (3:6) (e)

18.30 Fyndnar fjölskyldumyndir  (9:10)

18.55 Real Hustle  (9:10)

19.20 Rules of Engagement  (9:13) (e)

19.45 Whose Line is it Anyway  ( 1:39)

20.10 The Marriage Ref  (12:12)

21.00 Nýtt útlit  (11:12) 

21.50 Nurse Jackie  (9:12) 

22.20 United States of Tara  (9:12) 

22.50 Jay Leno

23.35 CSI: New York  (17:23) (e)

00.25 Sordid Lives  (12:12) (e)

00.50 The Cleaner  (3:13) (e)

01.35 Nurse Jackie  (9:12) (e)

02.05 Pepsi MAX tónlist

08.00 Reality Bites 

10.00 Dave Chappelle‘s Block Party 

12.00 Fred Claus 

14.00 Reality Bites 

16.00 Dave Chappelle‘s Block Party 

18.00 Fred Claus 

20.00 Baby Mama 

22.00 The Hoax 

00.00 After School Special 

02.00 Glastonbury

04.15 The Hoax 

06.10 Confessions of a Shopaholic 

18.15 Að norðan með Hildu Jönu 
Gísladóttur  Fjölbreyttur þáttur um norð-
lenskt mannlíf.

20.00 Hrafnaþing  Handónýt hagvaxtar-
spá eða ískaldur veruleiki.      

21.00 Græðlingur  Gurrý og félagar byrjuð 
á jólaskreytingum.      

21.30 Svartar tungur  Birkir Jón, Sig-
mundur Ernir og Tryggvi Þór skoða þingmál.     

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.          

18.55 The Doctors Spjallþættir fram-
leiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir lækn-
ar veita aðgengilegar og gagnlegar upplýs-
ingar um þau heilsufarsmál sem hvað helst 
brenna á okkur.

19.40 Gossip Girl (13:22) . 

20.25 That Mitchell and Webb Look 
(6:6) Skemmtilegur grínþáttur.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Glee (3:22) Önnur gamanþáttaröðin 
um metnaðarfullu menntaskólanemana.

22.35 V (12:12) Vandaðir spennuþættir 
sem segja á afar raunverulegan hátt frá því 
þegar nokkur risavaxin geimskip taka sér 
stöðu yfir stærstu borgum heims.

23.20 The Event (9:13) 

00.05 Dollhouse (9:13) Spennuþáttaröð 
sem gerist í náinni framtíð þar sem skotið 
hafa upp kollinum undirheimafyrirtæki sem 
gera út sérstaka málaliða.

00.55 Unhitched (5:6) Framleiðendur 
Unhitched eru hinir frumlegu Farrelly bræð-
ur sem m.a. gerðu There‘s something about 
Mary og Dumb and Dumber.

01.20 Gossip Girl (13:22) 

02.05 The Doctors 

02.45 Sjáðu 

03.10 Fréttir Stöðvar 2 

04.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

14.10 Bolton - Blackpool 

15.55 Aston Villa - Arsenal 

17.40 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

18.35 Football Legends - Luis Enrique 
Magnaðir þættir um marga af bestu knatt-
spyrnumönnum sögunnar en í þessum þætti 
verður fjallað um Luis Enrique, fyrrum leik-
mann Barcelona á Spáni.

19.00 Newcastle - Chelsea 

20.45 Tottenham - Liverpool 

22.30 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 

23.00 Man. Utd. - Blackburn 

> Tina Fey
„Í kringum fimmta og sjötta bekk áttaði 
ég mig á því að ég gat fengið krakkana 
í bekknum til að leika við mig með 
því að láta þau hlæja. Þegar leið 
á unglingsárin var þetta orðið að 
persónueinkenni mínu, að vera 
fyndin.“
Hin bráðfyndna Tina Fey fer með 
aðalhlutverk í gamanmyndinni 
Baby Mama sem er á dagskrá 
Stöðvar 2 Bíó í kvöld.

06.00 ESPN America

11.30 Golfing World  (e)

12.20 Golfing World  (e)

13.10 Dubai World Championship 
 (3:4) (e)

17.10 Golfing World  (e)

18.00 Golfing World

19.00 Ryder Cup Official Film 2010 (e)

20.15 European Tour - Highlights 
2010  (9:10)

21.05 PGA Tour Yearbooks  (9:10)

21.55 Golfing World  (e) 

22.45 Ryder Cup Official Film 1995 
 (e)

23.40 Golfing World  (e)

00.30 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Strumparnir, 
Bratz, Íkornastrákurinn

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.10 Extreme Makeover: Home Ed-
ition (9:25) 

10.55 Total Wipeout (1:12) 

11.55 Monk (9:16) 

12.40 Nágrannar 

13.05 Frasier (8:24) 

13.30 My Fake Fiance 

15.00 Sjáðu 

15.30 Ben 10 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (5:22)

18.23 Veður Markaðurinn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.16 Veður 

19.25 Two and a Half Men (12:19) 

19.50 How I Met Your Mother (6:22) 

20.20 Modern Family (1:22) Modern 
Family fjallar um líf þriggja tengdra en ólíkra 
nútímafjölskyldna.

20.45 The Middle (18:24) .

21.15 Two and a Half Men (6:22)

21.40 Chuck (3:19)  

22.30 The Shield (12:13) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um lögreglulið í Los Angel-
es sem hikar ekki við að brjóta lögin. 

23.20 Talk Show With Spike Ferest-
en (4:22) 

23.45 Gossip Girl (3:22)

00.35 Grey‘s Anatomy (9:22)

01.20 Medium (9:22)

02.05 Nip/Tuck (8:19)

02.45 Silver Bells 

04.20 Chuck (3:19) 

05.05 The Middle (18:24) 

05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Madrid 

16.10 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Madrid 

17.55 Á vellinum Virkilega skemmtilegur 
þáttur helgaður ungu íþróttafólki. Fjallað er 
um íþróttaiðkun barna og ungmenna á fjöl-
breyttan og fræðandi hátt. 

18.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. 

18.55 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

19.40 Enski deildabikarinn: West 
Ham - Man. Utd. Bein útsending.

21.45 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker Main Event þar sem allir bestu spil-
arar heims eru mættir til leiks.

22.40 European Poker Tour 6 - Po-
kers 

23.30 Enski deildabikarinn: West 
Ham - Man. Utd. 

Mikið gladdist ég þegar tilkynnt var um daginn 
að gera ætti nýja kvikmynd um Prúðuleikarana, 
enda verið aðdáandi númer eitt allt frá barns-
aldri. Framboðið af barnaefni var þá auðvitað 
ekki nándar nærri eins mikið og í dag, lengi 
framan af var ekki annað á boðstólum en 
Stundin okkar, Húsið á sléttunni, Prúðuleikar-
arnir og jú Dallas á mínu frjálslynda heimili, þar 
sem sumt var reyndar of flókið fyrir saklaust 
barnið að skilja, til dæmis af hverju mamma 
J.R. leyfði honum alltaf að sofa heima hjá 
vinkonum sínum.

Fyrir skemmstu ákvað ég að athuga hvort 
þessi skefjalausa dýrkun stafaði hugsanlega eingöngu af góðum 
minningum með því að skella hreinlega nokkrum gömlum 
þáttum um Prúðuleikarana í DVD-spilarann heima. Og viti menn, 

gömlu sokkarnir voru ekki fyrr farnir að sprella 
saman á skjánum en yfir mig færðist notaleg 
tilfinning, sem yfirgaf mig ekki fyrr en síðasti 
þátturinn á disknum var á enda.

Það er kannski erfitt að segja til um í hverju 
aðdráttarafl Prúðuleikaranna er beinlínis fólgið, 
í fljótu bragði mætti halda því fram að það sé 
helst gott samspil skemmtilegra persóna, eins og 
Kermits, Fossa, Svínku (sem til gamans má geta 
að undirritaður ætlaði að „kvænast“ sem barn) 
og fleiri og svo temmilegs magn af hreinræktuð-
um aulahúmor. En hverjar svo sem ástæðurnar 
kunna að vera hefur brúðunum tekist að halda 

sér á floti í meira en þrjá áratugi og aldrei að vita nema nýja myndin 
eigi eftir að koma þeim aftur á toppinn. Ég veit að minnsta kosta 
hvað ég ætla að sjá í bíó næstu jól.

VIÐ TÆKIÐ ROALD EYVINDSSON BÍÐUR EFTIR NÝRRI MYND UM PRÚÐULEIKARANA

Gamlir vinir aftur á hvíta tjaldið 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ÞAÐ ER AUÐVELTAÐ KAUPA ÁSKRIFT Á
STOD2.IS
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MODERN 
FAMILY

HEFST Í KVÖLD KL. 20:20

Besta gamanþáttaröðin á Emmy-verðlaununum 2010

Vinsælasti gamanþátturinn á Stöð 2

„Fyndnasti gamanþáttur ársins“ – The Times

„Besti þáttur ársins“ – The Hollywood Reporter

HH
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TAK-MARKAÐMAGN!

N1 verslanir: Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, 
Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

WWW.N1.IS / Sími 440 1000

FINNDU ÞINN STÓL Á WWW.N1.IS 

GLÆSILEGIR SKRIFBORÐSSTÓLAR
Á ÓTRÚLEGA HAGSTÆÐU VERÐI. 

Meira í leiðinni

TAKMARKAÐ MAGN!

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000 / N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9
N1 verslun Akureyri, Egilstöðum, Akranesi , Hafnarfirði og Keflavík

1118 HF029

MUNDO FREDRIK

· Stillanleg hæð
· Micro fiber

VERÐ

6.990 KR.

1118 HF367

MUNDO KATE
· Stillanlegt bak
· Stillanleg hæð
· Micro fiber

VERÐ

24.990 KR.

1118 HF377

MUNDO GILL
· Stillanlegt bak
· Stillanleg hæð
· PU áklæði

VERÐ

24.990 KR.

1118 HF384

MUNDO EAGLE

· Stillanlegt bak
· Stillanleg hæð
· PU áklæði

VERÐ

22.990 KR.

1118 HF268

MUNDO VERA

· Stillanlegt bak
· Stillanleg hæð
· Micro fiber

VERÐ

22.990 KR.
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1118 HF328

MUNDO BUFFET

· Stillanlegt bak
· Stillanleg hæð
· Ekta leður

VERÐ

29.990 KR.
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1118 HF363

MUNDO THOR

· Stillanlegir armar og bak
· Stillanleg hæð

· Slitsterkt Micro efni

VERÐ

18.990 KR.

1118 HF4081

MUNDO FINNSSON

· Stillanlegir 
 armar og bak 
· Stillanleg hæð
· Ekta leður
· Til svartur og hvítur

VERÐ

29.990 KR.

111

M

· S
 a
· S
· E
· T

VE

2

ÞÆGILEGUR
SPARNAÐUR

TILVALIN JÓLAGJÖF

1118 HF363

MUNDO THOR

· Stillanlegir armar og bak
· Stillanleg hæð

· Slitsterkt Micro efni

VERÐ

18.990 KR.

HORFÐU 
Á ÞÁTTINN
3. DES
Í OPINNI DAGSKRÁ
Á STÖÐ 2

STINGUM SAMAN 
NEFJUM!
Rauðu nefin fást í verslunum 
Hagkaups og Bónuss og í 
útibúum Íslandsbanka

www.rauttnef.is

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.30 The Weakest Link  13.20 Deal or No Deal  
13.55 Monarch of the Glen  14.45 ‚Allo ‚Allo!  15.15 
‚Allo ‚Allo!  15.50 Only Fools and Horses  16.20 
Hotel Babylon  17.10 The Weakest Link  17.55 Deal 
or No Deal  18.30 Only Fools and Horses  19.00 
Life of Riley  19.30 Wrong Door  20.00 Whose Line 
Is It Anyway?  20.30 The Inspector Lynley Mysteries  
21.20 Life of Riley  21.50 Wrong Door  22.20 
Whose Line Is It Anyway?  23.10 Come Dine With 
Me  23.35 EastEnders

12.05 Aftenshowet 2. del  12.30 Grøn glæde  
12.55 Radiosamleren 13.00 Mission Ledelse  
13.30 Fra hus og hjem  14.00 DR Update 14.10 
Boogie Mix  15.00 Hjerteflimmer Classic 15.30 
Svampebob Firkant  15.50 Nik & Jan 16.00 Walter 
og Trofast 16.30 Lille Nørd  17.00 Aftenshowet  
17.30 TV Avisen 18.00 Aftenshowet 2. del  18.30 
Jamie Oliver 19.00 Hammerslag  19.30 Stemmer 
fra Vollsmose  20.00 TV Avisen  20.25 Kontant  
20.50 SportNyt 21.00 Johan Falk 22.35 Borgen  
23.35 Naruto Uncut  00.00 Boogie Mix

12.05 Spekter  12.50 Førkveld  13.30 Fredag i 
hagen  14.00 NRK nyheter  14.10 Poirot  15.00 
Filmavisen 1960  15.10 Hjarte i Afrika  16.00 NRK 
nyheter  16.10 Yum Yum med Noman  16.40 
Oddasat - nyheter på samisk  16.55 Nyheter på 
tegnspråk  17.00 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  
18.45 Ut i naturen  19.15 Det ukjente Mallorca  
19.45 Extra-trekning  19.55 Distriktsnyheter  20.30 
Brennpunkt  21.30 Storbynatt  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Lydverket  22.45 Den store reisen  23.25 
Skavlan

SVT 1

12.05 Livet på landet  12.50 Damen i svart  
14.35 Hannah Montana  15.00 Rapport  15.05 
Gomorron Sverige  15.55 Ung & bortskämd  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med A-ekonomi  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  18.00 
Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  18.30 
Rapport med A-ekonomi  19.00 Vem tror du att du 
är?  20.00 Veckans brott  21.00 Dox  22.30 State 
of Mind  23.15 Starke man  23.45 Kinas mat

STÖÐ 2 KL. 20.15

Modern Family
Önnur þáttaröðin af Modern 
Family, sem hlaut Emmy-verðlaun-
in sem besta gamanserían í sjón-
varpi í haust. Þættirnir fjalla um líf 
þriggja tengdra en ólíkra nútíma-
fjölskyldna. Í hverjum þætti lenda 
fjölskyldurnar í ótrúlega fyndnum 
aðstæðum sem við könnumst öll 
við að einhverju leyti.

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30  Fréttayfirlit 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.13 Eyðieyjan 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Hádegisútvarpið 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Friðhelgi 
14.03 Snúningar - Íslenska hljómplatan í 100 ár 
15.03 Útvarpssagan:  Himnaríki og helvíti 15.25 
Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir  16.05 Víðsjá 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Í heyranda hljóði 21.20 Tríó 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins  22.20 Fimm fjórðu 23.05 
Matur er fyrir öllu 00.05 Næturtónar
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Uppáhaldssjónvarpsþættirnir 
mínir eru Entourage og 24. Fáir 
eru jafn svalir og þeir Vincent 
Chase og hinn ljónharði Jack 
Bauer.“

Alfreð Finnbogason, knattspyrnumaður

„Þetta er náttúrlega bara rugl,“ 
segir Sverrir Þór Sverrisson, 
grínisti með meiru. Hann er rétt-
nefndur DVD-kóngur þessara jóla 
því sex mynddiskar koma út fyrir 
þessi jól þar sem Sverrir kemur 
við sögu. Þrír Algjör Sveppi disk-
ar koma út, einn með leikritinu 
úr Íslensku óperunni, annar með 
barnaþáttunum af Stöð 2 og sá 
þriðji er síðan kvikmyndin Algjör 
Sveppi og dularfulla hótelherberg-
ið sem sló rækilega í gegn í kvik-
myndahúsum borgarinnar. Síðan 
er það mynddiskur með tvíeyk-
inu Audda og Sveppa, svo Amer-
íski draumurinn og loks Wipe Out 
mynddiskur en þar keppir Sverrir 
Þór í þrautakónginum fræga.

Sverrir segist ánægður með 
nafnbótina DVD-kóngurinn en 
bætir því við að hann kvíði stund-
um jólunum hvað þetta varð-
ar. „Maður veit ekkert hvað það 
kemur mikið út fyrir jólin en þetta 
er allur skalinn í ár og það ættu 
allir að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi. Þetta er bara gaman og 
diskarnir eru mjög skemmtileg-
ir hver á sinn hátt,“ segir Sverr-
ir en Sveppa-myndin kemur út á 
fimmtudaginn og ætlar hann að 
árita diskinn af því tilefni. Sverrir 
segir mikið aukaefni verða á diskn-
um. „Við Bragi leikstjóri erum 
miklir áhugamenn um aukaefni og 
reyndum að troða miklu af slíku 
efni á diskinn.“ - fgg

Sveppi með sex DVD-diska

DVD-KÓNGURINN Sverrir Þór kemur við 
sögu á sex DVD-diskum fyrir þessi jól og 
er því réttnefndur DVD-kóngurinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hugsanlegt er að ísfirska tónlistar-
hátíðin Aldrei fór ég suður hafi 
sungið sitt síðasta og verði ekki 
haldin um næstu páska. Ástæðan 
er þreyta sem er komin í mann-
skapinn sem hefur staðið að 
undirbúningnum undanfarin ár.

„Það er komin mjög mikil 
þreyta í stóran hóp. Menn eru 
búnir að vinna í átta ár ókeypis,“ 
segir tónlistarmaðurinn Mugison, 
einn af skipuleggjendunum, sem 
eru um sjö talsins. „Marga langar 
að eiga stund með fjölskyldunni 
og vinum í fyrsta sinn bráðum í 
áratug en ég er samt í stuði. Ég er 
ekki í þessu 9-17 dæmi. Dagatalið 

virkar öðruvísi hjá mér og ég er 
ekki alveg inni í þessari jöfnu,“ 
segir hann. „Það er ekki búið 
að blása hátíðina alveg af en ég 
hugsa að það verði einhverjar 
breytingar. Svo getur vel verið 
að hún verði blásin af því 
þetta er bara áhugamál 
hjá okkur.“

Að sögn Mugison 
er ein hugmynd-
in að fara í meira 
samstarf við tón-
listarmennina 
sem koma fram á 
hátíðinni og fá þá 
til að ráða meiru um 

dagskrána. Einnig vonast 
hann til að Ísafjarðarbær 
komi meira inn í verk-
efnið. „Ég á alveg eftir 
að tala við Ísafjarðar-

bæ, reyna að hóa í 
fund og sjá hvort 
það eru ekki til 
hressar konur 
og karlar 
sem eru til 
í að koma 
með 

okkur í staðinn fyrir þá sem 
þurfa frí.“

Í nýlegri meistararitgerð Heru 
Bráar Gunnarsdóttur kemur 
fram að áhrif Aldrei fór ég suður 
á nærsamfélagið og á ímynd Ísa-
fjarðar í alþjóðlegum skilningi 
eru mjög jákvæð. „Skýrslan 
segir að bæjarfjöldinn tvöfaldist 
eða þrefaldist. Það er góður slatti 
sem kemur en það fer mikill tími 
í þetta,“ segir Mugison.  - fb

MUGISON Óvissa er um framtíð 
ísfirsku tónlistarhátíðarinnar Aldrei 

fór ég suður. 

Framtíð Aldrei fór ég suður í óvissu

„Þeir voru mjög kurteisir og virt-
ust bara vera venjulegir strákar 
að skemmta sér,“ segir Hallur 
Dan Johansen hjá veitinga- og 
skemmtistaðnum Austur. Penn 
Badgley, stjarnan úr Gossip Girl, 
og Shawn Pyfrom úr Aðþrengd-
um eiginkonum ollu með nær-
veru sinni hálfgerðri múgæs-
ingu meðal reykvískra stúlkna 
um helgina. Badgley hafði aug-
lýst komu sína til Íslands í 
glanstímaritinu Us Weekly eins 
og Fréttablaðið greindi frá en 
Pyfrom hefur verið á ferðalagi 
um Evrópu. 

Starfsmaður á Vegamótum 
sem Fréttablaðið ræddi við sagði 
að fjölmargar stúlkur hefðu gert 
sér ferð á staðinn þegar kvisað-
ist út á Facebook að stjörnurnar 
tvær sætu þar að snæðingi á laug-
ardeginum. Vinirnir tveir reynd-
ust frekar matgrannir og deildu 
með sér hamborgara af matseðli. 
Ekki réðu allar stúlkurnar við þá 
geðshræringu sem fylgir því að 
vera í návist slíkra stórstjarna og 
þegar einni þeirra var meinað að 
taka mynd af sér með stjörnun-
um brast hún í grát, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Badgley og Pyfrom héldu aðal-
lega til á Austur og var Pyfrom 
orðinn slíkur heimagangur þar 
að hann tók þátt í að þrífa bar-
inn eftir lokun á föstudagskvöld-
inu. Hallur Dan segir þá Badgley 
og Pyfrom hafa notið athyglinn-
ar frá hinu kyninu og dæmi voru 
um að stúlkur biðu í röðinni á 
laugardagskvöldinu í þrjá tíma 
fyrir utan staðinn til þess eins 
að komast í tæri við þá. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins varð atgangurinn svo mik-
ill inni á staðnum á tímabili að 
stjörnurnar tvær neyddust til að 
flýja út um bakdyr á annarri hæð 
Austurs og niður brunastiga en 
þá voru trylltir aðdáendur farn-
ir að rífa í fötin þeirra. Til þeirra 
sást í einkaherberginu á B5 en 
biðröð myndaðist af stelpum 

sem vildu fá að taka myndir af 
sér með þeim.

Miklir kærleikar tókust með 
leikurunum tveim og starfsfólki 
Austurs og samkvæmt Halli Dan 
fóru stjörnurnar ásamt nokkrum 
úr starfsliðinu í skoðunarferð og 

kíktu á Gullfoss og Geysi og svo út 
að borða. Heimildir úr þeim herbúð-
um herma að drengirnir hafi verið 
himinlifandi með dvölina og ætli 
að koma aftur til Íslands við fyrsta 
tækifæri. freyrgigja@frettabladid.is

 kristjana@frettabladid.is

HALLUR DAN:  SHAWN PYFROM ÞREIF BARINN Á AUSTUR

Amerískar sjónvarpsstjörn-
ur slógu í gegn í Reykjavík

Í MIKLU STUÐI
Penn Badgley og Shawn 
Pyfrom skemmtu sér 
konunglega á Austur um 
helgina og fóru með starfs-
liðinu á sunnudeginum í 
skoðunarferð að Gullfoss og 
Geysi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HUGVEKJUR 
P É T U R S

Greinar á mannamáli um efni sem skipta máli

NÝ
KILJA

„Pétur er alltaf 
hugkvæmur, sér eitt 
og annað sem aðrir 
greina ekki. Hann 
er fyndinn, smíðar 
flottar setningar utan 
um hugsun sína, er 
þjálfaður í byggingu 
og kemur stöðugt á 
óvart.“
PBB / FRÉTTATÍMINN

Tryggjum öllum börnum gleðileg jól 
 Taktu þátt í Pakkajólum Bylgjunnar við jólatréð í Smáralind

Við óskum öllum gleðilegra jóla
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FRÉTTIR AF FÓLKI

London, New York
Leikhópurinn Vesturport þreytist 
seint á því að flakka heimshorn-
anna á milli. Nýverið var hann 
staddur í London ásamt öðrum 
íslenskum leikurum að setja upp 
Faust í Young Vic-leikhúsinu og nú 
eru þau Gísli Örn Garðarsson, Nína 
Dögg Filippusdóttir og 
Ingvar E. Sig-
urðsson stödd 
í New York 
en þar verða 
Hamskiptin 
eftir Kafka 
frumsýnd í 
kvöld í hinu 
virta leikhúsi 
BAM Harvey. Upp-
færslan er hluti af 
Next Wave hátíð 
leikhússins en 
tónlistin við verk-
ið er í höndum 
Nick Cave.

A L L S K O N A R Í  S A M V I N N U  V I Ð E N J O Y  &  1 0 F I L M S K Y N N A G N A R R
J Ó N  G N A R R  H E I Ð A  K R I S T Í N  H E L G A D Ó T T I R  Ó T T A R  P R O P P É

E I N A R  Ö R N  B E N E D I K T S S O N  Þ O R S T E I N N  G U Ð M U D S S O N
F R A M L E I Ð E N D U R S I G V A L D I  J .  K Á R A S O N  &  B J Ö R N  Ó F E I G S S O N  M E Ð F R A M L E I Ð A N D I R A F N  R A F N S S O N

H L J Ó Ð H Ö N N U N N I C O L A S  L I E B I N G H L J Ó Ð U P P T A K A B O G I  R E Y N I S S O N
K V I K M Y N D A T A K A B J Ö R N  Ó F E I G S S O N K L I P P I N G S I G V A L D I  J .  K Á R A S O N  L E I K S T J Ó R I G A U K U R  Ú L F A R S S O N

F Y R S T A  M Y N D I N  Í

Listh

Sofðu vel um jólin

Gerið gæða- og 
verðsamanburð

IQ-Care heilsudýnur. Gerð úr svæðisskiptu þrýstijöfnunar-
efni frá Belgíu. Fæst í öllum stærðum og tveim stífleikum.
Verð Queen 153x203 cm á íslenskum botni: 179.900 kr.m á 

Íslenskur höfuðgafl 84.900 kr.
(Sé keypt rúm fæst 20% afsláttur af höfuðgafli.)key .)

Saga heilsudýna. Sa Gerð úr svæðisskiptu pokagormakerfiGe
með þrýstijöfnunarefni. Fæst í flestum stærðum.
Verð Queen 153x203 cm á íslenskum botni: 129.900 kr.

BOAS leður sjónvarpssófi 3 sæta 
verð frá 169.900 kr.kr
Svefnsófi verð frá 169.900 kr.

Þór heilsudýna. Gerð úr tvöföldu svæðisskiptu pokagorma-
kerfi með þrýstijöfnunarefni. Fæst í flestum stærðum.
Verð Queen 153x203 cm á íslenskum botni: 149.900 kr.c

S-cape Wallhugger stillanlegt rúm. Wa Eitt vinsælasta
stillanlega rúmið. Fæst í nokkrum stærðumrð
Verð 2x90x200 cm með okkar bestu IQ-care 
heilsudýnu, 649.000 kr.

Proflex stillanlegt rúm. Gott stillanlegt rúm ásti
frábæru verði. Fæst í nokkrum stærðum.ru
Verð 2x90x200 cm með okkar bestu IQ-care k
heilsudýunu, 349.900 kr.

Íslenskir svefnsófar. Heilsudýna með þrýstijöfnunarefni. 
Fæst í mörgum litum. Framleitt eftir pöntunum.
Svefnflötur 140x200 cm. Verð 264.900 kr. 

BOAS leður hægindastóll. 
Nokkrir litir
Verð 79.900 kr.Ve

BOAS rafmagns lyftu stólar. 
Verð 129.900 kr.

Hágæða Damask 
sængurverasett í er
miklu úrvali.lu
Verð frá 8.900 kr.
Nokkrar stærðir

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Ný 

sending
Ný 

sending

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1 Þrjár konur til viðbótar ásaka 
Gunnar

2 Hlín Einars fór úr axlarlið

3 Enn eitt áfall fyrir Silvíu 
drottningu

4 Skítamál tekur á sig nýja 
mynd

5 Jónína: Maður drepinn fyrir 
framan augu okkar

Tölurnar báru fólk ofurliði
Frambjóðendur til stjórnlagaþings 
bíða vafalítið spenntir eftir niður-
stöðum kosninganna, sem hafa 
látið bíða eftir sér. Jónas Kristjáns-
son, ritstjóri og frambjóðandi 
númer 9915, varð fyrir vonbrigðum 
með þátttökuna, enda mættu tæp 
fjörutíu prósent atkvæðabærra 
manna á kjörstað. Eins er hann 
ekki sáttur við tíu þúsund vafa-
atkvæði. Jónas sparar ekki stóru 
orðin á vef sínum og segir ljóst að 
tíu þúsund hafi mætt á kjörstað, 
reynt að kjósa en ekki getað það. 

Að skrifa hundrað 
tölustafi í 

25 línur sé 
greinilega 
Íslend-
ingum 
ofviða. 
Þeim 

henti betur 
kerfi sem 

bjóði upp á að 
merkja við einn 

listabókstaf.  
 - fgg, jab
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