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VIÐSKIPTI Einungis einn óveðsettur 
milljarður er til upp í 48 milljarða 
kröfur í þrotabú VBS Fjárfestingar-
banka.

Á fyrsta kröfuhafafundi bank-
ans á fimmtudagsmorgun kom 
fram að búið væri að færa ofmetið 
eignasafn bankans niður um átta-
tíu prósent, úr 52 milljörðum í tíu. 
Af þeim tíu milljörðum eru níu 
milljarðar innstæður í Seðlabank-
anum og gamla Kaupþingi sem 
eru veðsettar upp í rjáfur. Því er 
aðeins einn milljarður til skipt-
anna fyrir kröfuhafa.

Stjórnendur VBS lánuðu háar 
fjárhæðir til áhættusamra fast-
eignaverkefna fyrir hrun gegn svo 

lélegum veðum að þau skila litlu 
sem engu til félagsins, að sögn 
Hróbjarts Jónatanssonar, sem sæti 
á í slitastjórn bankans.

„Þess eru dæmi að gefin hafi 
verið út skuldabréf á byggingar 
húsa á lóðum án þess að byggt 
hafi verið á lóðinni,“ segir hann.

Talið er að VBS hafi verið 
kominn í vandræði löngu fyrir 
hrun, og hafi jafnvel verið kom-
inn undir átta prósenta lágmarks-
eiginfjárhlutfall Fjármálaeftirlits-
ins snemma árs 2008. 

 - jab / sjá síðu 8

EFNAHAGSMÁL Lee C. Buchheit, 
formaður íslensku Icesave-
samninganefndar innar, telur 
samningaleiðina fullreynda með 
þeim samningi sem nú liggur 
fyrir. Ríkisstjórnir Breta og Hol-
lendinga geti ekki farið fram á að 
skattgreiðendur þar niðurgreiði 
lán til Íslendinga vegna Icesave.  

Þá telur Buchheit að samninga-
leiðin sé sú rétta, ekki dómstóla-
leiðin. Málið gæti tapast fyrir 
dómstólum með skelfilegum 
afleiðingum, auk ómælds hliðar-
kostnaðar sem felist í að hafa deil-
una hangandi óleysta yfir höfði 
þjóðarinnar.   - óká / sjá síðu 16

Hver er Flotsokka?
Jólasveinarnir 
þrettán áttu 
mörg syst-
kini sem eru 
lítt þekkt í 
dag.
jól 42

Þess eru dæmi að 
gefin hafi verið út 

skuldabréf á byggingar húsa á 
lóðum án þess að byggt hafi 
verið á lóðinni.

HRÓBJARTUR JÓNATANSSON
Í SLITASTJÓRN VBS
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Strætókórinn, Borgarkórinn og Lúðrasveit 
Reykjavíkur  taka höndum saman og halda aðventu-

tónleika í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur í dag klukkan 15. 
Kórarnir munu syngja ljúfa jólatónlist við léttan undirleik og er 

aðgangur ókeypis.

Eyþór Ingi fer beint úr jólabakstrinum á Dalvík til Siglufjarðar að skemmta á Allanum í kvöld. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÖLLIS íðan ég flutti suður hefur verið brjálað að gera fyrir norðan og ég er endalaust að fljúga,“ segir Eyþór Ingi Gunnlaugsson, sem hefur verið á stöðugum þeytingi milli landshluta í haust. Í gær kom hins vegar loks að því að hann sneri aftur á heima-hagana á Dalvík með gítarinn og spilaði á veitingastaðnum Við höfn-ina. „Ég og bassafanturinn Beggi Kára komum fram og það var hörkustuð. Ég hef verið dugleg-ur að fara heim til Dalvíkur milli sýninga á Rocky Horror með LA en þetta er í fyrsta skipti í langan tíma sem ég kem heim til að spila.“Í kvöld heldur Eyþór svo til Siglufjarðar í sömu erinda-gjörðum, þar sem hann ke

fram á Allanum, en þess á milli ætlar hann að nýta helgina í að slappa af með fjölskyldunni. „Á Dalvík búa mamma og pabbi, afi og amma og bara allur pakkinn, nánast allir í sömu götunni. Þetta verður alveg jóla, jóla, förum í hinn fræga verslunarleiðangur, bökum jólasmákökurnar og slöppum svo af.“ Eyþór hefur nýlokið við gerð jólaplötu, Jólastjörnur, þar sem ýmsir tónlistamenn leiða saman hesta sína. „Þetta er samansafn af listamönnum sem flestir eru norð-lenskir. Kata Árnadóttir, sem er frá Dalvík og er reyndar frænka mín, Bryndís Ásmunds, RúnarF., Jana Ma í

Hvanndalsbræður og Andrea Gylfa syngur með líka.“ Eitt af lögum breiðskífunnar samdi Eyþór sjálfur, Desember-ljóð, svo spurningin er hvort stolt móðir setji ekki plötuna á fóninn við smákökugerðina. „Það er ekk-ert sem kemur manni jafn mikið í jólagírinn og að skella plötu með sjálfum sér á,“ segir Eyþór kankvís og játar fúslega að honum reynist erfitt að hlusta á sjálfan sig. „Það hefur bara þau áhrif að ég fer að hlusta svo mikið, fer í vinnuna, og heyri kannski eitthvað sem enginn annar heyrir, sem ferískyggilega í taugar áþ

Eyþóri Inga reynist afar erfitt að hlusta á upptökur af sjálfum sér.Desemberljóð

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR
LÍFIÐ UMRÆÐANMEIRA AF FRÆGA FÓLKINUDeildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi á Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.
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Upplýsingatækni Landsbankans telur 114 manns og 
ber ábyrgð á framþróun og nýtingu Upplýsingatækni 
hjá Landsbankanum. Innan deildarinnar eru þrjár 
einingar: Hugbúnaður, Rekstur og Arkitektúr & 
gæðamál. Yfirmaður Upplýsingatækni ber ábyrgð 
á þessum einingum og framþróun þeirra. 
Upplýsingatækni er hluti af Þróunarsviði bankans.  
Hugbúnaðarvinna er unnin samkvæmt SCRUM 
aðferðafræði í náinni samvinnu við Verkefnastofu 
bankans sem einnig er á Þróunarsviði. Hugsjónir 
Agile eru hafðar að leiðarljósi í allri þróunarvinnu 
og leggur hópurinn áherslu á að afhenda virði 
til annarra eininga bankans. Innan hugbúnaðar-
einingarinnar eru þróuð umfangsmikil vöruhús 
bankans, auk þess sem ráðgjöf er veitt um nýtingu 
og aðlaganir á stærri kerfum.

Rekstur ber ábyrgð á miðlægum búnaði bankans 
og gagnaverum, runuvinnslum, útstöðvum og 
almennri notendaþjónustu. Ferli einingarinnar eru 
byggð á ITIL og mikil áhersla er lögð á stöðugleika 
og hátt þjónustustig við starfsmenn og viðskipta-
vini bankans.

Almenn hönnun kerfa og ferla fer fram hjá 
Arkitektúr & gæðamálum sem er stoðeining við 
framleiðsludeildirnar.

Landsbankinn hefur verið virkur þátttakandi í 
framþróun tæknimála á Íslandi og staðið að baki 
fjölmörgum verkefnum á þeim vettvangi. Yfirmaður 
upplýsingatækni er kyndilberinn í þessum 
verkefnum fyrir hönd bankans og andlit hans í 
ýmiss konar samstarfi.

Yfirmaður 
Upplýsingatækni

Upplýsingatækni Landsbankans er einstaklega vel mönnuð metnaðarfullu og hæfu tæknifólki. Landsbankinn leggur áherslu á að efla starfsfólk sitt og birtist það meðal annars í öflugu menntunar- og fræðslustarfi innan Upplýsingatækni. 
Laust er til umsóknar starf yfirmanns Upplýsingatækni hjá Landsbankanum.

Ráðagóður ráðgjafi óskast!
Hringsjá náms- og starfsendurhæfing óskar eftir að ráða félagsrágjafa í 50% stöðu.  Möguleiki er á auknu starfshlut-falli síðar.  Einnig kemur til greina að ráða ráðgjafa með aðra fagmenntun af félags- mennta- eða heilbrigðissviði.
Helstu verkefni ráðgjafa eru:
• Móttaka og viðtöl vegna nýrra umsókna• Gerð og umsjón endurhæfingaráætlana• Eftirfylgni og tenging við atvinnulífið
Viðkomandi þarf að vera jákvæður, úrræðagóður, lausnar-miðaður og tilbúinn til þess að takast á við krefjandi verkefni.
Umsóknir berist til Lindu Skúladóttur forstöðumans á net-fangið rlinda@hringsja.is eða að Hátúni 10d. 105 Reykjavík fyrir 20. janúar nk.

Frekari upplýsingar á www.hringsja.is og hjá forstöðumanni.

Gagnagrunnssérfræðingur
Hjartavernd leitar að gagnagrunnssérfræðingi. 

Starfslýsing:
Forritun og vinna við gagnagrunna 
Hæfniskröfur:
Góð þekking á Oracle gagnagrunnum
Reynsla af SQL og PL/SQL forritun
Háskólamenntun  
Allar nánari upplýsingar veitir Guðný Eiríksdóttir í síma 535 1817 milli klukkan 09 og 11 alla morgna.
Umsóknum skal skila til Hjartaverndar merktar GAGNAGRUNNSSÉR-FRÆÐINGUR eða á netfangið atvinna@hjarta.is 
Starfsmenn Hjartaverndar eru í kringum 50 manns og samanstendur af breiðum hópi fólks með ólíka menntun sem í sameiningu vinnur að því að framkvæma rannsóknir á sem vísindalegastan og áreiðanlegastan hátt. Í Hjartavernd starfa m.a. læknar, lífeinda-fræðingar, líffræðingar, tölfræðingar, verkfræðingar, geislafræðingar, hjúkrunarfræð-ingar, sjúkraliðar og fólk úr ýmsum öðrum starfstéttum. Starfsmenn Hjartaverndar vinna að ýmsum verkefnum, eins og við Öldrunarrannsókn Hjartaverndar, við áhættu-mat, á rannsóknarstofu Hjartaverndar, við myndgreiningardeild, á skrifstofu, við fræðslumál, við úrvinnslu ganga, gæðastjórnun, fjármálastjórnun og ýmis samstarfs-verkefni sem Hjartavernd tekur þátt í.
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Heillandi svipmyndir

Í andlitsmyndum sínum af lista-

mönnum tekst Jónatan Grétars-

syni að fanga það sem alla jafna 

er hulið, að mati Rögnu Sigurð-

ardóttur.   SÍÐA 8 

Neðansjávarbirta 

Guðrún Eva Mínvervudóttir 

skrifar um Bréfbátarigningu 

Gyrðis Elíassonar.  

SÍÐA 4

menning

spottið 16
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291. tölublað 10. árgangur

Helgarútgáfa

Kristín Eiríksdóttir 
og Doris deyr

JÓLAFJÖR Í STRÆTÓ Þrír jólasveinanna tóku forskot á sæluna og komu við á leikskólanum Bakkaborg í Breiðholti í gær og buðu krökkunum í 
stuttan bíltúr þar sem sungin voru jólalög. Stekkjarstaur kemur fyrstur jólasveinanna til byggða í fyrramálið og gefur þægum börnum í skóinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Karlinn í mér er flottur
Þórunn Erlu-Valdimars- 
dóttir fylltist krafti þegar 
eggjahormónin hurfu.
bækur 28

HÖNNUN 
Sigga Eggerts 
vekur athygli

hönnun 40

Mál sem gleymist
Þórey Rut Jóhannesdóttir 
sættir sig ekki við lélegt 
aðgengi fatlaðra.
samfélagsmál 56

Skráðu þig á americanexpress.is 
og fáðu tvöfalda Vildarpunkta 

Icelandair af allri veltu fram að jólum! 

2xfleiri
Vildarpunktar

Jólabónus

Opið til 22 
öll kvöld til jóla

Nýtt kortatímabil

Lee C. Buchheit:

Frekari samn-
ingar ólíklegir

Milljarður í búi VBS
Aðeins einn milljarður er til skiptanna fyrir kröfuhafa VBS Fjárfestingarbanka. 
Kröfurnar eru 48 milljarðar. Lánað til fasteignaverkefna gegn ónýtum veðum.
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LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-
nesjum handtók karlmann á þrí-
tugsaldri í fyrrakvöld í tengslum við 
rannsókn á fíkniefnamáli sem upp 
kom í Leifsstöð á mánudagskvöld. 
Þá voru hjón á fertugsaldri tekin 
með tæplega þrjú hundruð grömm 
af kókaíni við komuna til landsins 
frá Kaupmannahöfn.

Maðurinn sem handtekinn var í 
fyrrakvöld er búsettur í Reykjavík 
og hefur margoft komið við sögu hjá 
lögreglu, meðal annars vegna fíkni-
efnamála.

Síðdegis í gær var tekin sú 
ákvörðun að láta manninn lausan 

en hann liggur þó áfram undir grun 
um aðild að málinu.

Hjónin sem handtekin voru á 

mánudagskvöldið eru einnig búsett 
í Reykjavík. Þau hafa aldrei komið 
við sögu hjá lörgeglu áður. Kókaínið 
fannst við hefðbundna leit tollgæslu 
í Leifsstöð. Konunni var sleppt 
eftir yfirheyrslur en maðurinn var 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 13. 
desember.  

Grunur leikur á að hann hafi verið 
burðardýr á vegum hins sem hand-
tekinn var í fyrrakvöld, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins. 

Það er lögreglan á Suðurnesjum 
sem fer með rannsókn málsins, sem 
hún segir vera á mjög viðkvæmu 
stigi. - jss

LÖGREGLAN Á SUÐURNESJUM Handtók 
mann sem grunaður er um aðild að 
málinu.

Þriðji maður handtekinn vegna kókaínmálsins í Leifsstöð síðastliðinn mánudag:

Eiginmaðurinn talinn vera burðardýr

MENNING Myndlistarmaðurinn 
Tolli á í samningaviðræðum við 
Iceland Express um að skreyta 
ytra byrði flugvéla fyrirtækisins. 

Tolli greinir frá þessu í samtali 
við menningarblað Fréttablaðs-
ins, sem kemur út með blaðinu í 
dag. 

Í viðtalinu ræðir Tolli einnig 
samstarf sitt við Bónusverslan-
irnar, sem selja eftirprentanir 
og bók með verkum eftir hann. 
Tolli segist hafa orðið var við að 
sumir hafi haft fyrirvara á þessu 
samstarfi. Tolli lítur hins vegar á 
það sem tækifæri til að þróa verk 
sín áfram og viðræðurnar við 
Iceland Express séu framhald af 
því.  - bs / sjá Menningu

Iceland Express leitar til Tolla:

Vilja verk eftir 
Tolla á flugvélar

Þorgrímur, ertu toppnáungi?

„Mér skilst það á öllum þeim 
milljónum sem þekkja mig að ég sé 
alveg einstakur.“

Tvær bækur eftir Þorgrím Þráinsson eru 
á lista Félags bókaútgefanda yfir tíu sölu-
hæstu bækurnar. Þokan er í áttunda sæti 
og Ertu Guð, afi? situr í tíunda sæti.

FÓLK Hlynur Sigurðsson, starfs-
maður frá íslenska fyrirtækinu 
Arctic Trucks, er á heimleið eftir 
jeppaferð á suðurpólinn. Talið er 
að hraðamet hafi fallið í ferðinni 
þar sem 2.300 kílómetrar voru 
lagðir að baki á fjórum og hálf-
um sólarhring.

Hlynur, sem var bílstjóri og 
bifvélavirki í ferðinni, komst 
á pólinn aðfaranótt fimmtu-
dags en var utan símasambands 
þegar fréttin var unnin. Hallveig 
Andrés dóttir, hjá Arctic Trucks, 
segir hins vegar í samtali við 
Fréttablaðið að ferðin hafi gengið 

að óskum. Sér-
útbúnir Hilux-
jepparnir hafi 
reynst vel.

„Þessir bílar 
voru smíðaðir 
hér á Íslandi í 
sumar og próf-
aðir hér, en eru 
í eigu manna 
frá Kasakstan 
sem eru að 

undir búa annan og stærri leið-
angur á næsta ári.“

Þetta er annar leiðangurinn 
á stuttum tíma þar sem bílar 
Arctic Trucks ferja menn á pól-
inn, en undir lok síðasta mánað-
ar fór Eyjólfur Már Teitsson með 
hóp indverskra vísindamanna 
sömu leið. 

Hallveig segir að þriðji leið-
angurinn leggi af stað á næstu 
dögum. Þar verður meðal annars 
í fyrsta sinn prófaður sex hjóla 
Hilux, en bílar fyrirtækisins hafa 
getið sér gott orð og eru nú tólf 
talsins á Suðurskautslandinu.

„Við höfum verið þarna í þrjú 
ár og erum alltaf að sanna okkur 

betur á þessum slóðum,“ segir 
hún. „Þau tæki sem hafa hing-
að til verið notuð þar eru miklu 
stærri og þunglamalegri og eyða 
margfalt meiri olíu en okkar 
bílar þannig að það eru ekki bara 
aukin þægindi, heldur eru þeir 
líka miklu umhverfisvænni.“

Eyjólfur stóð á pólnum með 
fyrsta leiðangrinum hinn 23. nóv-
ember og segir samtali við Frétta-

blaðið að upplifunin hafi verið 
einstök og um leið skemmtileg.

„Þetta var alveg mögnuð 
reynsla og mjög mikill kuldi. 
Svona hef ég aldrei upplifað áður. 
Frostið mældist mest um 56 stig, 
fyrir utan vindkælingu.“

Aðspurður sagði hann að vel 
hafi farið um ferðalangana. „Það 
er munur að sitja inn i í hlýjum bíl 
og hann fer vel með mann. Maður 
keyrir bara og hlustar á tónlist 
nema eitthvað komi upp á.“

Eyjólfur segist ekki enn hafa 
fengið tækifæri til að bæta norður-
pólnum í safnið.

„Þeir eru ekki margir sem hafa 
ekið á báða pólana, en ég væri 
alveg til í að tilheyra þeim hópi.“

 thorgils@frettabladid.is

Íslenskir jeppar á 
methraða á pólinn
Hlynur Sigurðsson er á leið til byggða eftir ökuferð á suðurpólinn með jeppum 
frá Arctic Trucks. Fór 2.300 kílómetra á 108 klukkutímum. Annar hópur er ný-
kominn heim frá Suðurskautslandinu og sá þriðji heldur af stað um helgina.

HALDIÐ Á PÓLINN Hlynur og hópur hans á leið frá Novo á suðurpólinn. Þeir komust 
á pólinn rúmum fjórum sólarhringum síðar og eru nú á heimleið. MYNDIR/EYJÓLFUR

EYJÓLFUR MÁR 
TEITSSON Þetta var alveg mögn-

uð reynsla og mjög 
mikill kuldi. Svona hef ég 
aldrei upplifað áður. 

EYJÓLFUR MÁR TEITSSON
PÓLFARI

TOLLI Iceland Express hefur áhuga á 
verkum listamannsins.

TÆKNI Gosið í Eyjafjallajökli síðasta vor er einn af 
fimm stærstu atburðum ársins á heimsvísu. Þetta 
kemur fram í árlegri úttekt leitarvélarinnar Google, 
en auk gossins voru talin til jarðskjálftinn á Haítí, 
Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver, olíuslysið í 
Mexíkóflóa og Heimsmeistaramótið í knattspyrnu.

Þetta mat Google er metið eftir því hversu oft er 
leitað að fréttum sem tengjast ákveðnum atburðum 
en ekki eru til nákvæmar fjöldatölur um leitar-
beiðnir.

Þetta þarf ekki að koma á óvart þar sem eldgosið, 
og öskuskýið sem því fylgdi, snerti milljónir manna 
um allan heim sökum raskana á samgöngum.

Í skýringu á vef Google sem ber yfirskriftina 
Zeitgeist, eða tíðarandinn, sést glögglega hvernig 
Eyjafjallajökull heltók heimsbyggðina smám saman 
um nokkurra vikna skeið áður en um fór að hægjast.

Á vef Google má einnig sjá hvað hefur hrifið 
net verja það sem af er ári, en iPad, spjallkerfið 
Chat roulette og ungstirnið Justin Bieber tóku hæstu 
stökkin frá fyrra ári. Svínaflensan og Susan Boyle 
voru hins vegar á meðal þeirra sem hrundu í netvin-
sældum.  - þj

Eldgosið í Eyjafjallajökli þykir einn af stærstu atburðum ársins á Google:

Eyjafjallajökull heltók heimsbyggðina

GOSIÐ GÚGGLAÐ Fréttir af öskuskýinu frá Eyjafjallajökli voru 
eitt vinsælasta leitarefnið á Google á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVÍÞJÓÐ Nokkrir fyrrverandi 
aðstandendur uppljóstrunar-
síðunnar Wikileaks ætla á mánu-
daginn að opna nýjan upp-
ljóstrunarvef, sem á að nefnast 
Openleaks.

Frá þessu skýrir sænska dag-
blaðið Dagens Nyheter og vitnar 
í mennina, sem kjósa þó að vera 
ónafngreindir. Þeir segjast hafa 
hrakist frá Wikileaks vegna erfið-
leika í samskiptum við Julian 
Assange, stofnanda vefsins.

Þeir segja markmiðið að setja 
upp vef þar sem tæknimál verði 
kláruð, sem ekki hafi tekist hjá 
Wikileaks, og lýðræði verði í 
hávegum haft frekar en að einn 
maður eða einn hópur ráði öllu.

 - gb

Hröktust frá Wikileaks:

Stofna annan 
uppljóstraravef

VIÐSKIPTI Róbert Marshall, 
formaður allsherjarnefndar 
Alþingis, vill að stjórnvöld 
endurskoði 
rekstrarleyfi 
greiðslukorta-
fyrirtækjanna 
hér á landi í 
kjölfar upp-
sagnar þeirra 
á samningi við 
Wikileaks. Rúv 
sagði frá mál-
inu í gær. 

Fulltrúar Valitor og Borgunar 
sátu fyrir svörum á fundinum. 
Róbert segir þá hvorki hafa getað 
vísað í fordæmi né lög ákvörðun 
sinni til stuðnings. Hann segir 
blasa við að fyrirtækin hafi látið 
undan þrýstingi bandarískra 
stjórnvölda. Það séu alvarleg tíð-
indi fyrir félagasamtök að geta 
átt á hættu að greiðslur til þeirra 
verði stöðvaðar birti það upplýs-
ingar sem séu erlendum stjórn-
völdum ekki þóknanlegar.  - shá

Kortafyrirtækin og Wikileaks:

Vill endurskoða 
rekstrarleyfin

RÓBERT MARSHALL
SAMFÉLAGSMÁL Starfsmenn Lands-
bankans hafa safnað rúmum 
sex milljónum króna til styrktar 
Mæðrastyrksnefnd, Hjálpar-
starfi kirkjunnar, Hjálpræðis-
hernum og Reykjavíkurdeild 
Rauða kross Íslands.

Þetta er annað árið í röð sem 
starfsfólk bankans léttir undir 
með hjálparstarfi í landinu. 
Mörg hundruð manns lögðu sitt 
af mörkum með frjálsu framlagi 
í sjóðinn og starfsmannafélag 
Landsbankans tvöfaldaði þá upp-
hæð sem safnaðist.  - sv

Starfsfólk gefur fyrir jólin: 

Söfnuðu um 
sex milljónum

LÖGREGLUMÁL Tollgæslan lagði 
hald á talsvert magn af smygl-
varningi við leit í flutningaskipi 
í síðustu viku. Alls fundust rúm-
lega 110 lítrar af sterku áfengi, 9 
lítrar af léttu áfengi og rúmlega 
132 lítrar af bjór. Einnig var lagt 
hald vindlinga og snus auk kjöts 
og fatnaðar. 

Hópur tollvarða og fíkniefna-
hundar tóku þátt í leitinni. Árlega 
gerir Tollgæslan upptækt mikið 
magn af ólöglega innfluttum 
varningi sem reynt er að smygla 
til landsins.  - sv

Lagt hald á smyglvarning: 

Rúmlega 150 
lítrar af áfengi 

SPURNING DAGSINS

tSöguleg skáldsagatttttt
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Sunnudagur 12. desember
14 – 15  Kátir jólasveinar á svæðinu
14 – 18  Sigga Kling spákona
15 – 17  Myndataka með jólasveininum í samstarfi    
  við SenseCenter og Canon
14:00   Brot úr leikritinu 

Prinsessan á Bessastöðum
16:00   Kisan Birta kemur í heimsókn 
  og kynnir bókina sína
16 – 17  Glaðir jólasveinar enn á ferð
18 – 19  Lifandi jóladjass

Laugardagur 11. desember
Kátir jólasveinar á ferð 14 – 15

The Charlies syngja  14:00
Sigga Kling spákona  14 – 18

Ellý Ármanns spáir í spilin  14 – 15
 Jólasveinamyndataka í samstarfi  við 15 – 17

SenseCenter og Canon  
Röddin 2010 syngur 15:00

Hressir jólasveinar á vappinu  16 – 17
Bubbi syngur og áritar  18:00

Lifandi jóladjass 18 – 19

Nýtt kortatímabil!

Opið til 22 öll kvöld til jóla
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Samningsdrög við Hol-
lendinga 11. október 2008

Samningur við Breta og 
Hollendinga 5. júní 2009

Fyrirvarar settir af 
Alþingi 28. ágúst 2009

Samningur við Breta og Hollendinga 9. desember 2010

Vextir 6,7 prósent 5,55 prósent 5,55 prósent 3 prósent og 3,3 prósent

Mat á kostnaði ríkisins Óþekkt 162 milljarðar króna 162 milljarðar króna 47 milljarðar króna

Endurgreiðslur hefjast 2012 2016 2016 2011

Greiðslum skal lokið 2019 2024 2024 (möguleiki á fram-
lengingu til 2030)

2046

Efnahagslegir fyrirvarar Engin ákvæði Lægri afborganir ef 
hagvöxtur yrði undir 
ákveðnum mörkum.

Þak á árlegar greiðslur eftir 2016 miðast við 5% af tekjum ríkisins á 
fyrra ári. Ef eftirstöðvar höfuðstöðva nema innan við 45 milljörðum árið 
2016 greiðast þær innan 12 mánaða. Endurgreiðslutími hækkar um eitt 

ár fyrir hverja 10 milljarða umfram 45 milljarðana.

Úrlausn ágreiningsmála Engin ákvæði Fyrir breskum dómstólum Fyrir breskum dómstólum Hjá alþjóða gerðardóminum í Haag

FRÉTTASKÝRING
Hversu margar tilraunir hafa verið 
gerðar til að semja um Icesave?

Segja má að alls hafi fjórum sinn-
um verið samið um lausn Icesave-
deilunnar frá því að íslenska 
bankakerfið hrundi haustið 2008. 
Enn er ekki ljóst hvort sú niður-
staða sem samninganefnd Íslands 
kynnti í vikunni verði sú síðasta.

Fyrst var reynt að semja um 
Icesave-skuldir Landsbankans 
strax eftir bankahrunið, eftir að 
bresk stjórnvöld frystu eignir 
bankans þar í landi. 

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar náði samkomu-
lagi við hollensk stjórnvöld 11. 
október 2008, og reynt var að 
semja við bresk stjórnvöld á svip-
uðum nótum. Samið var um að 
Hollendingar lánuðu íslenska rík-
inu fyrir skuldbindingunum í Hol-
landi með láni til tíu ára með 6,7 
prósenta vöxtum. Í janúar 2009 
sprakk ríkis stjórnin. 

Ný ríkisstjórn Samfylkingar 
og Vinstri grænna hóf samninga-
viðræður á nýjan leik, og gerði út 
samninganefnd sem Svavar Gests-
son leiddi. Hinn 5. júní 2009 var 

nýr samningur um ríkisábyrgð 
á skuldunum undirritaður. Þar-
var kveðið á um lán með 5,55 pró-
senta vöxtum, og kostnaður ríkis-
ins metinn á 162 milljarða króna. 
Afar hart var deilt um samninginn 
í umræðum á Alþingi allt sumarið, 
og riðaði stjórnin að því er virtist 
til falls vegna málsins á tímabili.

Niðurstaða Alþingis var sú að 
gera fyrirvara við samninginn, og 
voru lög þar að lútandi samþykkt 
28. ágúst. Bretar og Hollending-
ar töldu þar með samninginn ekki 
samþykktan, og enn var sest að 
samningaborðinu.

Að endingu stóðu aðeins tveir af 
fyrirvörum Alþingis út af borðinu 
þegar stjórnvöld skrifuðu undir 
nýjan samning 18. október. Þeir 
fyrirvarar þóttu þó afar mikil-
vægir. Þar var annars vegar um að 
ræða fyrirvara um að ekki þyrfti 
að greiða lengur af láninu en til 
2024, og hins vegar að Íslendingar 
drægju lögmæti kröfunnar í efa.

Lög um ríkisábyrgð á láni Breta 
og Hollendinga með fyrrgreind-
um skilmálum voru samþykkt á 
Alþingi 30. desember eftir afar 
harðar umræður. Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, synjaði 
lögunum í kjölfarið staðfestingar, 

og þau voru kolfelld í þjóðar-
atkvæðagreiðslu í kjölfarið.

Enn hófust viðræður við bresk 
og hollensk stjórnvöld, nú undir 
forystu Lee C. Buchheit, banda-
rísks lögmanns og sérfræðings í  
alþjóðlegum lánasamningum. Við-
ræðurnar gengu fremur hægt til 
að byrja með, sem skýrist meðal 
annars af því að þingkosningar 
voru fyrirhugaðar nokkrum mán-
uðum síðar bæði í Bretlandi og 
Hollandi.

Síðastliðinn fimmtudag var svo 
að lokum tilkynnt um nýtt sam-
komulag við bresk og hollensk 
stjórnvöld. Þar var samið um 3,3 
prósenta vexti af láni frá Bretlandi 
og 3 prósenta vexti af láni frá Hol-
landi. Kostnaður ríkisins nú er 
metinn á um 47 milljarða króna.

Hvort þessi fjórða tilraun til að 
ná samkomulagi í þessari erfiðu 
milliríkjadeilu ber árangur velt-
ur á viðtökum Alþingis, sem þarf 
að samþykkja samninginn áður 
en hann tekur gildi. Samþykki 
Alþingi lög þar sem samkomulagið 
er staðfest fara þau lög til forset-
ans til staðfestingar. Hann hefur 
þá val um að staðfesta lögin eða 
vísa þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu 
á ný. brjann@frettabladid.is

Fjórða atrennan að Icesave
Icesave er mál málanna þessa aðventu eins og verið hefur síðustu tvö ár. Fyrst var reynt að semja skömmu 
eftir hrun og enn náðist nýtt samkomulag í fyrradag. Ekki er útilokað að gera þurfi fleiri atrennur.

samningarnir

11. október - Samkomulag 
við Hollendinga um greiðslu 
á Icesave.
5. desember - Alþingi sam-
þykkir að ljúka Icesave með 
samningum.

24. febrúar - Ný samninga-
nefnd undir forystu Svavars 
Gestssonar stofnuð.
5. júní - Skrifað undir samn-
inga við Breta og Hollendinga.
28. ágúst - Alþingi samþykkir 
ríkisábyrgð með fyrirvörum.
17. október - Skrifað undir 
nýja samninga við Breta og 
Hollendinga.
30. desember - Alþingi 
samþykkir samninginn.

5. janúar - Forseti Íslands 
synjar lögum um ríkisábyrgð 
staðfestingar.
6. mars - Þjóðin hafnar 
Icesave-samningnum í þjóðar-
atkvæðagreiðslu.
8. febrúar - Lee Buchheit 
samþykkir að leiða íslenska 
samninganefnd.
9. desember - Nýtt sam-
komulag næst við bresk og 
hollensk stjórnvöld.

Tímalína Icesave
2008

2009

2010

STJÓRNMÁL „Ég fagna því mjög að 
þessi niðurstaða hafi náðst og ekki 
síst að það hafi náðst sátt í samn-
inganefndinni, sem var meðal ann-
ars skipuð fulltrúa frá stjórnar-
andstöðunni,“ segir Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra 
um Icesave-samninginn sem nú 
liggur á borðinu. „Þetta er gríðar-
legur áfangi í endurreisninni.“

Jóhanna segir að forystumenn 
flokkanna séu þegar byrjaðir að 
ræða um framhald málsins og 
hvernig farið verður með það í 
þinginu. Hún vonist til þess að 

all ir f lokkar 
geti staðið að 
því saman. 

„ É g  v o n a 
að það skýr-
ist  f ljót lega 
í næstu viku 
hvernig fram-
haldið verður. 
Ég held að það 
liggi ljóst fyrir 
að það er ekki 

hægt að klára þennan samning 
í þinginu fyrir jól. Það er eðli-
legt að menn taki sér tíma til að 

skoða málið í heild. Það er aftur 
á móti spurning um hvort hægt 
er að mæla fyrir málinu og koma 
því til nefndar fyrir jól,“ segir 
Jóhanna.

Forystumenn ríkisstjórnarinn-
ar fóru ekki leynt með óánægju 
sína þegar ekki tókst að klára síð-
asta Icesave-samning fyrr á árinu. 
Spurð hvort það hafi verið röng 
afstaða í ljósi nýja samningsins 
segir Jóhanna: „Nei, þetta sýnir 
fyrst og fremst að aðstæður eru 
verulega breyttar frá því að síð-
asti samningur var gerður. Flest 

af því sem hefur orðið til þess að 
lækka þennan samning hefði haft 
áhrif til lækkunar á fyrri samn-
inginn.“ 

Hún nefnir til dæmis betri 
heimtur úr þrotabúi Landsbank-
ans, hagstæðari gengismun, sterk-
ari gjaldeyrisforða og lægri fjár-
magnskostnað. „Það er veruleg 
skýring á þessum 100 milljarða 
mismuni sem er á þessum samn-
ingum,“ segir Jóhanna. Ekki megi 
heldur gleyma því að tafirnar hafi 
kostað sitt fyrir atvinnulífið í 
landinu.  - sh

Jóhanna Sigurðardóttir segir nýjan Icesave-samning ekki sýna að fyrri afstaða stjórnarinnar hafi verið röng:

Icesave-málið verður ekki klárað fyrir jól

JÓHANNA
SIGURÐARDÓTTIR

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

17°

10°

3°

6°

3°

5°

4°

4°

22°

6°

15°

6°

22°

-1°

6°

16°

1°Á MORGUN 
Fremur hægur vindur 

víða um land.

MÁNUDAGUR
Fremur hægur vindur 

víða um land.

3
2

4

5 256

5 5
4

4

3

3
3

2

2

5

3
6

3

-2

3

5

5
5

4

7

4
15

5

5
5

15
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MILD HELGI   
Veður verður milt 
um helgina miðað 
við að nú styttist 
í jólin og því lítið 
um snjó nú þegar 
fyrstu jólasveinarn-
ir koma til byggða.  
Það verður víða 
nokkuð bjart í dag 
og fremur hægur 
vindur en síðdegis 
gæti fallið lítils-
háttar væta allra 
vestast.  

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

HJÁLPARSTARF Um 150 sjálfboða-
liðar Reykjavíkurdeildar Rauða 
kross Íslands munu gefa gestum 
og gangandi í miðbæ Reykjavík-
ur um átta þúsund bolla af heitu 
súkkulaði laugardagana fram að 
jólum og á Þorláksmessu. 

Súkkulaðið verður gefið á fjór-
tán stöðum víðs vegar um miðbæ-
inn. Verslunareigendur í miðbæn-
um standa straum af kostnaðinum 
við verkefnið, ásamt Mjólkur-
samsölunni sem gefur 750 lítra 
af mjólk og Nóa Síríus sem gefur 
130 kg af suðusúkkulaði.

Tekið verður við frjálsum fram-
lögum í söfnunarbauka og renna 
þau í Elínborgarsjóðinn, sem 
ætlað er að styrkja einstaklinga 
og fjölskyldur í kringum jólin.  - sh

Sjálfboðaliðar Rauða krossins:

Gefa átta þús-
und kakóbolla

STOFNANIR Umboðsmaður skuldara 
flytur skrifstofur sína um helgina 
frá Hverfisgötu 6 og í Kringluna 1. 

„Frá því embættið tók til starfa, 
þann 1. ágúst, hefur starfsmönn-
um fjölgað mjög og starfsemin 
orðið umfangsmeiri,“ segir í til-
kynningu. „Því er talið nauðsyn-
legt að fara í rúmbetra húsnæði.“

Útibú umboðsmanns skuldara 
verður opnað í Reykjanesbæ í lok 
næstu viku.

Rúmbetra húsnæði nauðsyn:

Umboðsmaður 
færir sig um set

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 
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 

GENGIÐ 10.12.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

205,5601
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,46  115,00

181,19  182,07

151,74  152,58

20,349  20,469

19,055  19,167

16,653  16,751

1,369  1,377

176,04  177,08

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Ranglega var sagt í frétt á miðvikudag 
um deilur um vegarslóða á Vatns-
leysuströnd að eigandi Neðri-Brunna-
staða væri fyrrverandi bæjarfulltrúi H-
listans. Að sögn Eirnýjar Valdsdóttur, 
bæjarstjóra Voga, hefur enginn íbúi á 
Neðri-Brunnastöðum verið bæjarfull-
trúi eða í hreppsnefnd svo langt aftur 
sem minni elstu manna nær.

LEIÐRÉTTING

   Dagatalsbókin 
   er komin!

R

salka.is



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

Normannsþinur

Rauðgreni

Stafafura

Lifandi 
jólatré!

TAX FREE
af jólatrjám

Einnig er 

TAX FREE
af 

gervitrjám

AÐEINS 
þessa helgi!

 
FJÖR Í SKÚTUVOGI!

 
LAUGARDAGUR

JÓLASVEINAR SKEMMTA 

KL 13:00

SOLLA STIRÐA KEMUR 

Í HEIMSÓKN KL 14:00

BROKK-KÓRINN UNDIR STJÓRN 

MAGNÚSAR KJARTANSSONAR 

KL 15:00 OG 17:00

 
SUNNUDAGUR

JÓLASVEINAR SKEMMTA KL 13:00

ÍÞRÓTTAÁLFURINN KEMUR 

Í HEIMSÓKN KL 14:00

799
HÝASINTU-
SKREYTING

2.790
LEIÐISKRANS

JÓLAHLAÐBORÐ
ALLAN DAGINN í Skútuvogi

Laugardag og sunnudag 

kl. 12:00-20:00

       Aðeins

990kr

ALLAN DAGINN
FRÁ KL.

12:00- 20:00
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FRAMKVÆMDIR Samningaviðræður 
ríkisins og lífeyrissjóðanna um 
fjármögnun sjóðanna á tugmillj-
arða vegaframkvæmdum runnu 
út í sandinn á fimmtudag.

Of mikið bar í milli þess sem 
ríkið var tilbúið til að greiða og 
þess sem sjóðirnir vildu fá.  

Kristján L. Möller, þingmaður 
Samfylkingarinnar fer fyrir 

verkefninu 
fyrir hönd ríkis-
stjórnarinnar. 
„Við vi ldum 
semja út frá 
Íslandi nútím-
ans þar sem 
vex t i r  e r u 
að lækka og 
buðum ákveðna 
breytilega vexti 
sem grunnvexti 
og álag ofan 
á þá. Það var 
að okkar mati 
mjög vel boðið 
en lífeyrissjóð-
irnir sögðust 
í gærmorgun 
[fimmtudags-
morgun] alls 
e k k i  v i l j a 
breytilega vexti 
heldur fasta 
vexti til fjög-

urra eða fimm ára. Það réði úrslit-
um,“ segir Kristján.

Í ljósi þessa hafa stjórnvöld 
ákveðið að fjármagna framkvæmd-
irnar með skuldabréfa útboði. 
Lánin bera því ríkisábyrgð.

Arnar Sigurmundsson, for-
maður Landssamtaka lífeyris-
sjóða, segir að í þrjá mánuði hafi 
legið fyrir að ríkið væri, sam-
hliða viðræðum við sjóðina, að 
skoða möguleikana á skulda-
bréfaútboði. „Við vildum semja 
um fasta vexti enda mikilvægt 
fyrir lífeyrissjóðina en ríkið 
vildi breytilega vexti. Við héld-
um að lending myndi nást en 

svo slitnaði upp úr. Við vorum 
ró legir yfir því enda vissum við 
að hinn kosturinn væri til stað-
ar.“ Aðspurður segir Arnar það 
koma í ljós hvort lífeyrissjóðirn-
ir taki þátt í skuldabréfaútboðinu 
en bendir á að þeir séu stór kaup-
andi slíkra bréfa.

Arnar og Kristján eru sammála 

um mikilvægi þess að niðurstaða 
fáist. Fram undan séu umfangs-
miklar framkvæmdir sem að 
hluta til komi til framkvæmda á 
næsta ári en einkum árin 2012, 
2013 og 2014. Bæði skapi þær 
störf og auki á umferðaröryggi 
á nokkrum fjölförnustu leiðum 
vegakerfisins.   bjorn@frettabladid.is

Ríkið býður út lán í 
stað þess að semja
Umfangsmiklar vegaframkvæmdir verða fjármagnaðar með skuldabréfaútboði 
en ekki beinum lánum frá lífeyrissjóðunum. Viðræður þar um sigldu í strand.   

ARNAR
SIGURMUNDSSON

KRISTJÁN L. 
MÖLLER

VEGAGERÐ Vonir standa til að mikill kraftur færist í vegagerð, einkum að næsta 
ári liðnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Heildarfjárhæð vegaframkvæmdanna sem stjórnvöld hafa ákveðið að ráðist 
verði í á næstu fjórum árum er á milli þrjátíu og fjörutíu milljarðar króna. 
Framkvæmdir fyrir sex milljarða hefjast á næsta ári, og fyrir tíu til tólf millj-
arða árin þrjú á eftir. 

Kristján Möller segir að framkvæmdir við Suðurlandsveg, á fimmtán kíló-
metra kafla milli Hellisheiðarvirkjunar og Hveragerðis, verði boðnar út í byrj-
un nýs árs. Einnig tæplega tveggja kílómetra verk á Vesturlandsvegi, nærri 
gatnamótum Bæjarháls og um fjögurra kílómetra kafli á Reykjanesbraut, 
milli Kaldárselsvegar og Krísuvíkurvegar. Þá séu Vaðlaheiðargöng tilbúin til 
forvals á evrópska efnahagssvæðinu en í því er kallað eftir áhugasömum 
verktökum og nokkrum boðið að bjóða í verkið. Það ferli getur tekið fjóra 
til sex mánuði. Kristján vonast til að hægt verði að byrja að sprengja fyrir 
göngunum á þjóðhátíðardaginn næsta sumar.

Sprengt í Vaðlaheiði 17. júní 2011?

MENNTUN Íslenskir háskólanemar á Englandi þurfa ekki 
að óttast hækkanir á skólagjöldum með tilkomu nýrra 
laga þar í landi. Mikill styr hefur staðið um breyting-
ar á lögum um hámarksskólagjöld í enska háskóla, 
frá haustinu 2012 verða gjöldin færð úr 3.290 sterl-
ingspundum á ári upp í 9.000, sem er sama upphæð og 
nemar utan Evrópusambandsins, þar á meðal Íslend-
ingar, hafa þurft að greiða hingað til.

Mótmæli námsmanna náðu hámarki á fimmtudag 
þar sem óeirðir brutust út við þinghúsið í London 
þar sem lögin voru samþykkt. Reyndist það mörgum 
stjórnarþingmönnum erfitt og meðal annars kaus 21 
þingmaður úr liði Frjálslyndra demókrata á móti lög-
unum. 

Hjördís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands 
íslenskra námanna erlendis, segir í samtali við Frétta-
blaðið að hún sé fegin að hækkanirnar muni ekki koma 
við þá 215 Íslendinga sem stunda nám í Englandi.

„Það er mjög mikilvægt að halda góðum samskipt-
um á milli landanna, ekki síst með námsmannaskiptum 
og ef það myndi detta upp fyrir gæti það haft slæmar 
afleiðingar.“  - þj

Skólagjaldahækkun á Englandi snertir ekki íslenska námsmenn:

Gjöld Íslendinga hækka ekki

LÆTI Í LONDON Stúdentar komu saman fyrir utan þinghúsið í 
London til þess að mótmæla hækkun skólagjaldanna. Óeirðir 
brutust út og tugir manna slösuðust.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA
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J Ó L A K Ö T T U R I N N

ÍSLENSK HÖNNUN OG RITSNILLD
Í ÞÁGU FATLAÐRA BARNA OG UNGMENNA

í túlkun Hildigunnar Gunnarsdóttur, 
Snæfríðar Þorsteins og Þórarins Eldjárns. 

UMSÓKNARFRESTUR 
UM NÁM

Á VORÖNN ER TIL  
11. DESEMBER

www.hr.is

DÓMSMÁL Hæstiréttur segir að 
eigendur tveggja frístundahúsa í 
Kiðjabergi í Grímsnesi þurfi ekki 
að rífa húsin eins og einn nágranni 
þeirra krafðist.

Húsin standa á landi Meistara-
félags húsasmiða í Kiðjabergi. 
Eigendur þeirra fengu samþykkt 
byggingarleyfi hjá sveitarfélaginu í 
október 2005 og í febrúar 2006. Þeir 
hófust handa við smíði húsanna en 
sumarið 2006 kærðu eigendur eldra 
sumarhúss í næsta nágrenni fram-
kvæmdina. Úrskurðarnefnd skipu-
lags- og byggingarmála komst að 
því að ekki hafði verið staðið rétt 

að breyttu aðalskipulagi sem bygg-
ingarleyfin byggðu á og felldi þau 
út gildi og lét stöðva framkvæmd-
ir. Ný byggingarleyfi voru síðar 
gefin út samkvæmt aðalskipulagi 
sem sveitarstjórnin samþykkti. Þau 
leyfi voru síðan felld úr gildi sumar-
ið 2007 en þá voru húsin næstum 
fullbyggð.

Samkvæmt lögum á að fjarlægja 
mannvirki sem reist eru án stuðn-
ings í skipulagi. Hæstiréttur segir 
hins vegar ekki annað séð en að 
húsasmiðirnir sem reistu sér húsin 
hafi verið í góðri trú um gildi bygg-
ingarleyfa sinna.  - gar

Hæstiréttur segir húsasmiði hafa verið grunlausa um ólögmæti byggingarleyfis:

Frístundahús ekki dæmd til niðurrifs

UMDEILT HÚS Í GRÍMSNESI Nágrannar 
þessa frístundahúss í Kiðjabergi töldu 
gengið á rétt sinn með breyttu skipulagi 
sem gerði ráð fyrir miklu stærri húsum á 
svæðinu. MYND/EGILL

Hefur þú dregið úr akstri á 
árinu vegna hækkandi bensín-
verðs?
Já 77%
Nei 23%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti að samþykkja nýja 
Icesave-samkomulagið?

Segðu skoðun þína á visir.is.

LÖGREGLUMÁL Tveir karlar um þrí-
tugt voru handteknir nú í vikunni 
í tengslum við rannsókn lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu á 
innflutningi á kókaíni til landsins. 
Annar maðurinn var handtekinn 
í gær en hinn í byrjun vikunnar. 
Jafnframt lagði lögreglan hald 
á um 400 grömm af kókaíni sem 
reynt var að senda til Íslands í 
tvennu lagi frá Suður-Ameríku. 

Mönnunum hefur verið sleppt 
en annar sat í gæsluvarðhaldi í 
tvo sólarhringa.

  - jhh

Kókaínsmygl upplýst:

Tveir þrítugir 
smyglarar teknir

KJÖRKASSINN



Hægt er að kaupa gjafakort á 
smaralind.is og á 

þjónustuborðinu okkar 
á 2. hæð.
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JÓLAGLEÐI UM HELGINA

LAUGARDAGUR
• Jólaleikritið kl. 14.00 – Frítt fyrir alla
• Verðlaunaafhending í Piparkökuhúsaleik  
 Smáralindar og Kötlu kl. 15.00.
• Samkór Kópavogs syngur falleg jólalög 
 kl. 15.30
• Hljómsveitin Frjókorn spilar jólatóna 
 kl. 17.00 og 20.00
• Pakkajól Smáralindar og Bylgjunnar 
 – gefum eina aukagjöf

SUNNUDAGUR
• Jólaleikritið kl. 14.00 – Frítt fyrir alla
• Jólasveinarnir koma í heimsókn og   
 skemmta börnunum kl. 15.00 og 17.00
• Hljómsveitin Frjókorn spilar jólatóna 
 kl. 18.00 og 20.30
• Túbutónleikar Tim Buzbee og félaga kl. 16.00
• Pakkajól Smáralindar og Bylgjunnar 
 – gefum eina aukagjöf

Sjáumst – Smáralind

Komdu og upplifðu skemmtilega jólastemningu um leið og 
þú verslar fyrir jólin.

Jólagjafa-handbókin við alla innganga
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■ Útlán VBS Fjárfestingarbanka 
námu tæpum 26,4 milljörðum 
króna í lok árs 2008. Þar af voru 
lánveitingar til byggingarstarfsemi 
eignarhaldsfélaga, til einstaklinga 
og annars 12,6 milljarðar króna. 
Áhættuskuldbinding bankans lá að 
mestu í lánum til kaupa á lóðum og 
byggingar húsa við Selfoss, í Reykja-
nesbæ og Mosfellsbæ; áhættu-
samra verkefna sem sum hver urðu 
að engu í efnahagshruninu. 
■ Bankinn var annar tveggja sem 
tók þátt í svokölluðum ástarbréfa-
viðskiptunum við Seðlabankann, 
sem gekk út á að afla viðskipta-
bönkunum þremur lausafé þegar 
aðrar dyr voru þeim lokaðar. Þegar 
stóru bankarnir féllu í október fyrir 
tveimur árum stóð VBS uppi með 
milljarðaskuld við Seðlabankann. 
Ríkissjóður lánaði honum því 26 
milljarða króna til sjö ára í mars í 
fyrra til að geta staðið við skuld-
bindingar sínar. Fyrsta vaxtagreiðsla 
ríkislánsins var í byrjun þessa 
árs og gat bankinn ekki staðið í 

skilum. Seðlabankinn er langstærsti 
kröfuhafi VBS en hann lýsti kröfu 
upp á 30 milljarða króna í búið. Það 
jafngildir rúmlega 60 prósentum 
allra krafna.
■ Talið er að VBS hafi með réttu 
verið kominn í vandræði löngu fyrr, 
jafnvel undir 8,0 prósenta lágmarks-
eiginfjárkröfu sem Fjármálaeftirlitið 
setur fjármálafyrirtækjum snemma 
árs árið 2008. Í mars á þessu ári 
greip svo Fjármálaeftirlitið inn í 
rekstur bankans og skipaði nýja 
stjórn yfir hann. 
■ VBS Fjárfestingarbanki var tekinn 
til slitameðferðar í mars og rann 
kröfulýsingarfrestur út um miðjan 
nóvember. 

Fall VBS í hnotskurn

VIÐSKIPTI Stjórnendur VBS Fjár-
festingarbanka lánuðu háar fjár-
hæðir til áhættusamra fasteigna-
verkefna fyrir hrun sem ekki 
stóðu undir lánveitingum. Í ein-
hverjum tilvikum lánaði bankinn 
gegn veði í lóðum sem til stóð að 
byggja á. 

„Þess eru dæmi að gefin hafi 
verið út skuldabréf á byggingar 
húsa á lóðum án þess að byggt 
hafi verið á lóðinni,“ segir Hró-
bjartur Jónatansson, lögmaður 
sem sæti á í slitastjórn VBS. 

„Þarna voru aðilar sem VBS 
tók að sér að fjármagna sem 
settu lóðir að veði sem ekki var 
byrjað að byggja hús á. Lítil verð-
mæti voru á bak við þau bréf og 
ljóst að ekki hafa verið fullnægj-
andi veð í ýmsum tilvikum fyrir 
endur greiðslu. Það er ekki mikið 
til staðar ef ekki stendur hús á 
lóðinni,“ bætir hann við.

Hróbjartur segir erfitt að sjá 
forsendur sumra fasteignaverk-
efnanna í dag. Ljóst sé að verk-
efnin standi ekki undir lánveit-
ingum VBS. „Veðin eru talin það 
léleg að þau skila ekki miklu til 
félagsins,“ segir hann.

Fyrsti kröfuhafafundur VBS 
var haldinn í fyrradag. Þar kom 
fram að lýstar kröfur nema 48 
milljörðum króna. Þar af eru 
launakröfur upp á tæpar hundrað 
milljónir króna. 

Aðrar kröfur eru víkjandi 
skuldabréf og fleira sem ekki 
þótti ástæða til að taka afstöðu 
til þar sem ekkert mun fást upp 
í þær. 

Fram kom á kröfuhafafundin-
um að búið væri að færa ofmetið 
eignasafn bankans niður úr 52 
milljörðum króna í tíu milljarða, 
eða um rúm áttatíu prósent. Af 
milljörðunum tíu eru níu millj-
arða innstæður í Seðlabankanum 
og gamla Kaupþingi. Þær eru 
veðsettar upp í rjáfur og því 
aðeins einn milljarður í bók-
færðu eiginfé til skiptanna fyrir 
kröfuhafa.

„Það er okkar mat að eignir eru 
ekki nægar til að mæta skuldum,“ 
segir Hróbjartur. 

 jonab@frettabladid.is

Þrotabú VBS á einn 
milljarð upp í kröfur
Heildarkröfur í bú VBS Fjárfestingarbanka nema 48 milljörðum króna. Léleg 
veð eru á bak við lánveitingar til fasteignaverkefna. Einn óveðsettur milljarður 
er til í sjóði. Erfitt að sjá forsendur lánveitinga, segir fulltrúi í slitastjórninni.  

Helstu hluthafar VBS fyrir hrun*

Nafn Eignarhlutur
Sparisjóðurinn í Keflavík 13%
IceCapital / Sund 12%
Byr sparisjóður 11%
Sparisjóður Mýrasýslu 10%

 * Samkvæmt ársreikningi VBS 2008

HRÓBJARTUR JÓNATANSSON Dæmi eru um að VBS hafi gefið út skuldabréf út á 
byggingar húsa á lóðum án þess að byggt hafi verið á lóðinni, að sögn lögmanns 
sem sæti á í slitastjórn fjárfestingarbankans. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

vodafone.is

Meiri jól, 
meiri jól,
meiri jól

Þunnur og léttur sími með bæði 
hefðbundnu lyklaborði og snertiskjá. 
Farsíminn er með 5 megapixla mynda- 
vél, styður WiFi og honum fylgja 
auðveld forrit fyrir Facebook og MSN.

Nokia  X3

0 kr. útborgun
og 2.499 kr. á mán. í 12 mán.
Netið í símann, 100 MB, 
fylgir með í 1 mánuð.

Staðgreitt: 29.990 kr.

Partý Alias
spilið fylgir á 

meðan birgðir 
endast

Glæsilegur Google sími með Android 
2,2 stýrikerfi, íslensku valmyndakerfi 
og snertiskjá. Farsíminn er með 3,15 
megapixla myndavél og býður upp á 
flýtileiðir á vefsamfélög eins og
Facebook. Með símanum fylgja 
mánaðaráskrift að Tónlist.is og
platan Best of Bang Gang.

LG Optimus One

0 kr. útborgun
og 4.166 kr. á mán. í 12 mán.
Netið í símann, 100 MB, 
fylgir með í 1 mánuð.

Staðgreitt: 49.990 kr.

Partý Alias
spilið fylgir á 

meðan birgðir 
endast

Við afborgunarverð á farsímum bætist við 250 kr. greiðslugjald á mánuði.

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur karl-
maður, Valur Sigurðsson, hefur 
verið dæmdur í tveggja ára fang-
elsi fyrir að ráðast á fyrrverandi 
unnustu sína með hnúajárni.  

Maðurinn réðst á konuna í sept-
ember, sló hana með hnúajárninu 
í höfuðið og ýtti við henni svo hún 
féll í gólfið. Þar sem hún lá sló 
hann hana ítrekað með handar-
jaðrinum, með hnefann kreppt-
an um hnúajárnið, bæði í höfuð 

og líkama. Eftir þetta greip hann 
um háls hennar og lyfti henni upp 
að vegg. Þar þrengdi hann svo að 
öndunarvegi hennar að henni 
sortnaði fyrir augum. Maðurinn 
sleppti þá takinu og hrinti henni 
svo að hún féll niður og lenti ofan 
í baðkari. Konan slasaðist mikið 
og hlaut sár, bólgur og mar á 
höfði og víðs vegar á líkama.

Eftir þetta ók maðurinn undir 
áhrifum fíkniefna og án öku-

réttar þar til lögregla stöðvaði 
hann við Rauðavatn. Í vasa hans 
fannst hnúajárnið, svo og amf-
etamín í bílnum. Þá hafði hann 
einnig kannabislauf í vörslum 
sínum.

Maðurinn játaði sök fyrir 
dómi.  Hann var auk fangelsis-
dómsins dæmdur til að greiða 
konunni rúmlega 770 þúsund 
krónur í skaðabætur. Hann var 
sviptur ökurétti ævilangt.  - jss

Dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir stórhættulega líkamsárás og fleiri brot:

Réðst á konu með hnúajárni

SVÍÞJÓÐ Peter Mangs, 38 ára Svíi 
sem er grunaður um eitt morð 
og nokkrar skotárásir í Malmö 
undan farið ár, er nú grunaður um 
að hafa skotið sextán ára pilt fyrir 
fjórum árum. Þessi árás bætist við 
langan lista af ódæðisverkum sem 
Mangs er grunaður um að hafa 
framið, þar á meðal tvö morð árið 
2003. 

Í frétt sænska dagblaðsins Syd-
svenskan kemur fram að pilturinn 
hafi fundist í blóði sínu í Kroks-
bäck-hverfi Malmö árið 2006. 
Hafði hann verið skotinn í höfuðið 
með lítilli skammbyssu af árasar-

manni sem hafði falið sig í runn-
um við fáfarna götu.

Samkvæmt Börje Sjöholm, yfir-
manni hjá rannsóknarlögreglunni 
í Malmö, er Mangs nú grunaður 
um tólf skotárásir fyrir árið 2009, 
eða áður en glæpaaldan hófst sem 
leiddi til handtöku hans. Þegar 
allt er talið eru þrjú morð og átján 
skotárásir til rannsóknar með til-
liti til þess að Mangs hafi framið 
glæpina.

Eins og komið hefur fram eru 
árásirnar í öllum tilvikum, nema 
einu, gegn fólki af erlendum upp-
runa. Þá var ungur Svíi skotinn í 

bíl sínum. Farþegi í bílnum var af 
erlendum uppruna.    - shá

Enn bætist við langan glæpalista Peter Mangs í Malmö:

Grunaður um enn eitt ódæðið

PETER MANGS Mangs hefur verið í 
gæsluvarðhaldi um nokkurra vikna 
skeið, en neitar sök staðfastlega.

NORDICPHOTOS/AFP



TAX
FREE
DAGAR

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaups.

Dagana 9. - 12. desember
afnemum við VSK af 
ÖLLU Á DÖMUNA.

Þú færð allan dömu:
fatnað, nærfatnað, náttföt, sokka-
buxur, skó, töskur, slæður og 
fylgihluti án VSK þessa fjóra daga.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 12. desember 2010.

ALLT
Á DÖMUNA!

NÝTT
VISATÍMABIL
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vodafone.is

Meiri jól, 
meiri jól,
meiri jól

Einn ódýrasti  Android snjallsíminn  
á Íslandi í dag.Frábær snertiskjásími 
með 3.2 megapixla myndavél og 
tónlistarspilarara.

Vodafone 845

0 kr. útborgun
og 2.083 kr. á mán. í 12 mán.
Netið í símann, 100 MB, 
fylgir með í 1 mánuð.

Staðgreitt: 24.990 kr.

Partý Alias
spilið fylgir á 

meðan birgðir 
endast

Við afborgunarverð á farsímum bætist við 250 kr. greiðslugjald á mánuði.

Glæsilegt

úrval af skrauti 

og borðbúnaði 

fyrir jólaborðið 

þitt!

SKOVBY borðstofuborð, eik/hvítt. B:100 L:183/275 H:74 cm. Kr. 169.990 fullt verð kr. 259.990.
259.990.

SKOVBY borðstofuskenkur, eik/sápa. B:180 D:46,5 H:81 cm. Kr. 159.990 fullt verð kr. 239.990.
239.990.

MEGAN borðstofustóll, fæst með brúnu, svörtu leðurlíki og gráu áklæði. Kr. 14.990 fullt verð kr. 23.990.23 990.

LE KLINT Joker loftljós, stórt. Svart, hvítt, rautt og fjólublátt. Kr. 23.990 fullt verð kr. 29.990.29 990.

LE KLINT Joker loftljós, lítið. Svart, hvítt, rautt og fjólublátt. Kr. 19.990 fullt verð kr. 24.990.24 990.

GLÆSILEG JÓLATILBOÐJólin koma...

30%
AFSLÁTTUR

af SKOVBY

borðstofuborði 

og skenk

Jóla-
tilboð

GLÆSILEG JÓLATILBOÐ!
Nýtt jólablað komið út, stútfullt af 

frábærum jólatilboðum!

Jólin koma...

B í l d s h ö f ð a  2 0   R e y k j a v í k S í m i  5 8 5  7 2 0 0

20%
AFSLÁTTUR
af BE ON FIRE

kertum til 
jóla

DÓMSMÁL Baldur Guðlaugsson, 
fyrrverandi ráðuneytisstjóri, 
krefst þess að máli á hendur honum 
vegna 192 milljóna króna innherja-
svika verði vísað frá dómi. Rökin 
fyrir því eru þau sömu og lágu til 
grundvallar kröfu um að rannsókn 
málsins yrði hætt fyrir réttu ári. 
Þeirri kröfu hafnaði Hæstiréttur.

Verjandi Baldurs, Karl Axelsson, 
gerir ítarlega grein fyrir því hvers 
vegna hann telur rétt að vísa mál-
inu frá, en annars sýkna hann, í 33 
blaðsíðna greinargerð sem skilað 
var til Héraðsdóms Reykjavíkur 
í gær. Fréttablaðið hefur greinar-
gerðina undir höndum.

Frávísunarkrafan byggir á því 
að Fjármálaeftirlitið hafi tilkynnt 
Baldri vorið 2009 að rannsókn á 
máli hans hafi verið hætt. Ekki 
megi rannsaka sama mál í tvígang 
og því hafi endurupptakan sumarið 
eftir verið ólögmæt.

Þegar Baldri var tilkynnt um 
niðurfellingu rannsóknarinnar var 
gerður fyrirvari um að hægt væri 
að taka hana upp ef fram kæmu 
nýjar upplýsingar. Verjandi Bald-
urs telur hins vegar að þær nýju 
upplýsingar sem vísað er til í gögn-
um FME og saksóknara hafi ekkert 
gildi í málinu vegna þess að málið 
grundvallist allt á gögnum sem 
lágu fyrir frá upphafi. Því beri að 
vísa málinu frá.

Til vara fer verjandinn fram á að 
Baldur verði sýknaður af ákærunni 
og telur upp ýmis rök fyrir því.

Fyrir það fyrsta segir hann refsi-
heimildir fyrir innherjasvik hrein-
lega ekki nógu skýrar. Slíkt mál 
hefur einungis einu sinni komið til 
kasta dómstóla og þá var sýknað.

Í öðru lagi byggir hann á því að 
sakargiftir séu ósannaðar. Hann 
mótmælir sönnunargildi fundar-
gerða sem vísað er til í ákæru, enda 
séu þær merkt sem drög og ekki 
undirritaðar af fundarmönnum. Þá 
rekur hann í löngu máli ýmislegt 
sem hann telur vera rangfærslur 
og ónákvæmni í ákæruskjali.

Enn fremur telur verjandinn að 
Baldur geti ekki talist hafa búið 
yfir innherjaupplýsingum þegar 

hann seldi bréf sín eftir miðjan 
september 2008, enda hefðu upp-
lýsingar um stöðu Landsbank-
ans og bankakerfisins alls verið 
á flestra vitorði um nokkurt skeið.

Í lok greinargerðarinnar mót-
mælir verjandinn kröfu saksókn-
ara um upptöku milljónanna 192, 
jafnvel þótt svo ólíklega fari að 
Baldur verði fundinn sekur. Ekki 
sé sannað að samhengi hafi verið 
á milli upplýsinganna sem fram 
komu á fundunum sem Baldur sat 
og þess að Landsbankinn féll. Ekki 
sé því sannað að hann hafi hagnast 
nokkuð á sölu bréfanna.

 stigur@frettabladid.is

Krefst frávísunar með 
sömu rökum og áður
Baldur Guðlaugsson vill halda milljónunum 192 sem hann er er ákærður fyrir 
að hafa aflað sér með innherjasvikum, jafnvel þótt hann verði fundinn sekur.

BALDUR GUÐLAUGSSON Kemur út úr Ráðherrabústaðnum helgina örlagaríku fyrir 
setningu neyðarlaganna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



- fjölskyldufyrirtæki í 19 ár!
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

JÓLASVEINA-
HEIMSÓKN

EINA-
ÓKN

jólasveinar kíkja 
í heimsókn í 
jólatrjáaskóginn
um helgina

sjá nánar á www.gardheimar.is

glaðningur á glaðningur á
hverjum degi!hverjum degi!

JóladagatalGarðheima
sjá nánar á www.gardheimar.is

3.9003.900kr

LeiðiskrossarLeiðiskrossar

GOTT
VERÐ

opin til kl. 20.00 til jóla

TAX
FREE
afsláttur

TAX
FREE
afsláttur

Allar jAllar jólaseríur

Öll jÖll jólatré

Öll amerÖll amerísku jólatrénísku jólatrén

TAXFREE af öllum jólatrjám og TAXFREE af öllum jólatrjám og
öllum jólaseríum alla helgina!öllum jólaseríum alla helgina!

TAX
FREE
helgihelgi

TILBOÐTILBOÐ

595595krkr

GrenibúntGrenibúnt

GARÐHEIMAR GLEÐJAGARÐHEIMAR GLEÐJA

5050%
3030%

HurðakransarHurðakransar

Handmálaðar glerkúlurHandmálaðar glerkúlur

jólaafslátturólaafsláttur
helgarafslátturhelgarafsláttur

margar gerðirmargar gerðir
endast ár eftir ár!endast ár eftir ár!

1.7501.750kr

LeiðisskreytingarLeiðisskreytingar í úrvalií úrvali
TILBOÐTILBOÐ

TILBOÐTILBOÐTILBOÐTILBOÐ

Heimabakað

Bakkelsi

Létt og jólalegt að hætti spírunnar

sörur, smákökur, 
karamellur og ýmiskonar 

annað góðgæti

Léttir réttir
smørrebrød,

kjúklingasalat, spírulokur
og heit súpa 

TAX
FREE
afsláttur
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20% afsláttur

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND WWW.UTILIF.IS

Brettapakkar

JÓLAGJÖFIN

NOREGUR Um það bil þúsund manns 
fylgdust með hátíðlegri athöfn í ráð-
húsinu í Ósló í gær, þar sem Thor-
björn Jagland, formaður norsku 
Nóbelsnefndarinnar, lagði verð-
launaskjal ársins á auðan stól kín-
verska andófsmannsins Liu Xiao-
bo.

Liu fékk ekki leyfi kínverskra 
stjórnvalda til að ferðast til Noregs 
að taka við verðlaununum. 

„Hann er í einangrun í fangelsi í 
norðaustanverðu Kína,“ sagði Jag-
land í ræðu sinni. „Sú staðreynd ein 
sýnir að verðlaunin voru nauðsyn-
leg og viðeigandi.“

Hann tók fram að verðlaununum 
væri ekki beint gegn Kína og sagði 
Kínverja verða að venjast því, sem 
stórveldi, að þurfa að sæta gagn-
rýni og umræðum.

Kínversk stjórnvöld eru ævareið 
norsku Nóbelsnefndinni, norskum 
stjórnvöldum og öllum þeim ríkjum 
sem sendu fulltrúa sinn til athafnar-
innar í gær.

Eiginkona Liu Xiaobo er í stofu-
fangelsi og fékk heldur ekki að fara 
til Noregs.

Liu er fimmti verðlaunahafinn 
sem kemst ekki til Óslóar að taka á 
móti verðlaununum vegna andstöðu 
stjórnvalda.

Jafnan hefur þó einhver nákom-
inn verðlaunahafanum getað mætt 
á athöfnina til að taka við verðlaun-
unum, þangað til núna að enginn 
fékk leyfi til að fara. 

Barack Obama Bandaríkjaforseti 
sendi frá sér yfirlýsingu í gær og 
hvatti kínversk stjórnvöld til að láta 
Liu lausan.

„Mannréttindi eru algild – þau 
tilheyra ekki einni þjóð, heimshluta 
eða trúarbrögðum,“ sagði Obama, 
sem fékk friðarverðlaunin í fyrra 
og sagðist þá sjálfur ekki almenni-
lega skilja hvers vegna. Hann sagð-
ist virða þann mikla árangur sem 
Kínverjar hefðu náð í því að koma 
fólki úr fátækt til bjargálna, og 
sagðist vissulega sammála því að til 

mannréttinda teldist sú mannlega 
reisn sem frelsi undan skorti gæfi. 
„En Liu minnir okkur á að mannleg 

reisn er einnig komin undir fram-
þróun lýðræðis, opins samfélags og 
réttarríkis.“  gudsteinn@frettabladid.is

Skjalið var lagt á auðan stól
Liu Xiaobo sat í fangelsi í Kína meðan Nóbelsverðlaunaathöfnin fór fram í Ósló. Aldrei áður hefur fulltrúi 
verðlaunahafa ekki getað mætt á athöfnina. Barack Obama hvetur kínversk stjórnvöld til að láta Liu lausan.

TÁKNRÆN ATHÖFN Thorbjörn Jagland, formaður norsku Nóbelsnefndarinnar, við 
auðan stól verðlaunahafans, kínverska andófsmannsins Liu Xiaobo. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1935 Carl von Ossietzky, 
Þýskalandi
Fyrsti maðurinn sem fékk ekki 
að fara til Noregs að taka við 
friðarverðlaunum Nóbels var Carl 
von Ossietzky, þýskur blaðamaður 
og rithöfundur sem þá var fangi 
nasista vegna gagnrýni sinnar á 

hernaðarstefnu og endurhervæð-
ingu Þýskalands. 
1975 Andrei Sakharov, Sovét-
ríkjunum
Andófsmaðurinn og kjarneðlisfræð-
ingurinn Andrei Sakharov fékk frið-
arverðlaunin fyrir mannréttinda- og 
friðarbaráttu sína í Sovétríkjunum. 

Hann hafði starfað að þróun 
kjarnorkuvopna í tuttugu ár þegar 
hann tók að gagnrýna stjórnvöld 
árið 1968 og féll þá úr náðinni. 
Eiginkona hans, Jelena Bonner, tók 
við verðlaununum. 
1983 Lech Walesa, Póllandi
Pólski rafvirkinn og verkalýðsleið-

toginn Lech Walesa hlaut friðar-
verðlaunin árið 1983. Walesa þorði 
ekki að fara til Óslóar af ótta við 
að honum yrði meinað að koma 
aftur til Póllands. Þess í stað tók 
eiginkona hans við verðlaununum. 
Sjö árum síðar var stjórnin fallin og 
Walesa orðinn forseti Póllands.

1991 Aung San Suu Kyi, Búrma
Aung Saan Suu Kyi fékk friðarverð-
launin fyrir þrotlausa baráttu sína 
fyrir lýðræði og mannréttindum 
í Búrma. Hún sat í stofufangelsi 
þegar verðlaunaafhendingin fór 
fram. Synir hennar, Kim og Alex-
ander, tóku við verðlaununum. 

Fjögur sem komust ekki …

HUNDURINN GRAFINN Mark Pickard, 
lögreglumaður í bænum Gloucester 
í New Jersey í Bandaríkjunum, var 
augljóslega hrærður þegar lögreglu-
hundurinn Schultz var grafinn við 
hátíðlega athöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÓLK Guðrún Ósk Hansen, þriggja 
barna móðir í Vogum á Vatnsleysu-
stönd, vann flatskjá í Facebook-
leik Vísis í gær. Guðrún er öryrki 
eftir alvarlegt bílslys og maðurinn 
hennar vinnur í Noregi. 

Það kom Guðrúnu skemmti-
lega á óvart þegar hún fékk sím-
tal þar sem henni var tilkynnt að 
hún hefði verið dregin út í Vinaleik 
Vísis og hreppt þennan vinning. 

„Þetta er ekki leiðinlegur jóla-
pakki,” segir Guðrún Ósk í samtali 
við Vísi í gær. Hún segir að efna-
hagshorfur og atvinnuástand hér 
á landi hafi orðið til þess að hún 
íhugi nú alvarlega að flytja út til 
eiginmannsins í Noregi. 

Vinaleikur Vísis heldur áfram og 
daglega eru dregnir út glæsilegir 
vinningar. Leiknum lýkur hinn 20. 
desember.  - sv

Guðrún Ósk Hansen dregin út í Facebook-vinaleik Vísis: 

Flatskjárinn kom 
skemmtilega á óvart 

VINNINGURINN AFHENTUR Jóhann Viðarsson, hjá Sjónvarpsmiðstöðinni, og Einar 
Skúlason, kynningarstjóri Vísis, afhenda Guðrúnu Ósk Hansen vinninginn.

ÖRYGGISMÁL Tvö til þrjú tilvik 
koma upp árlega hér á landi þar 
sem börn eru hætt komin eftir að 
hafa vafið snúrum af rimlagard-
ínum um hálsinn á sér. Síðasta 
sumar mátti ekki miklu muna 
þegar barn féll niður á gólf í 
verslun eftir að hafa vafið slíkri 
snúru um hálsinn á sér. 

Rúllu- og rimlagardínur eru 
algengar hér á landi á heimilum, 
leikskólum og öðrum stöðum 
þar sem ung börn halda til. Her-
dís L. Storgaard, forstöðumaður 
Forvarnahússins, segir að engin 
dauðaslys hafi orðið hér á landi, 
en þar sem ung börn eigi það oft 
til að vefja gardínusnúrum um 
hálsinn á sér sé mikilvægt að for-
eldrar geri viðeigandi ráðstafan-
ir.  - sv

Foreldrar geri ráðstafanir: 

Snúrur geta 
skaðað börn

VIÐSKIPTI Pan American Silver 
Peru hefur fengið Premio Des-
arrollo Sostenible 2010 verðlaun-
in (eða Verðlaun fyrir sjálfbæra 
þróun 2010) í flokki stuðnings við 
staðbundin verkefni tengd námu-
vinnslu. Í tilkynningu fyrirtækis-
ins kemur fram að verðlaunin séu 
veitt fyrir fordæmisgefandi starf 
á vettvangi félags- og umhverfis-
mála og jákvæð áhrif sem fyrir-
tækið hafi haft á nærsamfélög á 
athafnasvæðum sínum í Perú.

Ross J. Beaty, forstjóri Magma 
Energy, eiganda HS Orku, er stofn-
andi Pan American Silver, en hann 

er nú stjórnarformaður félagsins.
Verðlaunin eru árviss en þau 

veita Samtök fyrirtækja í námu-

iðnaði, olíuvinnslu og orku í Perú 
(SNMPE). Verðlaunin eru sögð 
hafa verið stofnsett með það fyrir 
augum að stuðla að bættum starfs-
háttum í iðnaðinum og til að stuðla 
að langtímasjálfbærni. 

Dómnefndin er skipuð nokkrum 
fulltrúum iðnaðar- og viðskipta-
lífs í Peru, sem og fulltrúum sjálf-
stæðra félagasamtaka, fjölmiðla og 
stjórnvalda. Verðlaunin voru veitt í 
Líma, höfuðborg Perú, 2. desember 
síðastliðinn. Áður hafa fengið verð-
laun í sama flokki fyrirtæki á borð 
við Antamina, Milpo, Atacocha og 
Xstrata.  - óká

NÁMUMENN Myndin er frá mótmælum 
námumanna í Líma í aprílbyrjun 2010. Þá 
mótmæltu námumenn nýjum reglum fyrir 
sjálfstæð námufélög. NORDICPHOTOS/AFP

Pan American Silver fær umhverfisverðlaun samtaka námuiðnaðarins í Perú:

Hafa góð áhrif á nærsamfélagið
SAMFÉLAG Fulltrúaráð verkalýðs-
félaganna í Reykjavík hefur veitt 
Hjálparstarfi kirkjunnar 500.000 
króna styrk til að standa við bakið 
á tekjulágum fjölskyldum. 

Hjálparstarf kirkjunnar veitir 
ungum barnafjölskyldum matarað-
stoð og styður að því að börn geti 
stundað tómstundastarf og nám.

Styrk fulltrúaráðsins, sem þau 
Jónas Þórisson framkvæmdastjóri 
og Vilborg Oddsdóttir, forstöðu-
maður innanlandsaðstoðar, veittu 
viðtöku verður aðeins úthlutað í 
Reykjavík. - bþh

Hjálparstarf kirkjunnar:

Styrkir barna-
fjölskyldur

Heimsminjar á netið
Heimsminjanefnd Íslands hefur 
opnað heimasíðu um heimsminja-
samning UNESCO og framkvæmd 
hans hér á landi. Katrín Jakobsdóttir, 
mennta- og menningarmálaráðherra, 
og Svandís Svavarsdóttir umhverfis-
ráðherra opnuðu síðuna formlega í 
gær. Heimsminjasamningurinn miðar 
að því að vernda bæði menningar-
minjar og náttúruminjar sem eru ein-
stakar í heiminum. Á heimasíðunni 
má finna fréttir af samningnum og 
upplýsingar um aðild Íslands. 

UMHVERFISMÁL



Artemis Fowl
Atlantisduldin

Enn meiri hamingja
Vinnubók í daglegri gleði

Hreinsun
Sofi Oksanen

Missir
Guðbergur Bergsson

Spádómar Nostradamusar
Mario Reading

Furðustrandir
Arnaldur Indriðason

Stelpur!
Allt sem stelpur þurfa að vita

Gunnar Thoroddsen
Ævisaga

Verð gilda til og með 14.12.10

3.840,- 3.980,- 3.490,- 3.840,-

3.490,- 4.890,- 3.000,-

Foreldrahandbókin
Þóra Sigurðardóttir

Rikka og töfrahringurinn
á Indlandi

3.490,-1.950,- 2.090,-

Við sendum 
pakkann frítt! 
Við aðstoðum við valið, pökkum inn og sendum 
pakkann þér að kostnaðarlausu innanlands!

Skemmtilegri gjöf!

Gjafakort
Þitt er valið! Gjafakort

Þitt er valið!

Gjafakort
Þitt er valið!

Vampírufræði
Dagsönn saga hinna föllnu

2.790,-

Svar við bréfi Helgu
Bergsveinn Birgisson

3.690,-
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Gildir til 15. desember á meðan birgðir endast.

- -

EINNIG TIL 
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EINNIG TIL 
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EINNIG TIL 
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EINNIG TIL 
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EINNIG TIL 
Á BLU-RAY

EINNIG TIL 
Á BLU-RAY
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VINSÆLAR
JÓLAGJAFIR

2.6992.6992.499

ÁRITAR
Akureyri kl. 16 í dag
Smáralind kl. 17 sunnudag

ÁRITAR 
Akureyri kl. 14 í dag
Smáralind kl. 17 sunnudag

ÁRITA OG SPILA
Kringlunni kl. 17 í dag

ÁRITA
Kringlunni kl. 13 í dag

ÁRITAR OG SPILAR
Smáralind kl. 16 í dag
Smáralind kl. 16 sunnudag

ÁRITAR OG SPILAR
Smáralind kl. 15 í dag
Kringlunni kl. 15 sunnudag

ÁRITAR
Kringlunni kl. 16 í dag

ÁRITAR
Kringlunni kl. 14 í dag
Smáralind kl. 16 í dag

ÁRITAR
Smáralind kl. 15 sunnudag

ÁRITAR
Akureyri kl. 15 í dag
Smáralind kl. 16 sunnudag

ÁRITA
Kringlunni kl. 15 í dag

ÁRITAR
Smáralind kl. 14 í dag
Kringlunni kl. 16 sunnudag

3.299

3.199

2.499

2.899

1.999

2.4992.999

3.199

2.299

2.499

2.499

2.299

2.399

2.499
bók + CD

PÁLL ÓSKAR ÁRITAR 
OG SPILAR: 
Smáralind kl. 13 í dag
Kringlunni kl. 14 sunnudag 

Smáskífan og karaókí útgáfan af 
smellinum "GORDJÖSS" FYLGIR 
MEÐ BÓKINNI!
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Lee C. Buchheit, formaður 
Icesave-nefndar Íslands, 
hefur eytt 14 klukkutím-
um heima hjá sér síðasta 
mánuðinn. Hann segir 
betri samning í Icesave-
deilunni ekki fást nema til 
þess kæmi að skattgreið-
endur í Bretlandi og Hol-
landi niðurgreiddu kostnað 
Íslendinga. Sú niðurstaða 
væri ekki líkleg á niður-
skurðartímum. Því myndi 
dómstólaleið blasa við, með 
hættunni á að málið myndi 
tapast þar.

Lee C. Buchheit hafði þegar auga 
með Íslandi áður en hann tók að 
sér það verkefni að fara fyrir 
samninganefnd Íslands í Icesave-
deilunni. Hann kom hingað til 
lands í desemberbyrjun 2008 í boði 
stjórnvalda sem vildu ræða stöðu 
málsins við hann. „Ævistarf mitt 
snýst um skuldamál ríkja. Ég hef á 
þeim djúpan fræðilegan áhuga og 
það er ákaflega gagnlegt að vita 
hvernig tekist hefur verið á við 
ólíkar aðstæður í þeim efnum,“ 
segir hann og kveðst því þegar í 
kjölfar hrunsins haft áhuga á því 
að koma að málefnum Íslands.

Nafn Buchheits bar svo nokkr-
um sinnum á góma árið 2009, svo 
sem þegar hann kom fyrir fjár-
laganefnd í ágúst það ár. Það var 
hins vegar ekki fyrr en í febrúar á 
þessu ári sem tekin var ákvörðun 
um að hann færi fyrir nýrri samn-
inganefnd í Icesave-deilunni.

Buchheit er meðeigandi á lög-
fræðistofunni Cleary Gottlieb sem 
sérhæfir sig í að vinna fyrir sjálf-
stæð ríki. 

Icesave var öðruvísi verkefni
„Við vinnum fyrir um 30 lönd, 
meðal annars í tengslum við 
úrvinnslu skulda, hvers kyns 
starfsemi, einkavæðingar og þess 
háttar hluti.“ segir hann og kveðst 
fyrst hafa komið að vinnu við 
skuldaúrlausn ríkja þegar Mexíkó 
gat ekki staðið við skuldbindingar 
sínar árið 1982. „Það var byrjun-
in á alþjóðlegri skuldakreppu sem 
varði í tíu til tólf ár. En þegar þetta 
var allt að byrja var ég við störf á 
Lundúnaskrifstofu fyrirtækisins 
og fékkst við fjölbanka-lánasamn-
inga.“ Buchheit segist hins vegar 
strax hafa orðið hugfanginn af 
verkefninu. 

„Endurskipulagning ríkisskulda 
er blanda lögfræði og þess sjónar-
spils sem fylgir stjórnmálum. Og 
ef satt skal segja þá getur lögfræð-
in verið óhemju leiðigjörn,“ bætir 
hann glettinn við.

Í Mexíkó segist Buchheit hafa 
gripið bakteríuna og hefur sér-
hæft sig í skuldamálum þjóðríkja 
æ síðan. Meðal annarra verkefna 
Buchheits má nefna skuldavanda 
Rússa árið 1988, en síðustu sex 
ár hefur hann starfað við mál-
efni Íraks. „Það er umfangsmesta 
skuldaendurskipulagningin. Skuld-
ir Saddam-stjórnarinnar nema 140 

milljörðum Bandaríkjadala [16.058 
milljörðum króna].“

Verkefnið sem lá fyrir hér segir 
Buchheit hins vegar hafa verið 
nokkuð annars eðlis. „Verkefnið 
snýr ekki að endurskipulagningu 
skulda, heldur höfðu Bretar og 
Hollendingar lagt fram fjármuni 
og það sem við vorum í raun og 
veru að gera var að semja um skil-
mála lánsins, ekki endursemja um 
lánaskilmála vanskilalána.“

Hvað varðar þá niðurstöðu sem 
fengin er með nýju samningunum 
í Icesave-deilunni og endanlegan 
kostnað ríkisins áréttar Buchheit 
að hún sé nokkurri óvissu háð. 

Búast við því versta
„Þar hafa nokkrir hlutir áhrif. 
Eftir því sem fjármunir fást úr 
þrotabúi Landsbankans þá ganga 
þeir upp í greiðslur á láninu frá 
Bretum og Hollendingum. Niður-
greiddar upphæðir safna ekki vöxt-
um fram í tímann og því er fyrsta 
stóra spurningin sú hversu hraðar 
endurheimtur verði úr búi Lands-
bankans. Önnur spurning er svo 
hvort þær greiðslur verði í sam-
ræmi við það sem skilanefnd bank-
ans býst nú við að þær verði.“ Hann 
segir hins vegar trú á því að mat 
skilanefndarinnar á endurheimt-
um sé rétt hafa aukist eftir því sem 
lengra hefur liðið frá hruni.

„Um leið hefur það gerst að vext-
ir hafa lækkað í heiminum og eins 
og niðurstaðan leiðir í ljós, þá endur-
spegla vextirnir í samningnum í 

raun og veru kostnað Hollendinga 
og Breta af fjármögnun. Við höfum 
því, rétt eins og þeir, haft óbeinan 
hag af lækkandi vöxtum.“

Krónan getur einnig leikið stórt 
hlutverk í því hvernig úr rætist að 
mati Buchheits. „Samkvæmt skil-
málunum þarf Ísland að endur-
greiða í sterlingspundum og evrum, 
en uppruni greiðslnanna er í krón-
um, að öllum líkindum hjá ríkinu. 
Eftir því sem krónan styrkist þá 

þarf færri krónur til endurgreiðsl-
unnar,“ segir hann, en viðurkenn-
ir um leið að öndverð gengisþróun 
hefði jafnframt áhrif í hina áttina. 
„Það er óvissa sem vissulega gerði 
alla okkar vinnu erfiðari við samn-
ingana. Nærri liggur að við höfum 
þurft að ganga til verks með kart-
esískan efa um hvað komi til með 
að gerast. Síðan er gert ráð fyrir 
hinu versta um leið og maður vonar 
og trúir því að sú verði ekki niður-
staðan. Þess vegna eru allir þess-
ir fyrirvarar í samningnum, svo 
sem sjálfkrafa framlenging láns-
ins í allt að 37 ár ef þörf krefur. 
Það hefur hins vegar enginn trú á 
því að til þess þurfi að koma.“

Milli fyrri samninga um Icesave 
og þeirra sem nú liggja fyrir urðu 
stjórnarskipti bæði í Bretlandi 
og Hollandi. Áhrifin af því segir 
Buchheit helst hafa endurspegl-
ast í því að samningaferlið tafðist 
á meðan kosningarnar gengu yfir 
í löndunum tveimur. „Ég skynj-
aði ekki neinar grundvallarbreyt-
ingar í viðhorfum hvorki Breta né 
Hollendinga til þeirra mála sem 
við vorum að fást við þótt breyt-
ingar hefðu orðið á ríkisstjórn hjá 
þeim,“ segir hann og bendir á að 
breytingar í ríkisstjórn landanna 
hafi ekki endurspeglast í breyttu 
mannahaldi í samninganefndum 
þeirra í Icesave-deilunni. „Þetta 
voru sömu einstaklingarnir fyrir 
kosningar og eftir.“

Voru með spil í erminni
Hvað varðar fyrri samninga um 
Icesave segir Buchheit bæði vara-
samt og rangt að velta vöngum 
yfir því hvað hafi verið gert rétt 
og hvað rangt í þeim. „Þá voru 

aðstæður allar aðrar. Hrunið var 
nýafstaðið. Ísland átti fáa vini og 
lítil fjárráð og þurfti að feta sig í 
átt til bata og eðlilegs ástands á 
ný. Icesave-deilan fór hátt og var 
umdeild,“ segir hann og bendir á að 
í fyrsta samningnum um Icesave 
hafi verið að finna þætti sem telja 
mætti betri en í þeim sem nú ligg-
ur fyrir. „Til dæmis var þar ekki 
kveðið á um greiðslu vaxta fyrstu 
sjö árin. Vöxtunum var safnað upp 
og bætt við heildarfjárhæðina. 
Þetta held ég að hafi verið gert af 
því að peningarnir voru ekki til. 
Núna er sú staða breytt og meira 
rými til endurgreiðslna.“ 

Þessi breytta staða segir Buch-
heit að hafi gefið síðustu samn-
inganefnd forskot sem hinar hafi 
ekki haft. „Við vorum með ás uppi 
í erminni, sem hinir höfðu ekki, í 
því að geta boðið nokkuð sem allir 
lánveitendur sjá virði í, nefnilega 
reglulega greiðslu vaxta í stað 
þess að safna þeim þeim upp í sjö 
ár. Slík uppsöfnun hugnast engum 
lánveitanda og það gátum við nýtt 
okkur.“

Til eru þeir sem telja að aldrei 
hefði átt að semja um Icesave, 
heldur útkljá málið fyrir dómstól-
um. Buchheit kveðst ekki sérfróð-
ur um Evrópulöggjöf en bendir þó 
á hversu mjög lögfræðingar virðist 
skipast í fylkingar í vangaveltum 
um það mál. 

„Í mínum huga voru þetta 
aðstæður sem kölluðu á samninga 
en ekki dómsmál. Fyrir því eru 
nokkrar ástæður. Sú fyrsta er að 
dómsmál geta tapast og tap í þessu 
máli hefði skelfilegar afleiðing-
ar. Mótaðlinn gæti þá kallað eftir 
innheimtu allrar upphæðarinnar í 
einu og jafnvel haldið því fram að 
endurgreiðslan ætti ekki einungis 
að ná til lágmarkstryggingar inn-
stæðna, heldur allra innstæðna.“ 
Í öðru lagi segir hann hliðartjón 
í því falið að hafa Icesave-deiluna 
hangandi óleysta yfir höfði þjóðar-
innar. 

„Við værum þá með opið sár í 
samskiptum þjóðanna þriggja um 
lengri tíma. Það er alltaf erfitt að 
sýna fram á hversu mikið tjón gæti 
hlotist af því, en mín tilfinning er 
að það yrði verulegt. Rétt eins og 
það er tilfinning mín að samþykki 
Alþingi núna gerðan samning þá 
fáist af því áþreifanlegur ávinning-
ur fyrir landið, sem núna er erfitt 
að sjá fyrir.“ Sem mögulegan ábata 
nefnir Buchheit þó áhrif af diplóm-

atískum stuðningi í öðrum verkefn-
um stjórnvalda og mögulega aukn-
ingu í beinni erlendri fjárfestingu. 
„Það bíða fjölmargir eftir því að 
sjá hvort ekki fáist viðunandi niður-
staða í þessu máli,“ segir hann og 
kveðst ekki sjá skynsemina í því að 
fara með málið í þessum búningi 
og umgjörð fyrir dómstóla.

Dómstólaleiðin ófær
Fari hins vegar svo að Alþingi 
hafni nýjum samningi segir Buch-
heit ekki útilokað að hægt verði að 
fá Breta og Hollendinga aftur að 
samningaborðinu. „En ég mundi þó 
ekki telja það líklegt og tel frem-
ur að þá myndi koma til málaferla. 
Ástæðan fyrir þeirri skoðun minni 
er að vaxtaskilmálar núgildandi 
samnings miða við fjármögnunar-
kostnað landanna. Að því gefnu að 
sú fullyrðing standist og þau sam-
þykktu enn lægri vexti þá væru 
stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi 
í raun að biðja skattgreiðendur í 
sínum löndum að niðurgreiða lán til 
Íslendinga. Þetta eru rök sem við 
beittum með öfugum formerkjum 
í samningaviðræðunum og bent-
um á að ef vextirnir væru hærri 
en nemur fjármögnunarkostnaði 
þá væru skattgreiðendur þessara 
landa að græða á kostnað Íslend-
inga. Sú niðurstaða væri alveg jafn 
óviðunandi.“ 

Á tímum þar sem ný ríkisstjórn 
í Bretlandi þarf að leggja á þegna 
sína erfiðar aðhaldsaðgerðir í ríkis-
fjármálum, svo sem með lokun 
sjúkrahúsa, skattahækkunum og 
hækkandi gjöldum í háskóla telur 
Buchheit æði ólíklegt að stjórn-
málamenn þar í landi færu fram 
á það við kjósendur sína að niður-
greiða lán til Íslendinga. „En ég er 
náttúrlega ekki stjórnmálamaður. 
Þetta er bara það sem mér sýn-
ist.“

Vinnan er lífið
Lee C. Buchheit segir hafa verið 
afar skemmtilegt að fá að bregða 
sér í nýtt hlutverk í starfi sínu 
fyrir íslensku ríkisstjórnina. „Ég 
var bara ráðinn sem samninga-
maður, ekki sem lögfræðingur og 
upplífgandi að fá að vera í aðstæð-
um þar sem einhver segir „köll-
um á lögfræðingana, þeir þurfa að 
vinna í alla nótt við nýtt uppkast að 
samningi“ og ég sé ekki sæng mína 
upp reidda.“ Hann segist ráðinn til 
starfans á hefðbundnum taxta lög-
fræðistofu sinnar, en þó sé óvana-
legt í þeirri útseldu vinnu að hann 
sé bara einn. „Venjulega fáum við 
verkefni þar sem teymi lögfræð-
inga mætir frá okkur og mér finnst 
alveg frábært að vera í fyrsta sinn 
á ferlinum laus við að vera í þeim 
búningi.“

Núna segir Buchheit önnur verk-
efni taka við. „Ég held í austur, þar 
krauma vandræði,“ segir hann 
glettinn og bætir því við að síðasta 
mánuðinn hafi hann ekki verið 
nema 14 klukkustundir heima hjá 
sér í New York. „Drottinn góður 
hefur ekki leyft þá stund þar sem 
úrlausnarmenn skuldavanda þjóða 
geta setið auðum höndum. Þessa 
dagana útdeilir hann af góðvild 
sinni ótöldum verkefnum,“ segir 
Buchheit, sem býr einn og kveðst 
ekki mundu vilja haga lífi sínu á 
annan hátt. „Ég gerði skuldamál 
þjóða að ævistarfi og ég ann því 
heitt, enda eru engin verkefni sam-
bærileg. Maður er stöðugt á stöð-
um þar sem umrót og umbreyt-
ingar ráða ríkjum og það er bara 
miklu skemmtilegra en vera þar 
sem ládeyðan liggur yfir.“

FRÉTTAVIÐTAL: Lee C. Buchheit, formaður samninganefndar Íslands í Icesave-deilunni við Breta og Hollendinga

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

LEE C. BUCHHEIT Formaður íslensku samninganefndarinnar í Icesave-deilunni við Breta og Hollendinga segist hafa helgað líf sitt 
vinnunni. Hann segir raunar mestu furðu hversu vel hann viðhaldi móðurmálinu miðað við langdvalir hans í ríkjum þar sem ekki 
er töluð enska.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hefur einlægan og brennandi áhuga á 
skuldamálum þjóðríkja

Lee C. Buchheit er bandarískur meðeigandi í lagaskrifstofu sem er með höfuð-
stöðvar í New York í Bandaríkjunum en starfsemi víða um heim. Stofan heitir 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Hann hefur ritað tvær bækur um alþjóða-
lög og fengið birtar yfir fjörutíu greinar um lögfræði, að því er fram kemur á vef 
lögfræðistofu hans. Hann hefur auk starfa sinna kennt lögfræði við lagadeildir 
sumra af virtustu háskólum heims.

Buchheit hefur hlotið ýmsa viðurkenningu fyrir störf sín, síðast á þessu ári 
þegar hann fékk verðlaun fyrir ævistarf (Lifetime Achievement Award) fyrir fram-
lag sitt á sviði alþjóðafjármála hjá tímaritinu International Financial Law Review.

Buchheit hóf störf hjá lögfræðistofunni árið 1976 og varð meðeigandi 1984. 
Hann er með doktorsgráðu í lögfræði frá Pennsylvaníu-háskóla síðan 1975 og 
diplóma í alþjóðalögum frá Háskólanum í Cambridge frá 1976.

Buchheit í hnotskurn

Í mínum huga voru þetta aðstæður sem kölluðu á 
samninga en ekki dómsmál.

LEE C. BUCHHEIT
FORMAÐUR ICESAVE-NEFNDAR ÍSLANDS
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Tvö ár eru nú frá því að 
samstarfsáætlunin með 
AGS um endurreisn efna-
hagslífsins eftir hrun 

krónunnar og fall bankanna var 
undirrituð af fyrri ríkisstjórn. 
Hvernig miðar? Erum við á réttri 
leið? Eða stefnum við í öfuga átt? 
Svörin við þessum spurningum eru 
ekki alveg einföld. 

Fjármálaráðherrann sem hefur 
forystu fyrir ríkisstjórnarflokk-
unum virðist sannfærður. Hans 
boðskapur er: Það miðar að sönnu 
afar hægt en í rétta átt. Hvað hefur 
hann fyrir sér í því?

Samstarfsáætlunin byggir alfarið 

á rótgrónum 
íhaldsúrræðum. 
Fjármálaráð-
herra á hrós 
skilið fyrir að 
hafa fallist á að 
taka þessa áætl-
un í arf frá Sjálf-
stæðisflokknum 
því enginn hefur 
í orði kveðnu 
talað meir gegn 

íhaldsúrræðum en hann, nema ef 
vera skyldi forsætisráðherra.

Þó að útfærsla skattabreytinga 
sé gagnrýniverð fyrir að vinna 
gegn verðmætasköpun hefur fjár-

málaráðherra þó tekist fram til 
þessa að ná þeim áfangamarkmið-
um sem Sjálfstæðisflokkurinn og 
AGS sömdu um í ríkisfjármálum.

Aukheldur bendir fjármálaráð-
herra á þetta: Að vænta má lítils-
háttar vaxtar í landsframleiðslu. 
Að verðbólga er því sem næst 
komin niður að settu marki og 
vextir hafa að sama skapi lækkað 
verulega. Og nú hefur ríkisstjórn-
in loks meirihluta í eigin þingliði 
fyrir nýjum Icesave-samningi. 

Til þess að gera raunsætt mat 
þarf hins vegar að horfa á við-
fangsefnin frá víðara sjónar-
horni. 

Á réttri leið?

Heildarmyndin lítur öðru 
vísi út. Áætlun AGS 
um hagvöxt hefur ekki 
gengið eftir. Hitt er enn 

verra að allar spár fyrir næstu þrjú 
ár benda til að lítilsháttar vöxtur 
verði fyrst og fremst borinn uppi 
af einkaneyslu. Framlag utanríkis-
viðskipta verður lítið. Við munum 
því lifa á lánum en ekki verðmæta-
sköpun. Eftir reynslu sögunnar 
endar slíkt aðeins á einn veg.

Krónan er með öðrum orðum 
ekki að skila þeim hagvexti sem 
margir ætluðu. Það ræðst meðal 
annars af rangri skattapólitík, 
óvissu í sjávarútvegsmálum, pól-
itískum óstöðugleika, andstöðu við 
auðlindanýtingu og erlenda fjár-
festingu og pólitískum vanmætti 

til að móta framtíðarstefnu í pen-
ingamálum.

Þá bendir margt til að forsendur 
fjárlagafrumvarpsins fyrir næsta 
ár séu veikari en í ár. Þar að auki 
er augljóst að vinstri armur VG er í 
reynd andvígur þeim íhaldsúrræð-
um í ríkisfjármálum sem efnahags-
áætlunin byggir á. Þegar horft er 
á mótmæli opinberra starfsmanna 
sem birtist í daglegum auglýsing-
um er ósennilegt að ríkisstjórnin 
hafi lengur nægan stuðning í eigin 
liði til að fylgja ríkisfjármála-
markmiðunum eftir og enn síður 
að ljúka næsta áfanga.

Fyrirheit um afnám gjaldeyris-
hafta eru tálvon. Það heftir nýsköp-
un og vöxt. Hættan á atgervisflótta 
fer um leið vaxandi. 

Vinnumarkaðurinn treystir ekki 
lengur mestu vinstristjórn sög-
unnar. Láti almenni vinnumark-
aðurinn opinbera starfsmenn fara 
á undan í kjaraviðræðum í vetur 
verður ríkisstjórnin ein í varnar-
stöðunni í stað þess að standa í 
skjóli atvinnurekenda. Það eykur 
hættuna á að kjarasamningar 
fari úr böndunum. Þá blasa við 
innflutningshöf og kreppan fer 
að bíta af alvöru. Hagvöxtur sem 
byggir á lántökum og neyslu en 
ekki framleiðslu er leið til nýrrar 
kreppu. 

Niðurstaðan er þessi: Í besta 
falli eru jafnar líkur á að við stefn-
um fram á við á hraða snigilsins 
sem hinu að við séum á leið aftur 
á bak til nýrrar kreppu. 

Eða í öfuga átt?

Pólitíska hættan í stöð-
unni er sú að þingmenn 
ríkisstjórnarflokkanna 
gleðjist svo yfir því sem 

sjá má frá þröngu sjónarhorni í 
stöðumatinu að þeir telji sjálfum 
sér trú um að unnt sé að endur-
reisa Ísland án breiðrar samstöðu 
í pólitík og á vinnumarkaði. Það 
er áhættuleikur.

Spurningin er sú hvort þjóðin er 
sátt við að lífshagsmunir hennar 
ráðist í slíku pólitísku áhættu-
spili. Skoðanakannanir benda að 

vísu til að svo sé. Vera má að það 
stafi af þeirri einföldu ástæðu að 
hún hafi ekki verið upplýst um þá 
áhættu sem felst í þessari stöðu.

Ofris krónunnar og ofvöxt bank-
anna má að miklu leyti rekja til 
sjálfsblekkingar. Þó að ábyrgð 
manna sé ærið misjöfn í þeim 
efnum var sjálfsblekkingin eigi að 
síður almenn. Þegar nú er komið 
að því að vinna þjóðina út úr erfið-
leikunum þurfa allir að horfast í 
augu við raunveruleikann, bæði 
stjórnmálamenn og almenningur.

Stundum vinna menn í lottóinu. 
Þannig er mögulegt að komist 
verði hjá nýju hruni þó að haldið 
verði áfram á óbreyttum pólit-
ískum forsendum. Breið pólitísk 
samstaða eykur á hinn bóginn 
möguleikana á að þjóðin rati eftir 
framfarabraut til móts við fram-
tíðina. Stjórnarflokkarnir höfn-
uðu tilboði Sjálfstæðisflokksins 
þar um fyrir skömmu. Slík afstaða 
byggir á miklu sjálfs öryggi. En 
er sú sjálfsímynd áhættunnar 
virði?

Áhættuspil

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

N
iðurlagning Varnarmálastofnunar virðist ætla að 
verða hið mesta klúður. Stofnunin verður lögum 
samkvæmt lögð niður eftir þrjár vikur. Eins og fram 
kemur í fréttaskýringu hér í blaðinu í gær hefur enn 
ekki verið ákveðið hvaða stofnanir taka þá að sér 

verkefni hennar. Málið er enn statt á sama stað og síðastliðið vor, 
þegar frumvarp um að leggja niður stofnunina var lagt fram.

Þá sagði Alyson Bailes, 
aðjúnkt í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands og fremsti 
fræðimaður Íslands á sviði 
varnarmála, í umsögn um frum-
varpið: „Það er óvenjulegt að 
leggja niður stofnun sem gegnir 
mikilvægu hlutverki […] án þess 
að vita nákvæmlega hvar þeim 

skyldum sem á stofnuninni hvíla verður komið fyrir. Þessi óvissa 
hefur ekki eingöngu þær afleiðingar að erfitt er að meta fjár-
hagslegan ávinning af því að gera umræddar breytingar, heldur 
veldur hún óvissu meðal erlendra samstarfsaðila.“

Við samþykkt laganna tók Alþingi ekkert mark á þessum ábend-
ingum eða fjölmörgum öðrum. Þrennt virðist valda því að svona 
óhönduglega hefur tekizt til. Í fyrsta lagi lá Vinstri grænum svo 
á að leggja niður Varnarmálastofnun (sem gefur með nafni sínu 
til kynna þá óþægilegu staðreynd að huga þurfi að varnar málum 
á Íslandi) að þeir töldu óþarfa að gera áður einhverja úttekt á 
hvernig ætti að fara að því. Í öðru lagi stendur hallærisleg deila 
utanríkisráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins um völd og 
yfirráðasvæði, sem hófst í tíð fyrri ríkisstjórnar, vitrænni niður-
stöðu í málinu fyrir þrifum. Í þriðja lagi hefur hvorki pólitíkin 
né embættismannakerfið lært sína lexíu af misheppnuðum sam-
einingum ríkisstofnana og flutningi verkefna á liðnum árum. Þó 
var búið að smíða sérstaka stefnu um slíkar breytingar í fjár-
málaráðuneytinu, eins og lýst var í Fréttablaðinu í gær. Í þessu 
máli er búið að snúa þeirri stefnu á haus.

Þegar varnarliðið hvarf af landi brott urðu Íslendingar sjálfir 
að taka að sér ýmis verkefni sem Bandaríkin höfðu áður annazt. 
Sú leið að búa til sérstaka ríkisstofnun um þau var ekki endilega 
sú eina rétta. Það getur vel verið að verkefnin falli vel að rekstri 
annarra stofnana, til dæmis Landhelgisgæzlunnar, Isavia eða 
Ríkislögreglustjóra. Það er meira að segja frekar líklegt að veru-
legur sparnaður náist með slíku fyrirkomulagi. En auðvitað hefði 
átt að byrja á að ákveða hvar verkefnum Varnarmálastofnunar 
yrði komið fyrir og leggja mat á til hvaða ráðstafana þyrfti þá að 
grípa og hvað það kostaði eða sparaði. Svo hefði átt að kynna það 
fyrir bandamönnum okkar í Atlantshafsbandalaginu og að því 
loknu hefði mátt leggja stofnunina niður að ósekju.

Eins og framgangsmátinn hefur verið virðist Ísland ekki 
sérlega traust samstarfsríki eða fært um að sjá sjálft um þau 
verkefni tengd öryggi og vörnum sem öll fullvalda ríki verða að 
annast. Og við virðumst fullkomlega varnarlaus gegn stjórnsýslu-
klúðri eins og því sem við horfum nú upp á.

Hvert eiga verkefni Varnarmálastofnunar að fara?

Varnarlaus 
gegn klúðri

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

varmadaela.is • s. 823 9448

   Frí heimsending

Veðurstöð m/þráðlausum 
regn og vindmæli

  PC samskiptaforrit

Verð 27.900 kr.



Sölutímabil til 30. desember. Ferðatímabil: 11. janúar–1. mars. *Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar. **Innifalið: Flug fram og til baka, flugvallarskattar og gisting í 4 nætur á mann í tvíbýli á Extended Stay.
Vinsamlegast athugið: Einstaka sinnum kemur fyrir að farþegar Icelandair fljúgi með vél sem ekki er búið að setja í ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi.

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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FLUG OG GISTING Í SÓLINNI 
– FJÓRÐA HVER NÓTT ÁN ENDURGJALDS 
Gisting á Extended Stay við International Drive: 
Þú gistir í 4 nætur en greiðir aðeins fyrir 3; 
þú gistir í 8 nætur en greiðir aðeins fyrir 6 o.s.frv.

FLUG Í SÓLINA
Flugfar til Orlando í Florída frá aðeins 29.900 kr.* aðra leiðina.

PUNKTAÐU NIÐUR SÓLINA
15.000 Vildarpunktar jafngilda 10.000 krónum. 

VILDARKLÚBBUR ICELANDAIR
Félagar safna Vildarpunktum í öllu áætlunarflugi 
Icelandair. Þessir pakkar gefa 4.800 til 7.680 
Vildarpunkta. 

Betra sætisrými, 
þinn eigin persónulegi 

skjár, meira en 150 klst.
af afþreyingu og

barnaefni á íslensku.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

SKELLTU ÞÉR Í SÓLINA 
– BURT ÚR SKAMMDEGINU: 

ORLANDO
LOGANDI HEITT JÓLATILBOÐ

Flug frá 29.900 kr.*

Flug og gisting frá 69.900 kr.**

Kynnið ykkur hvar þið getið notið lífsins í vetur og alla 
möguleikana sem eru í boði í Orlando á www.icelandair.is



ÖLL SMÁRAFTÆKI • ÖLL LEIKFÖNG

*TAX FREE gildir ekki af vörum merktum 
Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar enda er það 
lægsta verð sem við bjóðum á viðkomandi vöru. 
Að sjálfsögðu stendur Húsamiðjan 
skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs

TAX FREE

af öllum

Smá-
raftækjum

TAX
FREE*

af öllum

Útivistar-
fatnaði

TAX
FREE*

5.570,-
6.990,-6.990,-

6.360,-
7.990,-7.990,-

TAX FREE
TAX FREE

af öllum

Leikföngum

TAX
FREE*

 
FJÖR Í SKÚTUVOGI!

 
LAUGARDAGUR

JÓLASVEINAR SKEMMTA 

KL 13:00

SOLLA STIRÐA KEMUR 

Í HEIMSÓKN KL 14:00

BROKK-KÓRINN UNDIR STJÓRN 

MAGNÚSAR KJARTANSSONAR 

KL 15:00 OG 17:00

 
SUNNUDAGUR

JÓLASVEINAR SKEMMTA KL 13:00

ÍÞRÓTTAÁLFURINN KEMUR 

Í HEIMSÓKN KL 14:00

299,-299,-

6.360,-
7.990,-7.990,-

11.900,-
14.990,-14.990,

JÓLAHLAÐBORÐ

ALLAN DAGINN í Skútuvogi

Laugardag og sunnudag 

kl. 12:00-20:00

       Aðeins

990kr

TAX FREETAX FREE

TAX FREE

STÁL, GLERKANNA



OPIÐ TIL KL. 22:00 Í SKÚTUVOGI TIL JÓLA
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

JÓLAGJAFIR
G  • ALLUR ÚTIVISTARFATNAÐUR*

1.999,-
2.699,-2.699,- 1.430,-

1.799,-1.799,-

11.870,-
14.900,-14.900,

4.755,-
5.968,-5.968,-

4.770,-
5.990,-5.990,-

TAX FREE TAX FREE

TAX FREE

TAX FREE

TAX FREE

ÍSLENSK HÖNNUN

TAX FREE

7.990,-
12.990,-12.990,

7.950,-
9.990,-9.990,-

12.690,-
15.990,-15.990,

6.360,-
7.990,-7.990,-

1.980,-
2.490,-2.490,-

315,-
399,-399,-

TAX FREE

TAX FREE

TAX FREETAX FREETAX FREE
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Í Fréttablaðinu 9. desember sl. er 
sagt frá umræðum þingmanna á 

Alþingi um möguleika á því að auka 
réttindi hjúkrunarfræðinga til að 
greina sjúkdóma eða ávísa lyfjum í 
því skyni að tryggja að heilsugæsl-
an geti veitt sem mesta þjónustu 
um land allt. Af því tilefni vill fag-
deild heilsugæsluhjúkrunarfræð-
inga koma eftirfarandi upplýsing-
um á framfæri.

Á heilsugæslustöðvum um allt 
land starfa hjúkrunarfræðingar. 
Þar gegna þeir stóru hlutverki í 
heilsuvernd eins og t.d. ungbarna-
vernd, mæðravernd og skóla-
heilsugæslu. Hlutverk þeirra er 
auk þess mikilvægt í hjúkrunar-
móttökum heilsugæslustöðvanna. 
Þeir taka á móti fólki sem kemur 

á heilsugæsluna veikt, slasað, til 
eftirlits vegna sjúkdóma eða til 
heilsuverndar; veita ferðamanna-
bólusetningar, gefa sprautur, sýkla-
lyf í æð, veita ráðgjöf og fræðslu 
svo eitthvað sé nefnt. Einnig hafa 
hjúkrunarfræðingar símatíma og 
sinna þannig símaráðgjöf. 

Hjúkrunarfræðingar mennta sig 
fjögur ár í háskóla til BS-prófs og 
fjölmargir eru auk þess með fram-
haldsnám af einhverju tagi, s.s. 
meistaranám eða diplómanám. Að 
loknu meistaranámi geta hjúkrunar-
fræðingar hlotið réttindi sem sér-
fræðingar í hjúkrun. Nokkrir 
hjúkrunarfræðingar á Íslandi hafa 
nú þegar sérfræðiréttindi í heilsu-

gæsluhjúkrun. Hjúkrunarfræð-
ingar fá yfirgripsmikla menntun í 
BS-námi sínu. Þeir læra um flest 
það sem tengist heilsufari manns-
ins, jafnt líkamlegu, andlegu sem 
félagslegu. Af þessu má sjá að 
hjúkrunarfræðingar hafa góðan 
grunn til að starfa við móttöku á 
heilsugæslustöðvum. 

Í löndum eins og t.d. Bandaríkj-
unum, Bretlandi og Svíþjóð geta 
hjúkrunarfræðingar menntað sig 
til enn meiri ábyrgðar og sjálf-
stæðari vinnubragða en hér á landi. 

Þar hafa þessir hjúkrunarfræðing-
ar leyfi til að greina algenga sjúk-
dóma, ávísa lyfjum og panta rann-
sóknir. Sýnt hefur verið fram á að 
þeir veita framúrskarandi þjónustu 
og að fólk sem þiggur þjónustuna er 
ánægt með hana. Hér á landi eru nú 
þegar nokkrir hjúkrunarfræðingar 
með slíka sérmenntun og tilbúnir 
að nýta krafta sína í þágu heilsu-
gæslunnar. Til þess að hjúkrunar-
fræðingar geti skrifað lyfseðla 
þarf lagabreytingar og skorum við 
á þingmenn að huga að slíkum laga-
breytingum. 

Heilsugæsluhjúkrunarfræðingar 
fagna umræðu um málefni heilsu-
gæslunnar á Alþingi enda er mjög 
mikilvægt fyrir íslenskt samfélag 
að leggja góðan grunn fyrir heilsu-
gæslu framtíðarinnar. Mikilvægt 
er að heilsugæsluhjúkrunarfræð-
ingar taki þátt í að þróa heilsugæsl-
una og býður því fagdeild heilsu-
gæsluhjúkrunarfræðinga fram 
krafta sína til að móta langtíma-
stefnu heilsugæslunnar.

Hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu
Heilsugæsla

Helga Sæunn 
Sveinbjörnsdóttir
Formaður fagdeildar 
heilsugæsluhjúkrunar-
fræðinga

Áslaug Birna 
Ólafsdóttir
Varaformaður fagdeildar 
heilsugæsluhjúkrunar-
fræðinga

Til þess að hjúkr-
unarfræðingar 

geti skrifað lyfseðla þarf 
lagabreytingar og skorum 
við á þingmenn að huga 
að slíkum lagabreytingum.

Í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni 
þann 6. desember sl. var rætt við 

Ögmund Jónasson dómsmálaráð-
herra um iðnaðarnjósnir á Íslandi. 
Þar sagði ráðherrann m.a. að það 
væri mikil breyting frá fyrri tímum 
búin að eiga sér stað þegar grunn-
þekking var öllum frjáls og til 
afnota, en nú væri hún farin í ríkari 
mæli en áður að ganga kaupum og 
sölum. Hann sagði að við værum að 
komast í kynni við nýjan heim og að 
stórþjóðirnar hefðu átt við þetta að 
glíma lengi þegar þær hefðu verið 
að „pukrast“ með ýmis leyndarmál 
í framleiðslu t.d. uppskrift af kóka 
kóla eða uppskrift af kjarnorkubún-
aði. Þetta væri nýtt fyrir okkur.  

Einnig fannst Ögmundi dálítið 
merkilegt og „umhugsunarefni“ 
að á 20. öldinni hefðu grunnrann-
sóknirnar sem þá voru stundaðar 
af háskólum heimsins og upplýsing-
arnar og afurðirnar sem þá hefðu 
orðið til verið öllum frjáls til afnota. 
Síðan hefði þetta hins vegar breyst 
undir lok síðustu aldar og byrjun 
þessarar, en þá hefði dregið úr vægi 
þessa og einkavæðingin og einka-
hagsmunir færst inn eftir háskóla-
göngunum. Þá hefði það sem áður 
var afmarkað við hergangaiðnað 
og ýmsa framleiðslu átt við á öllum 
sviðum. 

Eftir að hafa hlustað á Ögmund er 
mesta umhugsunarefnið fyrir höf-
und þessarar greinar þekkingar-
leysi ráðherrans á þessum mála-
flokki og sú tilfinning að hann sæki 
hugmyndir sínar um atvinnusköpun 
til steinaldar. 

Það er hægara sagt en gert að 
átta sig á því hvar á að byrja til að 
svara þessu. Ögmundur setur t.d. 
uppskriftina að kóka kola og upp-
skrift að kjarnorkubúnaði undir 
sama hatt, þ.e. að leyndarmál séu 
ekki af hinu góða. Það skal koma 
skýrt fram að höfundur þessar-
ar greinar er ekki fylgjandi þróun 
vopna af neinni gerð. En það að 
segja að menn séu að „pukrast“ 
við að halda uppskrift þessa fræga 
drykkjar leyndri í sömu andrá og 
kjarnorkubúnaður er vægast sagt 
furðulegt. Þetta svokallaða „pukur“ 
og það að vernda vörumerki þessa 
fræga drykkjar gerir fyrirtækið að 
einu af verðmætustu fyrirtækjum 
heimsins. Ef þessi uppskrift yrði 
gerð aðgengileg myndi verðmat 
þessa fyrirtækis hrynja, sem myndi 
m.a. hafa í för með sér minni tekj-
ur inn í bandaríska ríkiskassann 
og þúsundir manna myndu missa 
vinnuna. 

Hvað varðar háskólaumhverfið er 
það oft algjört lykilatriði að þeirri 
þróun sem á sér stað innan háskóla-

veggjanna sé haldið leyndri vegna 
þess að þessi þróun getur verið upp-
spretta nýs sprota fyrirtækis eftir 
nokkur ár sem yfir lengri tíma 
litið skapar störf og tekjur fyrir 
ríkis sjóð. Það sem gerir slík sprota-
fyrirtæki sérstök er sú tækni sem 
þau hafa og sú vara sem þau fram-
leiða og selja. Þessa tækni er hægt 
að verja með því að sækja um einka-
leyfi, en forsenda þess að hægt sé að 
sækja um einkaleyfi er að uppfinn-
ingin hafi ekki verið birt og gerð 
aðgengileg fyrir almenningi.

Verðmæti slíkra hátæknifyrir-
tækja, sbr. Marel, byggjast meira 
eða minna á óáþreifanlegum verð-
mætum þeirra, en slík verðmæti 
er hægt að tryggja með t.d. einka-
leyfum, vörumerkjun og hönnun. Ef 
ekki er séð til þess að þessari þróun 
sé haldið leyndri til að byrja með 
getur verið erfitt að tryggja þessa 
verðmætasköpun.  

Stór tekjulind margra helstu 
háskóla erlendis felst sem dæmi 
í svokölluðum leyfissamningum, 
en þá hafa háskólarnir sótt um 
einkaleyfi á ákveðinni þekkingu 

(t.d. aðferð eða tiltekinni vöru) og 
selja öðrum fyrirtækjum leyfi til 
að framleiða þessa vöru og setja 
hana á markað og fá t.d. ákveðna 
prósentu fyrir hverja selda vöru. 
Þarna er semsé komin ný tekju-
lind í háskólaumhverfið, sem ann-
ars þyrfti hugsan lega að koma frá 
ríkissjóði, sem gerir háskólann öfl-
ugri. 

Það að segja að þær grunnrann-
sóknirnar sem stundaðar voru í 
háskólum heimsins og upplýsing-
arnar og afurðirnar sem þá hafi 
orðið til hafi verið öllum frjálsar til 
afnota á 20. öldinni getur vel átt við 
íslenskt háskólaumhverfi, en þetta 
á ekki við háskólaumhverfið utan 
Íslands. Í Bandaríkjunum og Þýska-
landi sem dæmi hafa menn fyrir 
löngu áttað sig á mikilvægi þess að 
vernda þá þekkingu sem orðið hefur 
til innan háskólaveggjanna með 
m.a. ofangreindri aðferð, þ.e. með 
leyfissamningum, til að afla aukins 
fjármagns til kennslu og rannsókna. 
Þetta hefur auk þess stuðlað að auk-
inni sjálfbærni háskólanna og þ.a.l. 
sparnaði fyrir ríkið. 

Ef Ögmundur Jónasson hefur 
áhuga og vilja til að efla íslenskt 
atvinnulíf eru hugmyndir eins og 
þær sem komu fram í umræddu 
viðtali í besta falli misskilningur 
og tímaskekkja.

Fáfræði Ögmundar
Háskólarann-
sóknir

Guðmundur 
Reynaldsson
doktor í eðlisfræði og 
einkaleyfasérfræðingur

Eftir að hafa 
hlustað á Ögmund 

er mesta umhugsunar-
efnið fyrir höfund þessar-
ar greinar þekkingar leysi 
ráðherrans.



Hafðu samband
sími 44 frjalsilif.is

Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur verið valinn besti lífeyrissjóður á Íslandi annað árið í röð 

af fagtímaritinu Investment Pension Europe (IPE). IPE er eitt virtasta fagtímarit Evrópu 

um lífeyrismál. Árlega veitir tímaritið þeim lífeyrissjóðum verðlaun sem að mati IPE 

hafa skarað fram úr í sínu heimalandi og í Evrópu.

Í umsögn dómnefndar kemur meðal annars fram að eignastýring Frjálsa lífeyrissjóðsins hafi gengið vel 

þrátt fyrir erfiðar markaðsaðstæður. Jafnframt hafi sjóðurinn aukið gagnsæi í fjárfestingum og eflt      

samskipti við sjóðfélaga til að upplýsa þá sem best um stöðu sjóðsins.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem er í rekstri hjá Arion banka, er um 90 milljarðar að stærð og sjóðfélagar eru 

rúmlega 40.000. Sjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í hvaða lífeyrissjóð þeir greiða 12% 

lágmarksiðgjald og jafnframt hentar hann þeim sem vilja ávaxta viðbótarlífeyrissparnað sinn.

Nánari upplýsingar um Frjálsa lífeyrissjóðinn má fá hjá lífeyrisþjónustu Arion banka í síma 444 7000 eða á frjalsilif.is.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn 
valinn besti lífeyrissjóður á 
Íslandi annað árið í röð
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Lúxusþjónusta Besta flokksins

Varaformaður velferðarráðs, 
Ágúst Már Garðarsson, birti 

grein hér í blaðinu þann 8. desem-
ber í þeim tilgangi að leiðrétta 
rangfærslur og hártoganir sem 
hann segir að hafi verið settar 
fram. Hann telur brýnt að gerð-
ur sé greinarmunur á lögbund-
inni þjónustu og annarri, enda 
geti gjaldheimta fyrir lögbundna 
þjónustu virkað sem óbeinn skatt-
ur. Með þessu gefur Ágúst sér að 
öll sú þjónusta sem ekki er lög-
bundin sé ekki nauðsynleg eins 
og sést ágætlega í málflutningi 
hans.

Skilgreiningar á grunnþjónustu
Í greininni leggur Ágúst gjald-
skrárhækkanir vegna sundferða 
og heimsókna á menningarstofn-
anir að jöfnu við gjaldskrár-
hækkanir vegna skólamáltíða og 
frístundaheimila og gengur svo 
langt að fullyrða að það að telja 
þetta til grunnþjónustu sé ámóta 
og að taka verð á Range Rover 
inn í vísitöluviðmið Seðlabank-
ans. Skólamáltíðir eru sumsé 
lúxus á borð við Range Rover.

Ég kannast ekki við að nokkur 
borgarfulltrúi hafi litið á gjald-
skrár sundstaða eða menningar-
stofnana sem jaðarskatta enda 
væri það ansi langsótt. Hitt er 
aftur á móti augljóst, að skóla-
máltíðir og frístundaheimili hafa 
um langt skeið talist til mikil-

vægrar grunnþjónustu borgar-
innar, jafnvel þótt löggjafinn 
hafi enn ekki viðurkennt mikil-
vægið.

Raunverulegt val
Þegar kemur að skilgreiningu á 
grunnþjónustu verður að meta 
hversu raunverulegt valið er sem 
borgarbúar standa frammi fyrir. 
Ætli það séu margir foreldrar 
sem velta því fyrir sér hvort 
börnin þeirra eigi að vera á frí-
stundaheimilum? Um hvað snýst 
það val? Foreldrar hafa í fæstum 

tilfellum raunverulega möguleika 
á að minnka við sig vinnu til að 
taka á móti börnum sínum upp úr 
kl. 14 á daginn, enn síður ef þeir 
eru einstæðir eða á lágum laun-
um. Þá gæti verið valkostur að 
senda 6 ára gamla barnið heim 
úr skólanum með lykil og láta það 
sjá um sig sjálft þar til vinnudegi 
lýkur. Það er varla valkostur sem 
margir foreldrar telja skynsam-
legan. Foreldrar í sam félagi sam-
tímans þurfa langflestir á þess-
ari þjónustu að halda til að geta 
framfleytt fjölskyldunni. Gjald-
skrárhækkanir á frístundaheimil-
um eru því ekkert annað en jaðar-
skattar á foreldra barna í 1.-4. 
bekk sem koma til með að bitna 
verst á þeim sem minnst eiga 
valið – en þetta mætti koma í veg 

fyrir ef skattkerfið væri nýtt sem 
skyldi.

Að sama skapi eru óskaplega 
fáir foreldrar sem telja það betra 
fyrir börn sín að hafa nesti með að 
heiman í stað þess að borða heitan 
mat í skólamötuneytunum. Þessu 
virðist Ágúst átta sig á, sem og 
þeirri staðreynd að skólamáltíðir 
séu velferðarmál og þær skipti sér-
staklega miklu máli nú þegar fólk 
býr í auknum mæli við atvinnu-
leysi og erfiðar fjárhags aðstæður. 
Engu að síður telur hann eðlilegt 
að hækka gjaldskrárnar flatt í 

stað þess að fólk greiði í sameigin-
legan sjóð eftir getu.

Nýja aflið spreytir sig
Það er einkar athyglisvert að 
fylgjast með störfum og rök-
semdafærslu nýja stjórnmála-
aflsins sem hét breytingum og 
umbótum og því besta fyrir alla. 
Sér í lagi vekur það furðu að 
varaformaður velferðarráðs skuli 
telja skólamáltíðir og frístunda-
heimili vera sambærilegan lúxus 
og Range Rover jeppa – og ekki 
síður að fulltrúi þessa nýja afls 
skuli hengja sig í lagatæknileg 
atriði við skilgreiningu á grunn-
þjónustu í stað þess að vega og 
meta þörfina fyrir þjónustuna og 
hver besta leiðin sé til að koma til 
móts við hana.

Borgarmál

Sóley 
Tómasdóttir
borgarfulltrúi VG

Það er einkar athyglisvert að fylgjast 
með störfum og röksemdafærslu nýja 
stjórnmálaaflsins sem hét breytingum 

og umbótum og því besta fyrir alla

Forsetinn og 
fjárfesting

Ólafur Ragnar Grímsson 
hefur undanfarið ár verið á 

við margar ríkisstjórnir í kynn-
ingu á málstað Íslands erlendis. 
Ólafur Ragnar lét nýverið hafa 
eftir sér í viðtali við The Banker 
að Íslendingar kæmust af án 
erlendrar fjárfestingar. Nokkrir 
spekingar sem einhverra hluta 
vegna hafa látið kynningarstarf 
forsetans fara í taugarnar á sér 
sáu sér leik á borði. Þarna virt-
ist komið kjörið tækifæri til að 
sýna að forsetinn væri heim-
óttarlegur og óraunsær. Komið 
var nýtt tilefni til að koma með 
yfirlætislegar yfirlýsingar um 
að við getum nú ekki lokað land-
inu og farið aftur í torfkofana 
og allt þetta dæmalausa frasa-
rugl.

Hver var boðskapurinn?
Í fyrsta lagi voru skilaboðin 
ekki þau að erlend fjárfesting 
væri alltaf slæm heldur miklu 
frekar að Íslendingar gætu 
bjargað sér sjálfir ef svo bæri 
undir. Þetta eru æskileg skila-
boð vilji menn auka á viðskipti 
við útlönd enda ekki eftirsótt að 
eiga viðskipti við þá sem eru á 
vonarvöl (nema af hálfu þeirra 
sem vilja nýta sér neyðina). En 
málið minnir einnig á nokkuð 
sem oft vill gleymast í umræðu 
um erlenda fjárfestingu, nefni-
lega það að hagfræðilega er 
erlend fjárfesting sama eðlis 
og erlend lántaka.

Meira út en inn
Þegar útlendingar kaupa íslensk 
hlutabréf eða ráðast sjálfir í 
framkvæmdir hér á landi er 
ætlunin sú að þeir fái á endan-
um meira til baka en þeir lögðu 
fram, þ.e. taki á endanum hærri 
upphæð út úr hagkerfinu en 
þeir settu inn í það. Helst tölu-
vert hærri upphæð því annars 
hefði viðkomandi einfaldlega 
lagt peningana inn á öruggan 
vaxtareikning. Fólki hættir til 
að ímynda sér að erlend fjár-
festing valdi hreinu innstreymi 
fjármagns í hagkerfið en sú er 
ekki raunin.

Þó geta fylgt kostir
Hins vegar er erlend fjárfesting 
mikilvæg í bland vegna þess að 
henni fylgir oft sérfræðiþekk-
ing og bolmagn til að ráðast í 
stórar framkvæmdir. Auk þess 
er stundum skortur á fólki eða 
fyrirtækjum sem eru til í að 
leggja fram áhættufé og æski-
legt getur verið að deila áhættu 
með útlendingum. Þegar vel 
gengur skapast störf í land-
inu og ríkið fær skatttekjur en 
fjárfestirinn hirðir hagnaðinn. 
Það væri til dæmis óskandi að 
álverin væru í eigu Íslendinga 
þegar þau skila miklum hagn-
aði sem streymir út úr land-
inu til erlendra eigenda. Spurn-
ingin er hins vegar sú hvort 
Íslendingar hafi verið fjár-

hagslega og tæknilega í stakk 
búnir til að reisa eigin álver og 
bera alla áhættuna. Það er hins 
vegar ekki að ástæðulausu sem 
við takmörkum erlenda fjár-
festingu í grundvallarauðlind-
um landsins. Þjóðir sem missa 
yfirráð yfir auðlindum og fram-
leiðsluþáttum sínum til erlendra 
fjárfesta verða af stórum hluta 
verðmætasköpunarinnar og 
verða öðrum háðar.

Hvers erum við megnug nú?
Þá komum við aftur að þeirri 
skoðun forsetans að hér sé nægt 
fjármagn til uppbyggingar. Það 
er rétt að ótrúlega mikið íslenskt 
fjármagn liggur aðgerðalaust á 
bankareikningum og ávaxtast 
á kostnað ríkis ins, líklega hátt í 
2.000 milljarðar. Ef ríkis valdið 
skapar þær aðstæður að fólk 
sjái sér aftur hag í að fjárfesta 
í stað þess að láta fjármagnið 
liggja óhreyft má skapa mikla 
atvinnu og verðmæti fyrir þjóð-
arbúið úr þessum peningum. 

Í bland væri þó æskilegt að 
útlendingar með sérþekkingu 
á ólíkum sviðum sæju sér hag 
í að fjárfesta hér í fjölbreyttri 
atvinnustarfsemi. Því miður 
hefur stefna stjórnvalda hins 
vegar verið þveröfug. Háir 
vextir hafa verið greiddir fyrir 
að halda fjármagni úr umferð, 
skattar hækkaðir, ýmsir öfugir 
hvatar innleiddir og útlending-
ar fældir burt með óstöðugu 
stjórnarfari. Það er mikil synd 
því að hér voru á margan hátt 
að skapast kjöraðstæður fyrir 
fjárfestingu.

Tækifærin og hætturnar
Ef við snúum dæminu við getur 
Ísland fljótt orðið að landi tæki-
færanna. Eins og forsetinn benti 
óbeint á verðum við þó að muna 
að erlend fjárfesting er ekki 
ókeypis peningur. Erlend fjár-
festing til að skapa verðmæti 
er góð en innlend fjárfesting er 
betri (ef hún gefur sama arð). 
Hér er allt til reiðu. Það að ætla 
að skuldsetja ríkið í von um að 
þannig streymi inn erlent fjár-
magn, eins og sumir af gagn-
rýnendum forsetans virðast 
telja vænlegt, er hins vegar stór-
hættulegt. Gegndarlaus erlend 
skuldsetning ríkis um leið og 
kerfinu er haldið gangandi með 
erlendri fjárfestingu er upp-
skriftin að arðrændu þriðja-
heimsríki.

Þetta er í raun sáraeinfalt.
Það á að reka ríki eins og gott 
bú. Það getur borgað sig að taka 
lán til að kaupa dráttarvél en við 
seljum ekki frá okkur mjólkur-
kýrnar. Þegar öllu er á botninn 
hvolft snýst þetta um að skapa 
verðmæti og eyða ekki meiru en 
aflað er.

Erlend 
fjárfesting

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
form. 
Framsóknarflokksins

Erlend fjárfesting 
til að skapa verð-

mæti er góð en innlend 
fjárfesting er betri (ef hún 
gefur sama arð).

AF NETINU

Umboðslaus?
Það nýjasta í Staksteinum er að 80% kjósenda eigi engan fulltrúa á stjórn-
lagaþingi og því sé þingið umboðslaust.
Þar áður sögðu sumir að aðeins 3% kjósenda hefðu kosið Þorvald Gylfason, 
en af því hlaut að leiða að 97% kjósenda vildu ekkert með hann hafa.
Nú liggur það hins vegar fyrir að 33% þeirra, sem kusu, settu Þorvald Gylfa-
son í eitthvert af 25 sætunum á kjörseðlum sínum og er það alveg nýtt að 
kjörfylgi sé ekki miðað við þá sem kusu heldur alla sem voru á kjörskrá.[...]
Nú bíð ég spenntur eftir Staksteinaskrifum sem sýna fram á að meirihluti 
íslensku þjóðarinnar hafi gefið frat í stjórnarskrána 1918 af því að meirihluti 
þjóðarinnar, 52%, kaus ekki í kosningunum um hana.
herdubreid.is Ómar Ragnarsson
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Gjafakort Landsbankans er greiðslukort sem býður upp á að gefandinn ákveði upphæðina 
og viðtakandinn velji gjöfina. Gjafakortið er viðskiptavinum að kostnaðarlausu til áramóta.

Þú færð gjafakortið í næsta útibúi Landsbankans. 



www.betrabak.is
Faxafeni 5, Reykjavik • Sími 588 8477

Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566

Heilsuinniskór
Inniskór sem laga sig að 

fætin um og dreifa þyngd 

jafnt undir allt fótasvæðið.

Parið kr. 3.900,-
2 pör kr. 6.980,-
3 pör kr. 9.990,- 

Chiro Standard
Vandað heilsurúm með 

fi mm svæðaskiptu 

gorma kerfi , 

val um þrjá liti á botni.

Jólatilboð aðeins
kr. 198.900

160x200

Stillanleg 
heilsurúm

Ný sending - betra verð.

Eitt mesta úrval landsins!

Frábær jólatilboð
Verð frá

kr. 492.000,-
2x80x200

Hitajöfnunar-
sængin

Outlast hiajöfnunar efnið 

sér til þess að þér er 

hvorki of heitt né kalt!

100% hreinn gæsadúnn.

Jólatilboð
aðeins kr. 29.900,-

Dúnsokkar
Outlast hiajöfnunar efnið 

sér til þess að þér er 

hvorki of heitt né kalt!

Ótrúlega vinsæl jólagjöf!

kr. 5.990,-
Nýr litur

Hei
lsu

in
ni

sk
ór

 se
m

 lagar sig að fætinum - einstök þæ
gindi 

Jólin...
Full búð af jólatilboðum

Sendum frítt 

út á land !

- betrabak.is

25%

afsláttur

af öllum stillanlegum 

heilsurúmum

Opið um helgina: 
laugardag frá kl. 11-16
sunnudag frá kl. 13-17



Frábært úrval af flottum og góðum jólagjöfum í Intersport! 
Við höfum allt fyrir íþróttafólkið!

Æfingabolur úr DRY PLUS-efni með góðri öndun.
Dömustærðir.

Inniskór. Dömu- og herrastærðir.

með adiPRENE dempun
hæl. Herrastærðir.

Æfingaskór úr leðri.
Dömustærðir.

New York Yankees derhúfa.

Íþróttataska. Litir: Svört með rauðu, bláu, hvítu.
Meðalstærð.

Ketilbjalla, 4 kg. Ketilbjalla, 8 kg.

Borðtennisnet með festingum.

Borðtennissett, 2 spaðar og 3 boltar.

Hlaupabelti með vatnsbrúsum og hólfum fyrir smáhluti.

Stakur brúsi fyrir belti.

  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 19. lau. 10 - 18. sun. 12 - 18 OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16

OPIÐ: mán. - mið. 11 - 19. fim. 11 - 21. fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 13 - 18

 OPIÐ: mán. - fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 12 - 18  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16

Vöruúrval er misjafnt eftir verslunum.



Glæsilegt úrval jólagjafa á frábæru verði fyrir alla!
Intersport óskar þér og þínum gleðilegra jóla!

Fótboltaskór fyrir gervigras. Barnastærðir.

Götuskór með riflásum. Barnastærðir.

Körfuboltahringur með neti.

Fótboltalegghlífar. Stærðir: 140-190.

Götuskór með riflásum. Barnastærðir.

Körfubolti.

Fótbolti.

Fótbolti, Champions League.

Íþróttagalli úr polyester. Litir: Fjólublár, blár. Barnastærðir.

fuboltaskór. Litir: Hvítir, s
rastærðir.
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Þ
órunn Erlu- Valdi-
marsdóttir, rithöfund-
ur og sagnfræðingur, 
er blátt áfram, í ræðu 
og riti. Hún forðast 
ekki neina snertifleti, 

hvort sem er í skrifum sínum eða 
í tveggja manna tali. Er stundum í 
einhvers konar þerapíu þegar hún 
skrifar að eigin sögn. Tvær bækur 
eftir Þórunni komu út í haust. Mörg 
eru ljónsins eyru annars vegar, 
sem tilnefnd er til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna, og Dagur 
kvennanna, sem raunar er átján 
ára gömul nóvella en kemur út í 
fyrsta skipti í ár. Auk Þórunnar er 
Megas höfundur bókarinnar. Þór-
unn segir Dag kvennanna vera 
tímamótaverk, 70 prósenta vodka, 
bók sem muni lifa áfram þótt það 
gæti tekið hana tímann að ná upp 
á yfirborðið.

Ófínni að ósekju 
Í bók sinni Mörg eru 
ljónsins eyru færir Þór-
unn söguþráð og persón-
ur Laxdælu til nútím-
ans og gerir ástarsöguna 
ódauðlegu að krimma um 
leið. Lesendur hitta Guð-
rúnu, Kjartan og Bolla 
fyrir í kringum árið tvö-
þúsund og fá svo óvænta 
innsýn inn í hvernig það 
var að vera til dæmis 
barn Guðrúnar úr fyrsta 
hjónabandi. Sundraðar 
fjölskyldur og tilfinning-
ar barna hrófla við les-
andanum.

Þórunn vekur líka allt-
af athygli í umræðunni 
þegar hún hefur mál 
sitt, segir hlutina eins og 
þeir eru, á sinn ópredik-
andi hátt. Tilnefninguna 
til Íslensku bókmennta-
verðlaunanna ber fyrst 
á góma, Þórunn segist 
vera glöð að fá hana og 
ekki síst vegna þess að 
um er að ræða bók sem 
flokka má sem krimma, 
bókmenntagrein sem að 
hennar mati hefur óverð-
skuldað fengið stimpilinn 
„ófínar“ bókmenntir.

Ávísun á tilverurétt
„Alveg eins og mér finnst 
óþolandi að það sé til misfínt fólk 
er óþolandi að það séu til misfínar 
bókmenntir. Á 19. öld voru sögur 
Émile Zola, Drakúla eftir Bram 
Stoker og fleiri flottar sögur 
skrifaðar fyrir dagblöðin og birt-
ar þar sem framhaldssögur. Þær 
voru lesnar upphátt á heimilum, 
fyrir vinnufólk, fyrir alla. Ég er 
nýlega búin að lesa bók sem held-
ur því fram að „fínni“ bókmenntir, 
fagurbókmenntir, hafi verið orðið 
til þegar efri stéttir þjóðfélags-
ins ráðgerðu að búa til bókmennt-
ir sem þættu betri en aðrar. Þessi 
skil eru hins vegar að mást út. 
Ég er fegin að báðir krimmarn-
ir mínir um Ljónið Leó og gengi 
hans hafa fengið tilnefningu, það 
vekur forvitni þeirra sem lesa 
ekki „krimma“ og elskar Íslend-
ingasögurnar, til dæmis. Og jú, 
svo geta Kalt er annars blóð og 
Mörg eru Ljónsins eyru fengið ein-
hvern til að kíkja í Njálu og Lax-
dælu, sem er bara dásamlegt. Það 
að fá tilnefningu og góða dóma 
er fyrst og fremst ávísun á til-
verurétt. Maður verður ekki eins 
hræddur um að falla út af borð-
inu varðandi laun fyrir skriftirnar 
og fyllist notalegri öryggiskennd. 
Finnst maður megi vera til.“ 

Þórunni finnst eftir að hafa átt 
útgefnar bækur í aldarfjórðung og 
unnið enn lengur fulla vinnu við 
textagerð eðlilegt að verkin sýni 
vissa færni. „Annars væri ég illa 
gefin.“ 

Elítistar án þess að fatta það
Að því sögðu bætir Þórunn við að 

krimmar hennar séu lamb í úlfs-
gæru. Þær séu glæpasögur þótt 
blóð flæði líka um fólk og því 
skáldsagnalegar. „Ég hitti unga 
konu sem var búin með Ljónið 
sem fannst æði að fá í sömu bók 
ástarsögu, spennu og vel krydd-
aðan stíl. Hún fílar leik minn með 
form og þennan kynblending minn 
úr þremur formum, „fínni“ skáld-
sögu, spennusögu og Íslendinga-
sögu.“ 

Heldur hún að fordómar standi 
þeim sem skrifa fyrir þrifum? 
„Sem sagnfræðingur hef ég allt-
af reynt að skrifa fyrir almenning. 
Það er vegna þess að ég er jafn-
aðarmaður og mér finnst sárt að 
sumir háskólamenn, sem halda 
að þeir séu jafnaðarmenn, skrifa 
í raun bara fyrir elítuna. Þeir 
eru elítistar án þess að fatta það. 

Rannís styður fræði-
verkefni en styður 
um leið bara elítísk-
ar skriftir. Fjárfram-
lög til sjóðs fræða-
skrifara í Launasjóði 
fræðiritahöfunda eru 
skítur á priki, svo illa 
skorin við nögl. Alvar-
legt er fyrir íslenskt 
samfélag að rann-
sóknir innan háskól-
ans skili sér ekki út í 
samfélagið. Það þarf 
miklu greiðara rennsli 
á því sem er verið að 
uppgötva í hinum 
ýmsu vísindagreinum 
út til fjöldans. Fólkið 
á beinlínis rétt á því 
að fylgjast með því 
nýja sem sprettur úr 
skattfé þeirra, þetta 
er næring sem á að 
ná til grasrótar. Að fá 
góðar bækur með því 
besta og fróðlegasta 
sem uppgötvast hefur 
er það að tilheyra 
samfélaginu.“ 

Systkinin sem segja 
frá
Svo stiklað sé á stóru 
kemur Þórunn úr sjö 
systkina hópi. Faðir 
hennar, Valdimar 
Ólafsson, var yfirflug-
umferðarstjóri, „ein-
ræðisherra í flughelg-

inni – Fidel Castro „look-a-like“, 
fæddur meira að segja sama dag 
og ár, bara ennþá sætari.“ Lista-
manninn segist Þórunn frekar 
hafa frá móður sinni, Erlu Þórdísi 
Jónsdóttur. 

„Mamma var alltaf að fræða 
okkur og fá okkur til að hugsa 
og það loðir við okkur systkinin 
– alls staðar þar sem við komum 
viljum við vera að segja fólki frá 
einhverju. Þau áttu sjö börn og 
mamma varð kennari eftir að þau 
skildu. Þá var ég 10 ára.“

Listamaður í móðurætt
Móðir Þórunnar var fyrsta konan 
á Íslandi sem hætti ekki í Mennta-
skóla þótt hún væri ólétt. Að stúd-
entsprófi loknu fór hún í þýsku og 
varð þá aftur ólétt. „Hún hugsaði 
þá eflaust: jæja, best að eiga bara 
krakka. Pálmi rektor sagði þegar 
hún sagði honum frá MR-óléttunni: 
„Þar fór gott efni í grautarpott-
inn.“ Ég var svo vitlaus þegar ég 
var lítil að ég hélt þetta væri hrós, 
en sá síðar að hann var að kveða 
upp eðlilegan dóm þess samfélags 
sem þá var við völd. Mamma skrif-
aði þó barnaskáldsögu um Reykja-
víkur-uppvöxt Þórunnar ömmu, 
bókina Bernska í byrjun aldar, 
og gaf út eina ljóðabók. Hún var 
góður píanisti og þess vegna eru 
tvær systur mínar atvinnutónlist-
armenn, Lilja hornblásari og Ásdís 
lágfiðluleikari.

30 ár saman á mánudag
„Besta lím í hjónabandi er að 
hafa verið skilnaðarbarn,“ segir 

Þórunn. Hún og Eggert Þór Bern-
harðsson, sem einnig er sagn-
fræðingur, hafa verið saman í 30 
ár, eða allt frá því að Eggert tog-
aði í fléttur Þórunnar aftan frá á 
Hótel Borg.

Þau eiga 30 ára „vera-saman“ 
afmæli, eins og Þórunn kallar það, 
á mánudaginn. Bæði eru þau skiln-
aðarbörn. Þórunn tekur tilfinning-
ar skilnaðarbarna fyrir í Mörg eru 
ljónsins eyru af næmni.

„Maður vill ekki meiða börnin 
sín á sama hátt og maður meidd-
ist sjálfur. Samfélagið er orðið svo 
hart að börn geta séð um að ná í 
þau meiðsl sem þau þurfa sjálf. 
Nóg er af púkum í lífinu.“

Ánægð með testósterónið
Þórunn kennir sig bæði við móður 
og föður. Fór í sína „einkakvenna-
baráttu“ fyrir einhverjum árum 
með því að verða Erlu- og Valdi-
marsdóttir. „Frekar en að skrifa 
greinar og öskra á torgum ákvað 
ég að gera þetta á þöglan hátt. Mér 
finnst gott að vera orðin kerling 
eða „karl-lingur“. Ég varð miklu 
hressari eftir að eggjahormónin 
gufuðu upp, því undir niðri var 
þetta fína testósterón eða karl-
hormón. Það fyllir mig krafti og 
næstum oflæti. Menningin heldur 

karl-lingum niðri og hæðist að 
þeim til að halda þeim í skefj-
um.“ 

Við ræðum dömuna Þórunni 
aðeins betur, saknar hún hennar 
ekki? „Farið hefur fé betra. Karl-
inn í mér er flottur. Karl-lingar 
eru frískar úti um allan bæ að 
njóta menningarviðburða á meðan 
karlarnir liggja afvelta einhvers 
staðar. Testósterónið minnkar 
víst í þeim með aldrinum, öfugt 
við okkur.” 

Nær sambandi við Gretti
Laxdæla er ekki fyrsta Íslendinga-
sagan sem Þórunn sækir innblást-
ur í, hún notaði efnivið úr Njáls-
sögu í krimmann Kalt er annars 
blóð. Þórunn les ekki Íslendinga-
sögurnar, hún hlustar á þær. Er 
kvöldsvæf og týnir augunum í 
textanum á kvöldin eftir að hafa 
unnið sjálf með texta allan dag-
inn. 

„Það er alltaf verið að hella upp 
á sömu goðsögurnar í bókmennt-
um, stundum meðvitað og stund-
um ekki. Að hlusta á Íslendinga-
sögurnar er gott afdrep í hrundu 
samfélagi, svo gott er að dreyma 
sig burt. Nú er ég að hlusta á 
nokkrar sögur og reyna að ákveða 
hverja þeirra ég tek fyrir næst. Ef 

ég tek Egilssögu þyrfti ég helst að 
hafa sögupersónuna fótboltahetju 
þar sem hann drepur svo marga 
erlendis. Góður fótboltamaður 
gæti þá „drepið“ heilu liðin. En ég 
næ ekki sambandi við fótboltann, 
skil hann ekki, svo að ég hugsa að 
ég taki Gretti fram yfir Egil. Enda 
næ ég fínu sambandi við krafta-
karlinn Gretti, varð sjálf óð í 
ræktinni og varð að hætta í tækj-
unum því ég komst ekki lengur í 
dömukjóla, var orðin svo bólgin af 
vöðvum.“

Ljótan hjálpar
Kjarni Laxdælu og bókar Þór-
unnar er sá sami. Afbrýðisemi, 
ástarþríhyrningur og heitar 
tilfinningar. „Nema að á miðöldum 
var fínt að drepa ef verja þurfti 
heiðurinn, sem er glæpur í dag svo 
að löggu teymi kemur til sögunn-
ar. Gaman var að finna nútíma-
lega lausn á sögunni og ég vandaði 
mig mikið við skriftirnar. Í bók-
inni liggur tveggja ára vinna. Guð-
rún söguhetja lendir í vandræðum 
því hún er eigingjörn, hvatvís og 
fögur. Að vera fögur kona getur 
verið ávísun á vandræði, ljótleik-
inn byggir upp karakter til lengri 
tíma. „You don´t have to be ugly 
but it helps“.“

Testósterón fyllir mig krafti
Að mati Þórunnar Erlu- Valdimarsdóttur, rithöfundar og sagnfræðings, hefur krimminn fengið óverðskuldaðan stimpil sem 
ófínni bókmenntir. Tilnefning til Íslensku bókmenntaverðlaunanna sem krimmi hennar, Mörg eru ljónsins eyru, fékk á dögun-
um gleður hana því sérstaklega. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við Þórunni um lím í hjónabandi og karlhormón.   

FRÆÐI FYRIR ALMENNING „Það þarf miklu greiðara rennsli á því sem er verið að uppgötva í hinum ýmsu vísindagreinum út til 
fjöldans. Fólkið á beinlínis rétt á því að fylgjast með því nýja sem sprettur úr skattfé þeirra, þetta er næring sem á að ná til gras-
rótar,“ segir Þórunn Erlu- Valdimarsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Maður vill 
ekki meiða 
börnin sín 
á sama hátt 
og maður 
meiddist 
sjálfur. Sam-
félagið er 
orðið svo 
hart að börn 
geta séð um 
að ná í þau 
meiðsl sem 
þau þurfa 
sjálf.



Meira í leiðinniÞÚ FÆRÐ JÓLABÆKURNAR Á N1 WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000

BUBBI
SAMTALSBÓK

STORMURINN
REYNSLUSAGA RÁÐHERRA

3.980 200KR. AF HVERRI
BÓK GENGUR TIL
KVENFÉLAGSINS
HRINGSINS.KRÓNUR

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON ÁRITAR
BÓK SÍNA KLUKKAN 15:00 OG 18:00
Á 2. HÆÐ Í KRINGLUNNI Í DAG.

3.980 500KR. AF HVERRI
BÓK GENGUR TIL
KONUKOTS.KRÓNUR

ÞÚ FÆRÐ ILMKERTI  OG  GLOSS 
Í  KAUPAUKA Á MEÐAN BIRGÐIR
ENDAST

Hvernig var að vera ungur viðskiptaráðherra þegar 
efnahagskerfið hrundi? 

Tryggðu þér eintak af reynslusögu Björgvins G. 
Sigurðssonar. Hún er mögnuð lesning.

Farið er yfir atvik frá ferlinum, úr einkalífinu, úr þjóð-
félaginu, trúmál, afrek, mistök, ástina, fjölskylduna og 
svo mætti lengi telja. Leitað er svara við ýmsu sem 
Bubbi hefur sett fram undanfarið og hefur verið 
umdeilt meðal almennings. 

Bubbi-Samtalsbók á erindi til allra Íslendinga.

490 KR.
+1.000 PUNKTAR

MEÐ N1 KORTI

FULLT VERÐ
2.490 KR.

JÓNÍNA BEN
SÖLVI TRYGGVASON

Hvernig varð Jónína Ben 
ein umdeildasta persóna landsins? 

Náðu þér í bókina um þessa beinskeyttu
konu sem lætur allt flakka.
- og felldu þinn eigin dóm.

KOMDU Í KRINGLUNA
BÆKURNAR VERÐA TIL SÖLU Á 2.HÆÐ Í DAG LAUGARDAG

+ +
ILMKERTI
Tveir kveikjar.
Kerti sem brennur
bjartar og sótar 
minna

GLOSS
Með ljósi 
og spegli
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B
ankahrunið lék pól-
itíkina illa, líkt og 
svo margt annað í 
samfélaginu. Flokk-
arnir sem slíkir eru 
í sárum og reyna nú 

hvað þeir geta til að öðlast traust 
á nýjan leik. 

Ástandið er vissulega misjafnt. 
Flokkarnir tveir sem voru í ríkis-
stjórn þegar Ísland fór á hliðina 
eru auðvitað í mestum vandræðum 
með sjálfa sig. Báðir settu nefnd 
í málið. Framsóknarflokkur inn 
hefur líka pælt í sjálfum sér og 
þar er nefnd að störfum.

Vinstri hreyfingin – grænt fram-
boð hefur hins vegar ekkert gert 
og ætlar ekkert að gera. Ástæð-
an er einföld. VG lítur svo á – og 
líklega með réttu – að hrunið sé 
öðrum að kenna. 

Björn Valur Gíslason þingmaður 
afgreiddi þetta snyrtilega í blaða-
grein fyrr á árinu. Hann sagði 
hroka og stærilæti fyrri stjórn-
valda hafa afvegaleitt samfélagið 
og að VG þyrfti hvorki að biðjast 
afsökunar né endurskoða stefnu 
sína. Þing- og forystumenn 
flokksins hefðu ekki hrökklast frá 
störfum, ekki þurfti að blása til 
neyðarfunda vegna skýrslu rann-
sóknarnefndarinnar og ekki þyrfti 
að setja flokknum nýjar siðareglur. 
„Vinstrihreyfingin – grænt fram-
boð stóðst, einn flokka með sóma, 
prófið sem aðrir féllu á,“ skrifaði 
Björn Valur.

Úbbs!
Fyrir liggja skýrslur og tillögur 
áðurnefndra nefnda Samfylkingar-
innar og Sjálfstæðisflokksins. Í 
báðum er vikið að ýmsu og eitt 
og annað lagt til. Margt er merki-
legt og annað síður en eitt er sér-
lega athyglisvert. Nefndir beggja 
flokka komast að þeirri niðurstöðu 
að forystufólk þeirra hafi í raun 
gleymt að það var í stjórnmála-
flokki. Það gleymdi að flokkarnir 
eru hreyfingar fólks sem vill hafa 
áhrif á stefnu flokks síns og hafa 
eitthvað um gjörðir kjörinna full-
trúa að segja. 

Samfylkingin
Í skýrslu umbótanefndar Samfylk-
ingarinnar segir að sú gagnrýni sé 
áberandi meðal almennra flokks-
manna að forystan sé ekki í tengsl-
um við grasrótina. Innra starf 
flokksins sé veikt og standi ekki 
undir væntingum flokksmanna 
sjálfra um Samfylkinguna sem öfl-
ugan stjórnmálaflokk. Er í því efni 
lagt til að skipulagi flokksstjórnar 
og landsfunda verði breytt þannig 
að aðildarfélög og almennir félags-
menn hafi meira að segja um mál-
efnin sem þar eru rædd. Efla beri 
málefnastarf. 

Nefndin segir líka að forysta 
Samfylkingarinnar virðist lítið 
leita til aðildarfélaganna. Það 
skapi þá tilfinningu að forystu liðið 
forðist samráð við félögin. 

Þá segir að starf ráðherra sé í 
litlum eða engum tengslum við 
flokkinn. Ráðherrar hafi engar 

skyldur um að standa skil á emb-
ættisfærslum sínum gagnvart 
eigin félögum og flokksmenn hafi 
engar formlegar leiðir til að koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri 
við ráðherra flokksins. 

Sjálfstæðisflokkurinn
Starfshópur Sjálfstæðisflokksins 
um starfshætti og skipulag fjall-
ar um þetta á grunni skýrslu sem 
skrifuð var í fyrra og heitir „Radd-
ir úr grasrót“. Á fundum sem vara-
formaður flokksins hélt ásamt 
starfsmönnum hans með á annað 
hundrað trúnaðarmönnum var 
ákall eftir breytingum á flokks-
starfinu áberandi. Var oftast nefnt 
að flokkurinn þyrfti að vera opnari 
og aðgengilegri en hann er nú. 

„Forystan, í breiðum skilningi 
(þingmenn og sveitarstjórnarfull-
trúar) þarf að vera í betri tengsl-
um við grasrótina. Hleypa henni 
betur að ákvarðanatöku og virkja 
þann mikla mannauð sem býr í 
flokknum,“ segir í skýrslu starfs-
hópsins. 

Ný nefnd, framtíðarnefnd, hefur 
verið sett á laggirnar. Hún á meðal 
annars að leggja upp í umfangs-
mikla vinnu með grasrót flokks-
ins við að móta áherslur og sýn 
Sjálfstæðisflokksins til framtíðar, 
einkum hvað varðar skipulag mál-
efnavinnu og innra starf flokksins. 
Gera eigi allt innra starfið opnara 

og gegnsærra og gefa sem flestum 
flokksmönnum kleift að taka þátt 
í því og koma að stefnumótun og 
ákvarðanatöku.

Þessi áform eru í takti við 
áherslur Bjarna Benediktssonar 
formanns. Á fundi flokksráðs í 
apríl sagði hann að opna bæri 
flokkinn, tryggja aðkomu allra að 

starfi hans og að allar raddir heyr-
ist og hafi vægi. 

Líkt og í íþróttum
Samkvæmt greiningu sjálfstæð-
is- og samfylkingarfólks á ástand-
inu má líkja fyrirkomulagi flokk-
anna við íþróttafélög. Almennir 
flokksmenn eru eins og stuðn-
ingsmenn fótboltaliðs. Þeim er 
ætlað að styðja við bakið á for-
ystunni, djöflast í kosningabar-
áttu og borga félagsgjöldin. Í fót-
boltanum geta stuðningsmennirnir 

ekki skipt sér af liðinu, þjálfarinn 
stjórnar því. Í stjórnmálunum geta 
almennir flokksmenn ekki skipt 
sér af stefnunni, forystumennirn-
ir stjórna henni. 

Nýtt hugarfar
Þó að nefndir flokkanna leggi til 
að skipulaginu verði breytt er ljóst 

að meira þarf til svo að raunveru-
legar breytingar verði á starfshátt-
um í stjórnmálunum. Það þarf nýtt 
hugarfar. 

Augljós er öllum sú tilhneiging 
stjórnmálamanna að einangra sig 
þegar þeir veljast til ábyrgðar-
starfa. Ráðherrar mynda um sig 
þröngan hóp manna sem þeir leita 
til um ráð. Til verður eitthvað sem 
heitir „stefna ráðherrans“ í ýmsum 
málum og upp og ofan hvort hún 
samræmist því sem samþykkt 
hefur verið á vettvangi flokksins. 

Samfylkingarnefndin bendir 
á, og byggir á röddum fólksins í 
flokknum, að forystan fylgi sam-
þykktum stofnana flokksins ekki 
eftir. Eru ráðherrar og þingmenn 
gagnrýndir fyrir að hlíta ekki 
ákvörðunum lands- og flokks-
stjórnarfunda, og starfa eins og 
þeir séu einyrkjar í stjórnmálum 
án skipulegs samráðs við flokks-
stofnanir og flokksfélaga.

Ef vinnulag sem þetta á að heyra 
sögunni til þarf hugarfar stjórn-
málamannanna að breytast. 

Sérfræðingaveldið
Samfylkingarnefndin víkur sér-
staklega að aðkomu sérfræðinga 
að stefnumótun flokksins á undan-
förnum árum. „Þó að allir séu 
sammála um mikilvægi sérfræði-
ráðgjafar, hefur þessi áhersla 
orðið til þess að grasrótarstarf 
er vanrækt. Starf framtíðarhóp-
anna 2003-2005 hefur verið nefnt 
sem dæmi um þetta. Tækifæri til 
þátttöku var vissulega til staðar á 
flokkstjórnarfundum, en starfið og 
kjarnaumræðan fór fram í lokuð-
um hópum. Afrakstur vinnunnar 
lagði grunn að frekari stefnumót-
unarvinnu síðar og var mikilvæg-
ur efniviður í stefnumótun fyrir 
kosningar 2007, einkum í velferð-
ar og umhverfismálum. Stefnu-
gögn flokksins fyrir kosningarn-
ar 2007, svo sem Fagra Ísland og 

Úbbs! Við erum í flokki
Stjórnmálaflokkarnir vinna nú að því að endurheimta traustið sem hrundi með bönkunum. Þeir reyna að greina hvað fór úr-
skeiðis og hvað þeir þurfi að laga svo allt verði gott á ný. Við skýrslulestur staldraði Björn Þór Sigbjörnsson við eina niðurstöðu. 

FÓLKIÐ Í LANDINU Stjórnmálaflokkarnir vinna nú að því að breyta skipulagi sínu og starfsháttum til að auka vægi almennra flokksmanna í starfi þeirra. Naflaskoðun þeirra 
eftir hrunið hefur leitt þeim fyrir sjónir að langt er milli forystufólks flokkanna og grasrótarinnar. Tillagna um breytingar er að vænta á nýju ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Sú gagnrýni er áberandi meðal almennra 
flokksmanna að forystan sé ekki í tengslum 
við grasrótina. 
 Úr skýrslu Umbótanefndar Samfylkingarinnar
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Kristján Þór stýrir Framtíðarnefndinni
Í starfshópi Sjálfstæðisflokksins til að fjalla um 
starfshætti og skipulag sátu: Kristján Þór Júlíusson 
formaður, Gunnar Ragnars, Arnbjörg Sveinsdóttir, 
Jón Magnússon, Einar Sigurðsson og Elínbjörg 
Magnúsdóttir. Í Framtíðarnefnd flokksins, sem 
móta á áherslur og sýn til framtíðar, einkum hvað 
varðar skipulag málefnavinnu og innra starf, sitja 
eftirtalin: Garðar Ingvarsson, Óttarr Örn Guðlaugs-
son, Sigríður Ragna Sigurðardóttir og Steingrímur 
Sigurgeirsson, tilnefnd af Verði – fulltrúaráði sjálfstæðisfélaganna í 
Reykjavík. Gunnar Einarsson og Barbara Inga Albertsdóttir Suð-
vesturkjördæmi, Kristín Þórðardóttir og Ríkharður Ibsen Suðurkjör-
dæmi, Birna Lárusdóttir og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir 
Norðvesturkjördæmi, Arnbjörg Sveinsdóttir og Baldvin Valdemars-
son Norðausturkjördæmi, Gunnar I. Birgisson og Sigríður Dís 
Guðjónsdóttir tilnefnd af miðstjórn, Jónmundur Guðmarsson fulltrúi 
Valhallar og Kristján Þór Júlíusson formaður, kjörinn á landsfundi.

Sextán sátu í Umbótanefnd 
Samfylkingarinnar
Flokkstjórnarfundur kaus fjögurra manna 
verkstjórn Umbótanefndarinnar í sérstakri 
kosningu, þau Ásgeir Beinteinsson, Hólmfríði 
Sveinsdóttur, Jón Ólafsson og Kolbrúnu 
Benediktsdóttur. Tveir fulltrúar voru kosn-
ir af flokksmönnum í hverju kjördæmanna 
sex: Auður H. Ingólfsdóttir og Sveinn Allan 
Morthens úr Norðvesturkjördæmi. Ólafía 
Þórunn Stefánsdóttir og Þorsteinn Arason 
úr Norðausturkjördæmi. Hannes Friðriksson 
og Sandra D. Gunnarsdóttir úr Suðurkjör-
dæmi. Steini Þorvaldsson og Steinunn 
Dögg Steinsen úr Suðvesturkjördæmi. Auður 
Styrkársdóttir, Hjálmar Sveinsson, Sigurbjörg 
Sigurgeirsdóttir og Stefán Benediktsson úr 
Reykjavíkurkjördæmunum.

Skipulagsnefnd Fram-
sóknarflokksins
Guðmundur Elíasson Selfossi,
Jóhanna B. Guðmundsdóttir 
Egilsstöðum, 
Elín R. Líndal Húnaþingi vestra, 
Sigurjón Kærnested Reykjavík, 
Anna Kolbrún Árnadóttir Akur-
eyri, 
Sigurður Hannesson Reykjavík,
Una María Óskarsdóttir Kópavogi,
Ingi Björn Árnason Skagafirði,
Guðmundur Gylfi Guðmundsson 
Reykjavík,
Agnes Lára Magnúsdóttir Reykja-
nesbæ.

Fjölmargir félagar í flokkunum þremur koma að verki Jafnvægi og framfarir, höfðu tak-
mörkuð tengsl við umræðuna í 
grasrót flokksins.“

Framsókn
Þegar krafan um nýtt upphaf eftir 
hrunið er rædd segjast framsóknar-
menn hafa gert flokka mest. Hafa 
þeir óneitanlega mikið til síns 
máls. Nokkrum vikum eftir hrun 
kusu þeir Sigmund Davíð Gunn-
laugsson í embætti formanns, 
mann sem fram að því hafði ekki 
tekið þátt í pólitík svo heitið gæti. 
Mikil endurnýjun varð í þingliði 
flokksins í kosningunum 2009 og 
yfirbragð flokksins er annað en 
það var. Núverandi þingmenn og 
forysta verða ekki tengd við hrun-
ið eða orsakir þess. 

Eins og hinir flokkarnir horfir 
Framsóknarflokkurinn inn á við 
þessa dagana. Skipulagsnefnd 
hefur verið að störfum frá því í 
sumar og haldið fjölda funda um 
land allt. Unnið hefur verið með 
svipuðu móti og á íbúaþingum og 
þjóðfundi. 

Uppbyggingin og skipulagið eru 
undir. Meðal annars á að fara yfir 
hvernig standa á að ákvarðanatöku 
innan Framsóknar. Engar skýrslur 
liggja fyrir enn en tillagna er að 
vænta í byrjun nýs árs og verða 
þær til umfjöllunar á flokksþingi 
næsta vor.

Rétt er að nefna að Framsóknar-
flokkurinn hafði á sínum tíma for-
ystu um birtingu fjárhagsupplýs-
inga kjörinna fulltrúa. 

Framsóknarmenn hafa líka 
samið drög að siðareglum fyrir 
flokkinn.

Ein á báti
Í stjórnmálasögu síðustu ára má 
finna nokkur skýr dæmi um hvern-
ig forystumenn flokka hafa virst 
einir á báti í stórum málum. 

Þegar Davíð Oddsson og Hall-
dór Ásgrímsson ákváðu að Ísland 
styddi innrásina í Írak benti ekkert 
til að flokkarnir þeirra stæðu að 
baki þeim við ákvörðunina. Þvert 
á móti. Stuðningurinn fór afskap-
lega illa í almenna framsóknar-
menn enda var hann talinn í and-
stöðu við grunngildi flokksins. Jón 
Sigurðsson, eftirmaður Halldórs í 
formannsembætti, sagði 2006 að 
stuðningurinn hefði verið mistök. 

Minna bar á andstöðu innan 
Sjálfstæðisflokksins.

Í hruninu, þegar ráðaleysi ríkis-
stjórnarinnar virtist algert og 
gagnrýnin á hana var eftir því, 
benti ekkert til að ráðamenn hefðu 
skjól í baklöndum flokka sinna. 
Það var ekki eins og þar færu leið-
togar þeirra fjöldahreyfinga sem 
stjórnmálaflokkarnir eru. 

Stjórnmálamenn hafa líka barist 
fyrir ýmsum málum, stórum sem 
smáum, sem ekki hafa átt sérstaka 
stoð í grundvallarstefnuskrám 
flokkanna eða verið almennum 
flokksmönnum ofarlega í huga. 
Framboð Íslands til Öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna var því marki 
brennt. Það mál var dæmigert 
gæluverkefni stjórnmálamanna 
sem höfðu ekki nokkur tengsl við 
grasrótina. 

Lítið en nærtækt dæmi er 
svo ákvörðunin um greiðslu til 
Árbótarheimilisins. Hún var ekki 
í anda samþykkta flokkanna.

Forvitnilegt
Varla er við því að búast að for-
menn og annað forystufólk stjórn-
málaflokka byggi allar ákvarð-
anir á stefnuskrám, samþykktum 
eða vilja almennra flokksmanna. 
Mörg viðfangsefni stjórnmálanna 
eru jú þess eðlis að taka þarf skjót-
ar ákvarðanir. Ráðamenn hafa líka 
aðrar upplýsingar en almenningur 
um ýmis mál.

Það hlýtur þó að vera til bóta 
fyrir samfélagið í heild að sem 
flestar ákvarðanir séu byggðar á 
sem víðtækustum vilja. Að þing-
menn og ráðherrar séu meðvit-
aðir um að þeir hafi valist til 
starfa í fjöldahreyfingu og vinni 
í fullkomnu samræmi við skipu-
lag hennar og þær áherslur sem 
sá vettvangur – fólkið í landinu – 
mótar.

Umbótanefnd Samfylkingar-
innar og starfshópur Sjálfstæðis-
flokksins hafa sagt sitt. Það verður 
forvitnilegt að sjá hvað gerist í 
framhaldinu.

Þú færð e-kortið í Arion banka.
Farðu á arionbanki.is og kynntu þér kosti e-kortsins.

Alltaf í desember. Á hverju ári fá handhafar e-korta endurgreiðslu í beinhörðum 

peningum. Sæktu um e-kort í næsta útibúi Arion banka eða á arionbanki.is

Viðskiptavinir e-kortsins fá samtals rúmlega 
98 milljónir í endurgreiðslu í desember. 
Hvernig greiðslu færð þú?
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Í BYKO velur þú draumajólatréð við kjöraðstæður inni, þannig að þú getur 
gefið þér góðan tíma og vandað valið.  Valið á jólatrénu ætti þó ekki að 
taka langan tíma því BYKO býður eingöngu upp á hágæða sérvalin jólatré úr 
Normannsþin sem hafa verið vinsælustu jólatré landsmanna um áratuga skeið. 

Hluti af söluandvirði af hverju jólatré fer 
til Hjúkrunarheimilis Sunnuhlíðar í Kópavogi.

Jólatréssala BYKO er í timbursölu Breidd og Selfossi

Opnunartími jólatréssölu í BYKO Breidd um helgina:
Laugardagur kl. 10-18
Sunnudagur kl. 11-18

BYKO býður eingöngu 
upp á hágæða sérvalin  
jólatré úr Normannsþin

Vnr. 41140110-16

Lifandi jólatré
Lifandi jólatré, Normannsþinur.
125-150 cm 4.990 kr.
150-175 cm 5.790 kr.
175-200 cm 6.690 kr.
200-250 cm 7.490 kr.

4.990
Verð frá

125-150 cm

Aðalvinningur

LENGRI OPNUNARTÍMAR Í BREIDD, KAUPTÚNI

Laugardagur og sunnudagur

 laugardag

BYKO Breidd

í verslunum
Jólagleði



   GERÐU VERÐSAMA ÐU V

25%
ttur af öllum

Tríó Björns Thoroddsen og Kyrjurnar
flytja okkur yndislega jólatónlist og
Stekkjastaur og Margrét á nikkunni 
gleðja börnin með ýmsum uppákomum!

íum og jólaskrauti

OG GRANDA UM HELGINA! LAUGARDAG: 1018, SUNNUDAG: 1118

Laugardagur og sunnudagur

 laugardag

 laugardag
 sunnudag

BYKO Kauptún

m BYKO!

25% afsláttur af öllum búsáhöldum!

Laugardagur og sunnudagur

 laugardag

laugardag
 sunnudag

BYKO Grandi
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K
ynferðisbrot í trú-
félögum hafa komið 
fram í dagsljósið 
hvert á fætur öðru 
á síðustu misserum. 
Ásakanir á hendur 

Ólafi heitnum Skúlasyni biskupi 
voru áberandi fyrr á árinu, fagráð 
þjóðkirkjunnar um kynferðisbrot 
hefur fengið níu mál inn á borð til 
sín þar sem prestar kirkjunnar 
eru bornir sökum og í lok síðasta 
mánaðar vék Gunnar Þorsteinsson 
úr sæti forstöðumanns Krossins 
vegna ásakana á hendur honum. 
Þá komu fram ásakanir um kyn-
ferðisbrot innan Votta Jehóva.

Helgi Gunnlaugsson, afbrota-
fræðingur og prófessor í félags-
fræði við Háskóla Íslands, segir 
að kynferðisbrotamál getið komið 
upp þar sem ójafnvægi er í valda-
hlutföllum meðal einstaklinga. 

„Hér á landi hefur umræðan 
tengst meira kirkjum og trú-
félögum,“ segir Helgi. „En erlend-
is hafa mál af þessu tagi einnig 
tengst öðrum stofnunum samfé-
lagsins, eins og menntastofnunum 
og vinnustöðum. Siðareglur um 
samskipti ólíkra aðila hafa komið 
fram og meðvitund um ójafnvægi 
í valdahlutföllum vaxið, ekki síst 
á milli kynjanna. Ég þekki til að 
mynda dæmi um að karlprófess-
orar við bandaríska háskóla hafi 
dyrnar alltaf opnar þegar þeir 
ræða við kvenstúdenta.“ 

Konurnar sem saka Gunnar 
Þorsteinsson um áreitni 
segjast hafa litið á hann 
sem einhvers konar 
föður ímynd. Þær litu 
upp til hans og báru 
fyrir honum virðingu, 
þar sem hann var bæði 
forstöðumaður safn-
aðarins þeirra og sálu-
sorgari þegar eitthvað 
bjátaði á. 

Helgi segir þetta atriði 
skipta miklu máli í sam-
hengi valdasambanda á 
milli tveggja aðila. 

„Þetta er ekki jafn-
ingjasamband. Þarna 
ríkir mikill trúnaður og 
traust sem skapast ekki 
auðveldlega undir öðrum 
kringumstæðum,“ segir 
Helgi. „Þegar svona við-
kvæm mál eins og kyn-
ferðisbrotamál koma 
upp, sérstaklega innan 
heilagra stofnana, verð-
ur til rík tilhneiging til 
þöggunar. Eitt mál sem 
verður opinbert getur 
síðan auðveldlega vakið 
upp fleiri mál sem verða 
eins og gapandi sár hjá 
öðrum sem hafa lent í 
svipaðri reynslu. Eins 
og er þá erum við að sjá 
þetta tengt við trúar-
stofnanir hér á landi.“

Einstaklingar nær Guði
Þeir einstaklingar 
sem sækja af krafti 
í trúfélög geta oft á 
tíðum verið á erf-
iðum stað í lífi 
sínu og þarfnast 
stuðnings til að 
komast aftur 
á réttan kjöl. 

Þó skal það tekið fram að hér er 
ekki um alhæfingu um meðlimi 
trúfélaga að ræða. Virðing og náið 
samband myndast gjarnan við þá 
aðila sem veita þeim aðstoð og 
sálusorgun og eru þá oft í æðstu 
stöðum innan félaganna. 

„Fólk virðir sinn lærimeistara 
og verður í sumum til-
vikum berskjaldað fyrir 
því valdi sem viðkom-
andi virðist hafa. Þarna 
myndast samband þar 
sem mikið ójafnvægi er 
í stöðu fólks og þegar 
menn missa slíkar 
aðstæður úr höndum sér 
verður trúnaðarbrestur, 
hvort sem um áreitni er 
að ræða eða ekki,“ segir 
Helgi. „Oft eru leiðtogar 
trúfélaga stórir per-
sónuleikar með mikla 
persónutöfra og náðar-
vald (e. charisma). Og 
trúarsamkomur eru oft 
þess eðlis að fólk verður 
fyrir svo sterkum hug-
hrifum að það fer í annað 
hugar ástand þar sem það 
telur sig vera komið nær 
Guði en ella. Þá verður 
sá leiðtogi sem skapar 
þetta ástand heilagri en 
annað fólk og nær Guði í 
hugum safnaðarins.“ 

Helgi segir að þeir ein-
staklingar sem búi yfir 
náðarvaldi laði óhjá-
kvæmilega til sín fólk. 

„Ef samskiptin við 
þessa einstaklinga eru á 
einhvern hátt óvenjuleg 
eða jafnvel óheilbrigð 
getur myndast sam-
skiptamunstur þar sem 

einstaklingar telja sér 
trú um að ekki sé 
neitt óeðlilegt eða 
óþægilegt á ferð-
inni fyrr en eftir 
einhvern tíma. 
Stundum geta 
liðið fjöldamörg 
ár.“ 

Fólk virðir 
sinn læri-
meistara 
og verður 
í sumum 
tilvikum 
berskjaldað 
fyrir því 
valdi sem 
viðkomandi 
virðist hafa.

Kynferðisbrot í skjóli valdsins
Ásakanir um kynferðisbrot á hendur kirkjunnar mönnum hafa verið áberandi á árinu. Kastljós fjölmiðla hefur nú vikið frá Ólafi 
heitnum Skúlasyni biskupi og beinst að Gunnari Þorsteinssyni, forstöðumanni Krossins. Sunna Valgerðardóttir spurði afbrota-
fræðinginn Helga Gunnlaugsson hvers vegna slík mál virtust nú tengjast trúfélögum meira en öðrum stofnunum hér á landi. 

Breyttir tímar 
Margt hefur breyst í viðhorfum 
samfélagsins til kynferðislegrar 
áreitni frá því fyrir 25 árum, 
þegar brotin eiga að hafa átt sér 
stað innan Krossins. Margt sem 
var „leyfilegt“ innan samfélags-
ins, svo sem klapp á rass, óviðeig-
andi ummæli og faðmlög voru ekki 
skilgreind sem kynferðisleg áreitni 
á þeim tíma. Hugtakið kynferðisleg 
áreitni var meira að segja ekki til í 
tungumálinu.

„Á ýmsum sviðum samfélags-
ins á sér stað í dag einhvers konar 
uppgjör við fortíðina,“ segir Helgi. 
„Það er óneitanlega erfitt að trúa 
því að þessi fjöldi kvenna sé að 
spinna sögurnar upp frá rótum. En 
mál sem þessi er erfitt, nær ómögu-
legt, að sanna eða afsanna. Það þarf 
að leita annarra leiða til að ná sátt-
um.“ 

Sáttamiðlun
Í málum sem þessum er sönnunar-
byrðin mjög erfið. Jafnvel þó að 
átta konur stígi fram og ásaki einn 
mann stendur enn einungis orð 
gegn orði. 

Að sögn talskvenna kvennanna 
átta sem ásaka Gunnar var reynt 
að ná sáttum innan Krossins áður 
en málið rataði leið sína í fjölmiðla. 
Björn Ingi Stefánsson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Krossins, sagði 
að hann hefði reynt að leita sátta 
innan stjórnar safnaðarins, en ekki 
hefði verið vilji fyrir því. Eins og 
kunnugt er fór svipað ferli af stað 
árið 1996 þegar konurnar sem báru 
Ólaf Skúlason sökum reyndu að fá 
aðstoð kirkjunnar. 

Sáttamiðlun (e. restorative 

justice) er hugtak innan afbrota-
fræðinnar sem notast er við í 
sumum dómsmálum og gæti einn-
ig komið til greina þegar ekki er 
hægt að leita réttlætis innan dóms 
og laga. Þessa leið er hugsanlega 
hægt að nota í kynferðisbrota-
málum sem eru fyrnd að lögum og 
sönnunarbyrðin er erfið eða ekki 
til staðar, að mati Helga Gunn-
laugssonar. 

„Þetta er leið til sátta og bóta 
fyrir þolandann. Sáttamiðlun á sér 
stað með milligöngu þriðja aðila 
sem þá leiðir saman geranda og 
þolanda,“ segir Helgi. „Gerand-
inn verður að horfast í augu við 
sjálfan sig og einstaklingarnir 
ræða sig í gegnum sáttaferlið með 
það að leiðarljósi að gerandinn játi 
verknað sinn og þolandinn taki 
það til greina. En þessi leið bygg-
ir algjörlega á grundvelli þoland-
ans. Sökin er ljós en það er erfiðara 
um vik þegar sökin er ekki viður-
kennd, nema þá hugsanlega í gegn-
um sáttaferlið.“ 

Oft á tíðum tíðkast það að ger-
andinn bæti þolandanum á einhvern 
hátt fyrir tjónið, en stundum er 
raunverulega bótin einungis fólgin 
í því að gerandi viðurkenni brot sín 
og geri sér grein fyrir afleiðingum 
gjörða sinna á þolandann. 

„Það er mikil líkn fólgin í því 
fyrir þolandann að gerandinn geri 
sér grein fyrir afleiðingum gjörða 
sinna. Þessi leið hefur verið notuð 
í fjölda ára, bæði í Bandaríkjun-
um og í Evrópu, með mjög góðum 
árangri. Þetta er vissulega tæki 
sem menn eiga að horfa til þó að 
aðstæður geti á ýmsan hátt verið 
aðrar hér,“ segir Helgi. 

HELGI GUNNLAUGSSON AFBROTAFRÆÐINGUR Segir að þegar viðkvæm mál eins og kynferðisbrotamál koma upp innan virtra 
stofnana, sér í lagi heilagra stofnana eins og trúfélaga, verði til rík tilhneiging til þöggunnar.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þrjár konur stigu fram í nóvember síðastliðnum 
og sökuðu Gunnar Þorsteinsson, forstöðumann 

Krossins, um kynferðislega áreitni. Meint brot áttu 
sér stað þegar konurnar  voru unglingsstúlkur í 
söfnuðinum og eru tvær kvennanna systur fyrr-
verandi eiginkonu Gunnars, Ingibjargar Guðna-
dóttur. Gunnar í Krossinum neitaði sök, kom fram 
í Kastljósþætti Ríkissjónvarpsins, þar sem hann 
sagðist vera niðurbrotinn maður og undraðist ásak-
anir kvennanna. 

Stuttu eftir að frásagnir kvennanna birtust í 
fjölmiðlum báru fleiri konur Gunnar þungum sökum. Ekki leið á 
löngu þar til þær voru orðnar átta, þar af sjö sem komu fram undir 
nafni. Gunnar átti ýmist að hafa káfað á brjóstum þeirra, undir 
nærbuxur, kysst á munn, strokið á óviðeigandi hátt og faðmað. 
Allar konurnar sögðu Gunnar hafa sagt við þær óviðeigandi hluti á 
einhverjum tímapunkti. Ein þeirra hafði skráð atvikin niður í dag-
bók sína árið 1986. 

Gunnar leitaði til Brynjars Níelssonar lögfræðings í kjölfarið. 
Brynjar sagði í samtali við Fréttablaðið í vikunni að lýsingar kvenn-
anna bentu ekki til þess að um alvarleg kynferðisbrot hefði verið 
að ræða, ef þau teldust brot á annað borð. Hann sá þó ekki sterkan 
grundvöll fyrir Gunnar til þess að kæra konurnar fyrir ærumeiðing-
ar, sökum þess að sönnunarbyrði málanna væri nær engin. 

■ ÁTTA KONUR HAFA ÁSAKAÐ GUNNAR

SAGA KROSSINS

1971 Gunnar Þorsteinsson tekur 
skírn hjá Fíladelfíusöfnuðinum 
og giftist Ingibjörgu Guðna-
dóttur.  

1978  Gunnar og Ingibjörg segja 
sig úr Fíladelfíu eftir að 
forstöðumaðurinn, Einar J. 
Gíslason, gefur sig á tal við 
hann og krefst úrsagnar hans. 
Ástæðan var villa gagnvart 
skírninni, en Gunnar hafði aðrar 
hugmyndir en Einar um það 
hvernig hún ætti að fara fram. 
Förinni er heitið í nám í Illinois-
ríki í Bandaríkjunum hjá Christ 
Gospel Church. 

1979 Gunnar og fjölskylda snúa 
heim til Íslands og hefja viku-
legar samkomur í heimahúsi. 
Hópurinn vex hratt. „Flestir sem 
bættust í hópinn voru vinir og 
trúfélagar. Margir þeirra voru úr 
Fíladelfíusöfnuðinum í Reykjavík. 
Mikil ólga var í samskiptum 
okkar við Fíladelfíusöfnuðinn. 
Það sem við vorum að gera var 
að sjálfsögðu litið hornauga, og 
mikið sár var vegna brotthvarfs 
okkar þaðan eins og nærri má 
geta. Bæði sár hjá okkur og 
einnig hjá fjölmörgum vinum og 
trúarsystkinum. Við fengum pílur 
úr ýmsum áttum, en við héldum 
ótrauð áfram,“ segir Gunnar 
í sögu Krossins sem er birt á 
heimasíðu safnaðarins. 
Hópurinn kom sér fyrir í hús-
næði í Kópavoginum, Auðbrekku 
34 (nú 21). Fyrsta opinbera 
samkoma Krossins var haldin 
sunnudaginn 12. ágúst 1979. 
Fyrsti stjórnarfundur Krossins var 
haldinn 28. ágúst. Gunnar valdi 
stjórnarmeðlimi, sem voru sjö 
karlmenn, auk hans sjálfs.

1980 Samskiptum við Fíladelfíu-
söfnuðinn slitið að fullu.
Fyrsta mót Krossins haldið. 

1981 Gunnar fer reglulega til 
Færeyja til að miðla boð-
skapnum. 
Undirbúning vegna skráningar 
safnaðarins hefst. 
Bygging einbýlishúss Gunnars 
og fjölskyldu hefst. 

1982 Húsnæði stækkað og flutt 
inn við Álfhólsveg í Kópavogi. 
Krossinn skráður sem trúfélag 
hjá Hagstofunni.

1992 
1994 

13 ára stúlka kærir nauðg-
un á áfangaheimili Krossgatna 
við Álfhólsveg. Gunnar segir í 
samtali við vikublaðið Pressuna 
8. september 1994 að málið 
sé allt saman orðum aukið og 
það sé alvarlegt brot á reglum 
Krossgatna ef stúlkur komi 
þangað inn. 

1995 Húsnæði Krossins og 
áfangaheimilisins Krossgatna 
við Hlíðarsmára 5-7 byggt. 

2000 Krossinn klofnar. Gunnar 
segir skilið við samstarf Christ 
Gospel Church í Bandaríkjun-
um og á annað hundrað manns 
segja sig úr söfnuðinum til 
að ganga til liðs við Bethaníu, 
ásamt Kristjáni Rósinkranssyni 
sem varð þar forstöðumaður. 
Christ Gospel Church gekk þá 
til liðs við Bethaníu. 

2009 Gunnar Þorsteinsson og 
Ingibjörg Guðnadóttir skilja. 

2010 Mars: Gunnar Þorsteinsson og 
Jónína Benediktsdóttir ganga í 
hjónaband.
Nóvember: Átta konur saka 
Gunnar um kynferðislega áreitni. 
Gunnar neitar sök. 
Desember: Gunnar víkur úr 
sæti tímabundið sem forstöðu-
maður Krossins. Dóttir hans, 
Sigurbjörg Gunnarsdóttir, tekur 
við sem safnaðarhirðir. 
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L
íknarmeðferð fjallar ekki bara 
um dauðann. Við erum ekki bara 
að sinna dauðvona sjúklingum 
heldur að bæta lífsgæði sjúk-
linga sem eru með lífshættulega 
langt gengna sjúkdóma, á þessu 

er mikill munur,“ segir Valgerður Sigurðar-
dóttir, yfirlæknir líknardeildar Landspítal-
ans. Hún tekur á móti blaðamanni á líknar-
deildinni í Kópavogi, sem opnuð var árið 
1999. Síðan þá hefur deildin stækkað, auk 
legudeildar eru þar bæði dagdeild, fimm 
daga deild og göngudeild. Deildin er á falleg-
um stað við Kópavoginn, sem skiptir máli að 
sögn Valgerðar, gönguleiðir í nágrenninu eru 
margar og verönd við suðurhlið hússins er 
notaleg á sumrin. Inni við er sömuleiðis ekki 
hefðbundið spítalaumhverfi eins og flestir 
þekkja það, heldur er reynt að hafa notalegt 
umhverfi sem sjúklingar og aðstandendur 
þeirra geta látið sér líða vel í.

Hreyfing sem hófst á sjöunda áratugnum
Nútíma líknarmeðferð þróaðist á seinni 
hluta sjöunda áratugarins, þá voru opnuð 
fyrstu líknarheimilin (e. hospice) sem sinntu 
deyjandi sjúklingum. „Hugmyndafræðin um 
líknarmeðferð þróaðist þegar þær miklu 
framfarir í læknavísindum sem áttu sér stað 
eftir heimsstyrjöldina síðari höfðu orðið til 
þess að áhugi, ef svo má segja, á sjúkling-
um með ólæknandi sjúkdóma hafði minnk-
að. Hin mikla áhersla sem var á tækninýj-
ungar varð til þess að þeir sem ekki var 
hægt að lækna gleymdust svolítið. Í þess-
ari hringiðu stigu fram einstaklingar sem 
fóru að tala máli þess að það þurfi að sinna 
hinum deyjandi.“ 

Í kjölfarið hófst hin breska hospice-hreyf-
ing. Hún hampaði þeirri hugmyndafræði að 
sérhæft teymi þyrfti til að sinna deyjandi 
einstaklingum, markmið meðferðarinnar 
ætti að vera að bæta líðan og draga úr sjúk-
dómseinkennum en í raun ekki að lækna 
eða beinast að hinum undirliggjandi sjúk-
dómi. Og virða dauðann þegar hann bank-
aði á dyrnar.

„Það er vitaskuld ekki þannig að eitthvað 
sé gert til þess að flýta dauðanum í líknar-
meðferð, heldur er verið að lina þjáning-
ar í aðdraganda hans,“ segir Valgerður og 
bendir jafnframt á að þó svo að líknarmeð-
ferð, eins og við þekkjum hana í dag, hafi í 
raun orðið til vegna aðstæðna sem spretta af 
framförum í læknisfræði þá hafi framfar-
irnar vissulega komið að notum í líknarmeð-
ferð – þekking á verkjastillandi lyfjum hafi 
aukist mikið svo dæmi séu tekin.

Lykilhlutverk grasrótarinnar
Á Íslandi nær saga líknarmeðferðar aftur til 
seinni hluta níunda áratugarins, en þá byrj-
aði Krabbameinsfélagið með Heimahlynn-
ingu, sem síðar fluttist til Landspítala 2006. 
Nokkrum árum síðar var hjúkrunarþjónust-
an Karítas stofnuð og Heimahlynning Akur-
eyrar. Árið 1997 var svo líknarráðgjafa-
teymi Landspítalans stofnað, tveimur árum 
síðar líknardeildin í Kópavogi og skömmu 
síðar líknardeildin á Landakoti sem þjónar 
öldruðum sjúklingum. Yfirstjórn spítalans 
hefur því stutt vel við uppbyggingu líknar-
þjónustunnar. Sama á því við hér á landi eins 
og erlendis að frumkvæði að líknarmeðferð 
sprettur úr grasrótinni og þess má geta að 
Oddfellow-hreyfingin lagði  endurtekið til 
fé og ómælda vinnu við endurgerð húsnæð-
is líknardeildarinnar í Kópavogi.

Þegar líknarmeðferð fór að festa sig í 
sessi segir Valgerður að áhugi á að líkna hafi 
kviknað á nýjan leik innan heilbrigðiskerf-
isins, starfsfólk hafi farið að gera sér grein 
fyrir að sú nálgun sem notuð var í líknar-
meðferð gagnaðist stærri hópi sjúklinga. Þá 
er meðal annars átt við meðferð erfiðra ein-
kenna, samtöl um meðferðarmarkmið, sál-
gæslu og fleira þess háttar. 
   „Því hafði alltaf verið haldið fram að 

krabbameinssjúklingar væru þeir sem væru 
með mestu og verstu einkennin við lok lífs-
ins og þjáðust mest allra sjúklinga. Í ljós 
hefur komið að það er ekki alveg svo ein-
falt, sjúklingar með hjartabilun á lokastigi, 
lungnabilun og taugasjúkdóma ýmiss konar 
eru með mörg sömu einkenni en það hafði 
bara aldrei verið skrifað um það.“

Í kjölfar þessarar þróunar og þeirrar 
reynslu að nálgunin sem beitt er í líknar-
meðferð gagnist sjúklingum fyrr í sjúk-
dómsferlinu endurskoðaði Alþjóðaheilbrigð-
ismálastofnunin, WHO, skilgreiningu sína 
á líknarmeðferð. Stofnunin hafði gefið út 
skilgreiningu árið 1990 en árið 2002 kom 
út ný og í henni felst að líknarmeðferð mið-
ist að því að bæta lífsgæði sjúklinga með 
lífshættulega sjúkdóma. Lækning og líkn 
eru ekki andstæður, líknarmeðferð nýtist 
sjúklingum samhliða læknandi meðferð en 
áherslur líknarinnar aukast við versnandi 
sjúkdómsástand. Sjúklingar geta læknast 
af lífshættulegum sjúkdómum og um leið 
dregur úr áherslum líknarinnar.

Breyttar áherslur
Hin nýja og endurskoðaða skilgreining varð 
Landspítalanum hvati til að setja saman 

nýjar leiðbeiningar um líknarmeðferð og 
var það gert á síðasta ári. 

„Við höfum verið að innleiða þessar leið-
beiningar með mjög skipulögðum hætti á 
þessu ári,“ segir Valgerður sem er ánægð 
með hvernig hefur tekist til. „Hinar nýju 
leiðbeiningar eru miklu nákvæmari og 
umfangsmeiri en þær fyrri, og leggja 
áherslu á líknarmeðferð í víðum skiln-
ingi, að auka umræðuna um meðferðar-
markmið, mat á þörfum og lífsgildum sjúk-
linga svo sem sjúkdómseinkennum, atriðum 
sem tengjast menningarlegum, sálrænum, 
félagslegum, andlegum, trúarlegum og til-
vistarlegum þáttum, auk siðferðilegra og 
lagalegra þátta sem hafa ber í huga. Jafn-
framt er mikil áhersla lögð á gildi samtals-
ins við sjúklinga og aðstandendur og að 
vinna markvisst að bættum samskiptum 
almennt. Líknin hefur sömu markmið og 
önnur lækning – að bæta líðan –, nálgunin 
er bara önnur.“

Þó að krabbameinssjúklingar hafi verið 
stærsti hluti þeirra sem fær líknarmeðferð 
segir Valgerður fleiri sjúklinga nýta sér 
líknarþjónustu, til að mynda MND-sjúk-
lingar og sjúklingar með lokastig hjarta- og 
lungnabilunar. Þeir sjúklingar eigi eins og 

fram er komið fullt erindi í líknarmeðferð – 
en vegna tengingar sem er í hugum margra 
á milli líknarmeðferðar og dauða þurfi að 
kynna líknarmeðferð betur til að fólk bregð-
ist ekki illa við sé þeim boðin sú þjónusta og 
það sem í henni felst.

Stefnuleysi yfirvalda
Valgerður segir líka afar brýnt að heilbrigð-
isyfirvöld móti stefnu á sviði líknarmeðferð-
ar, hún sé ekki til staðar eins og til dæmis 
á hinum Norðurlöndunum. „Hvað ætla heil-
brigðisyfirvöld að leggja áherslu á í fram-
tíðinni, heimaþjónustu eða meiri þjónustu á 
líknardeildum, þessum spurningum hefur 
ekki verið svarað,“ bendir Valgerður á og 
segir ekki réttlátt að treysta á grasrótina 
til að sjá um frumkvæði í líknarmeðferð. Sú 
aðferð treysti um of á drifkraft einstaklinga 
og verði því um of tilviljunum háð.

Stefnumótun í líknarmeðferð sé ekki síst 
mikilvæg þegar haft sé í huga að íslenska 
þjóðin er að eldast og samhliða eykst tíðni 
langvinnra ólæknandi sjúkdóma. Þessi 
hópur sjúklinga lifir lengi og mun í aukn-
um mæli þurfa á víðtækri þverfaglegri heil-
brigðisþjónustu að halda en ekki hátækni- 
og bráðaþjónustu. 

Bæta lífsgæði sjúklinga
Nýleg rannsókn sýnir að sjúklingar sem hljóta líknarmeðferð samhliða hefðbundinni meðferð 
lifa lengur en þeir sem ekki fá slíka meðferðarnálgun. Valgerður Sigurðardóttir, yfirlæknir 
líknardeildar Landspítalans, sagði Sigríði Björgu Tómasdóttur frá breyttum áherslum í líknar-
meðferð, árangri hennar og nauðsyn þess að heilbrigðisyfirvöld móti stefnu í málaflokknum.

VALGERÐUR GUÐNADÓTTIR Segir yfirvöld heilbrigðismála verða að setja sér stefnu í líknarmálum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Líknarmeðferð lengdi líf
Í haust var kynnt bandarísk rannsókn sem vakti 
töluverða athygli. Hún sýndi fram á að sjúklingar sem 
fengu líknandi meðferð við lungnakrabbameini sam-
hliða venjulegri krabbameinsmeðferð mátu lífsgæði 
sín betri, þeir höfðu færri erfið sjúkdómseinkenni og 
leið þar af leiðandi betur. Það sem kom á óvart var 
að þeir lifðu að meðaltali þremur mánuðum lengur. 
Rannsóknin er sú fyrsta sem sýnir að líknarmeðferð 
geti í raun haft lífslengjandi áhrif. Hóparnir sem voru 
bornir saman fengu alveg sams konar meðferð við 
krabbameininu en annar hópurinn fékk þar að auki 
líknarmeðferð með öllu sem henni tilheyrir, samtali 
um meðferðarmarkmið, áherslu á meðferð líkamlegra 
og sálrænna einkenna, aðstoð við að takast á við 
erfiðar aðstæður, líðan og svo framvegis. Eitt af mark-
miðum rannsóknarinnar var að skoða hvort líknar-
meðferð gæti gagnast sjúklingum fyrr í sjúkdómsferl-
inu og niðurstaðan bendir ótvírætt til þess.

Þegar mannfjöldaspá Hagstofunnar er skoðuð fyrir næstu 
20 ár má sjá að gangi hún eftir mun Íslendingum sem eru 
eldri en 60 ára fjölgar um 36 prósent á næstu 10 árum og 
72 prósent ef litið er 20 ár fram í tímann. Íslendingar eldri 
en 60 ára verða þá rúm 90.000 í stað tæplega 60.000 eins 
og í dag. Meirihluti þeirra sjúklinga sem fær sjúkdóma þar 
sem líknarmeðferð á mjög vel við eru eldri en 60 ára og því 
ljóst að þörfin fyrir hana mun aukast mjög á næstu árum.

ÞÖRFIN FYRIR LÍKNARMEÐFERÐ MUN AUKAST MIKIÐ Á NÆSTU ÁRATUGUM
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Heimild: Hagstofa Íslands■ Fjöldi Íslendinga
■ Fjöldi Íslendinga eldri en 60 ára

FRÁ LÍKNARDEILDINNI Í KÓPAVOGI Umhverfið er heimilis-
legra en á venjulegum spítala.



2Tvær nýjar bækur22
Akureyri og nágrenni  
í Eyjafirði
„Sú stóra“ veglega er 240 síður, 
stærð 20x24,5 sm  
með yfir 500 ljósmyndir.  
400 myndir eru frá Akureyri  
og yfir 100 frá nágrannasvæðum 
í Eyjafirði.

Ítarlegir myndatextar 
eru á íslensku og ensku.

Inngangsorð skrifar Hjalti Jón 
Sveinsson og sögulegan kafla 
Pétur Halldórsson. Um enska 
þýðingu sá Michael Jón Clarke.

Kort af Akureyri og Eyjafirði 
eru innan á kápu.

Sjáið Akureyri
„Sú litla“ handhæga er 72 síður með 
120 myndir frá Akureyri. 

Stærð bókarinnar er 19x21,5 sm.

Myndatextar eru á íslensku 
og ensku.

Inngangur: Pétur Halldórsson  
og ensk þýðing: Michael Jón Clarke.

Höfundar ljósmynda eru 
Anna Fjóla Gísladóttir  
og Gísli B. Björnsson

Bækurnar eru afrakstur 
margra ára vinnu.

Myndirnar eru teknar af sjó, á landi 
og úr lofti frá öllum árstíðum.
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Sölustaðir Akureyri: 
Eymundsson, Hrím – Menningarhúsinu
Hofi, Hagkaup, Bónus, Íslandspóstur 
og Víkingur ferðamannaverslun.

Sölustaðir Reykjavík: 
Iða Lækjargötu og Eymundsson
Skólavörðustíg.

Dreifing:
Litróf Reykjavík,
sími 563 6000, litrof@litrof.is.
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 Óskabækur  
 veiðimannsins

Dreifing: Litróf Reykjavík, sími 563 6000, litrof@litrof.is.
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Pollurinn er innsti hluti Eyjafjarðar, sunnan við Oddeyri.
Þar er fjölskrúðugt fuglalíf og fiskur, m.a. þorskur og
síld, og einnig silungur og lax, sem gengur upp 
Eyjafjarðará. Fiskveiðar voru og eru stundaðar af
smábátum, og dorgað var gegnum vakir þegar Pollinn 
lagði. Stærri dýr koma af og til í heimsókn, til dæmis
selir, og þessar andarnefjur sem áttu sumarlanga 
viðdvöl og skemmtu mannfólkinu með sundfimi sinni.
Til hægri á mörkum Torfunefs og Oddeyrar er 

menningarhúsið Hof, hringformuð bygging, risin eftir
samkeppni og góðan undirbúning. Húsið var tekið í 
notkun 2010 en höfundar þess eru arkitektastofurnar 
Arkþing og Arkitema.

Pollurinn “The Pond” to the south of the Oddeyri 
peninsula is the innermost part of the fjord Eyjafjörður, 
where you can find a variety of bird life and plentiful 
fish including cod, haddock, and both trout and salmon 

swim through it on their way to the Eyjafjörður river. 
Small fishing vessels fish here, and ice fishing is 
popular when the sea freezes over.
Larger mammals visit frequently, and these Bottlenose 
whales amused onlookers in 2009 with their antics.
To the right is the cultural centre Hof, opened 2010.
It was designed by the architects Arkþing and 
Arkitema.
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Skotveiði í máli og myndum
Stórglæsileg bók um skotveiði 

í máli og myndum

Vötn og veiði
Skemmtileg bók um stangveiði. 
Veiðisögur, fréttir og fjöldi mynda
frá liðnu sumri.
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É
g er fremur lítið fyrir að gera áætl-
anir fram í tímann. Ég kýs frek-
ar að halda áfram að vinna mikið, 
vera duglegur og sýnilegur, og sjá 
svo bara hvað gerist. Ætli það sé 
ekki rétta leiðin til að fara í þess-

um bransa,“ segir Sigurður Eggertsson, eða 
Siggi Eggertsson eins og hann er jafnan kall-
aður, sem hefur vakið athygli víða um heim 
fyrir myndskreytingar sínar og hönnun 
undanfarin ár. 

Nú síðast sá Siggi um umslag og hönnun 
plötunnar Pólýfóníu með Orgelkvartettin-
um Apparat, en mikill meirihluti álitsgjafa 
Fréttablaðsins taldi umslagið hið besta sem 
gert hefur verið á Íslandi á þessu ári í könnun 
sem birt var um síðustu helgi. Þótti umslag-
ið bera sterkum höfundareinkennum Sigga 
vitni.

„Það var mjög gaman að vinna með Apparat, 
enda er hún ein af mínum uppáhaldshljóm-
sveitum íslenskum. Fyrir plötuna bjó ég til 
skjaldarmerki fyrir hvern meðlim í bandinu, 
sem allir standa fyrir vissar þjóðfélagsstétt-
ir, og líka skjaldarmerki fyrir öll lögin á plöt-
unni. Á sjálfu umslaginu eru svo öll þessi 
skjaldarmerki sett saman 
í eitt, eins konar samein-
ingarskjaldarmerki. Þetta 
gerði ég í miklu samstarfi 
við meðlimi hljómsveit-
arinnar og fékk frá þeim 
góðar útskýringar á því 
um hvað málið snerist. 
Allt í gegnum internetið, 
milli landa,“ segir Siggi.

Einfaldar hlutina
„Það hefur verið svolítið 
mikið flakk á mér í gegn-
um tíðina,“ segir Siggi, 
sem býr þessa stundina í Berlín en hefur þó 
umboðsmann í London. „Öll vinnan mín fer 
í gegnum London og engir af mínum kúnn-
um eru í Þýskalandi. Ég er með stúdíó heima 
hjá mér og þarf ekki meira pláss en það, því 
þetta er mjög fyrirferðarlítið starf. Í rauninni 
get ég unnið hvar sem er í heiminum,“ bætir 
hann við og það eru orð að sönnu, því á ferlin-
um hefur hann meðal annars búið í London, 
New York og á Tálknafirði, auk Berlínar og 
Reykjavíkur. 

Hann er þó fæddur og uppalinn á Akur-
eyri, þar sem aðaláhugamál hans sem barn og 
unglingur voru að teikna og leika sér í tölvum. 
„Mig minnir að ég hafi verið fjórtán ára þegar 
ég áttaði mig á því að eitt ákveðið fag sam-
einaði þessi tvö áhugamál, en það var grafísk 

hönnun, og þá ákvað ég að þetta 
væri það sem ég vildi gera í líf-
inu,“ rifjar Siggi upp.

Hann komst inn í Listaháskóla 
Íslands einungis átján ára gam-
all og flutti þá til Reykjavíkur, 
þaðan sem hann lauk námi í graf-
ískri hönnun árið 2006. Hann 
segist þó fljótlega hafa uppgötv-
að að honum þyki skemmtilegast 
að teikna og hefur því sérhæft 

sig nokkuð, aðallega í myndskreytingum af 
flestu tagi, til að mynda fyrir tímarit, á fatnað, 
plaköt, plötuumslög, stóra veggi og í raun allt 
milli himins og jarðar, en einnig týpógrafíu 
eða prentlist. 

Aðspurður segist Siggi eiga í erfiðleikum 
með að lýsa sínum eigin stíl og aðferðum með 
góðu móti, en hallast helst að því að einföldun 
leiki þar lykilhlutverk.

„Ég er mikið í því að taka raunverulega 
hluti  og einfalda niður í geómetrísk form. 
Myndskreyting þekkist varla sem fag hérna 
á Íslandi og það er borin frekar lítil virðing 
fyrir greininni. Vegna smæðar markaðar-
ins er alls ekki hægt að lifa á slíku hér. Til 
dæmis er það mjög greinilegt í íslenskum aug-
lýsingaherferðum, en þar eru nánast alltaf á 
ferð ljósmyndir af fólki eða eitthvað í þeim 

dúr. Því má segja að ferillinn hafi í raun ekki 
farið almennilega í gang fyrr en ég flutti til 
útlanda. Það var nauðsynlegt fyrir mig og 
líklega flesta þá sem vilja ná langt í því sem 
þeir gera. Samt kem ég alltaf til Íslands inn 
á milli.“

Spái lítið í umfjöllun
Siggi hefur ávallt kosið að starfa sjálfstætt 
og segir það til að mynda aldrei hafa átt við 
sig að vinna á auglýsingastofu, níu til fimm 
vinna henti honum illa.  

Meðal þekktra fyrirtækja sem hann hefur 
unnið verkefni fyrir má nefna fatamerkin 
H&M og Stüssy, Microsoft og Nike, en fyrir 
það síðastnefnda vann Siggi risavaxna mósa-
ík-veggskreytingu af körfuknattleiksmann-
inum Patrick Ewing fyrir verslun í Harl-
em í New York. Árið 2008 hannaði hann svo 
umslagið fyrir breiðskífu hinnar heims-
frægu hljómsveitar Gnarls Barkley, sem 
víða vakti töluverða athygli. Raunar hefur 
verið fjallað mikið um Sigga í hinum ýmsu 
tímaritum og bókum síðustu árin.

„Þessi verkefni sem flestir hafa séð eru 
samt ekkert endilega þau sem mér þykir 
vænst um,“ segir Siggi, „heldur miklu frekar 
þau sem ég ákveð að gera fyrir sjálfan mig, 
þar sem ég sem persóna og listamaður fæ að 

skína betur í gegn. Ég hef líka fengið mun 
fleiri verkefni út á það sem ég hef gert fyrir 
sjálfan mig en þessi stóru fyrirtæki. Svona 
stór verkefni gera mann auðvitað sýnilegri 
og auðvitað er áhugi og umfjöllun góð fyrir 
egóið af og til, en ég reyni að spá ekki of 
mikið í þess háttar hluti. Það er bara óhollt 
að hugsa of mikið um slíkt.“

Langar að vinna með LeBron
Eins og áður sagði er Siggi lítið fyrir að gera 
miklar áætlanir fyrir framtíðina. Hann seg-
ist aldrei hafa þurft að eltast við ákveðin verk-
efni heldur alltaf verið í þeirri stöðu að þau 
hafi rekið á fjörur hans.

„En auðvitað eru alltaf einhver verkefni 
sem mig dreymir um að vinna,“ segir hann 
og nefnir meðal annars að hanna peninga, 
plötuumslag fyrir Björk og vinna með körfu-
boltamanninum LeBron James sem dæmi um 
draumaverkefni sín.

„Svo væri örugglega rosalega gaman að 
hanna treyjur fyrir Chelsea. Ég hef gert ein-
hverjar skissur sem eru faldar í tölvunni 
minni og enginn annar hefur séð, en ætli ég 
myndi ekki einfalda hönnunina á treyjunni 
aðeins. Ég er tilbúinn í verkefnið og Roman 
Abramovich má endilega hringja í mig,“ segir 
Siggi og hlær að lokum.

Roman má endilega hringja 

Mynd frá Berlín sem Siggi gerði fyrir alþjóðlega hönnunartímaritið Eye Magazine og eitt af sex plakötum sem 
Siggi vann fyrir íþróttavörufyrirtækið Nike í tengslum við HM í knattspyrnu í sumar.

Í MIÐBÆNUM Siggi Eggertsson hefur verið á töluverðu flakki undanfarin ár en býr nú í Berlín, þótt störf hans fari í gegnum umboðsmann í London. 
„Það er eitthvað við Berlín sem heillar mig, ég er hrifinn af sögunni og svo er allt svo vítt og breitt þar. Þar fær maður líka meira fyrir peningana sína 
en í flestum öðrum stórborgum í Evrópu,“ segir Siggi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BERLÍN OG AFRÍKA

Útskriftarverkefni 
Sigga úr Listahá-

skólanum var bútasaum-
steppi, en myndefnið 
byggði hann á hlutum sem 
mótuðu hann í æsku eins 
og körfuboltahetjunni 
Michael Jordan, legókubb-
um og flugvélamódelum. 
Teppið er 2x2,5 metrar að 
stærð og er samansett úr 
10.000 bútum. Siggi hefur 
einnig haldið sýningu á 
portrettum af eftirlætis- 
íþróttamönnum sínum og 
aðra þar sem hann raðaði 
körfuboltaspjöldum, sem 
hann safnaði í æsku, upp í 
mósaíkverk. 

„Ég er lúmskur íþrótta-
áhugamaður, horfði mikið 
á körfubolta í æsku og hef 
gaman af honum, fótbolta 
og bardagaíþróttum, en 
það er dálítið fyndið að 
um leið og ég vann eitt eða 
tvö íþróttatengd verkefni 
vildi allt í einu her fólks fá mig til að gera eitthvað svipað fyrir sig, 
sem kom mér svolítið á óvart. Í þessum verkefnum var ég líklega að 
gera upp æskuna á vissan hátt. Æskan mótaði mig, hún er þarna og 
mér finnst mjög gott að vinna með hana.“

■ GERIR UPP ÆSKUNA

Siggi Eggertsson hefur vakið 
athygli fyrir myndskreytingar 
sínar og hönnun undanfarin 
ár, nú síðast fyrir plötuumslag 
Orgelkvartettsins Apparat sem 
var valið besta umslag ársins 
í Fréttablaðinu. Kjartan Guð-
mundsson ræddi við Sigga um 
störf hans og draumaverkefni.



 www.norvik.is
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Þ
að hafa fundist í kringum átta-
tíu jólasveinanöfn í þjóðsögum og 
þulum fyrri alda, en yfirleitt eru 
þetta ekkert nema heitin og lítið 
fer fyrir frekari upplýsingum um 
hátterni þeirra,“ segir Jón Jóns-

son þjóðfræðingur, sem hefur reglulega haldið 
svokallaða skemmtilestra síðan Galdrasýning-
in á Ströndum var fyrst opnuð fyrir tíu árum. 
Meðal þess sem Jón hefur fjallað um í þessum 
lestrum er jólasveinahyskið, eins og hann kall-
ar það, dekkri hliðar jólasveinanna og hvernig 
viðhorfið til sveinanna hefur breyst í um árin.

Almennt er talað um að jólasveinarnir séu 
þrettán talsins, en samkvæmt téðum þjóð-
sögum og þulum áttu þeir marga bræður og 
nokkrar systur sem lítið fer fyrir í dag. 

„Árni Björnsson þjóðháttafræðing-
ur hefur safnað mörgum þessum nöfnum 
saman og hef ég mest af mínum fróðleik 
frá honum,“ segir Jón. „Mörg af þessum 
nöfnum eru nokkuð gegnsæ en sum þarf 
að rýna dálítið í til að átta sig á þeim eig-
inleikum sem jólasveinarnir bjuggu yfir. 
Eins og til að mynda Lampaskuggi, sem 
slökkti á öllum ljósum svo myrkrið ríkti, 
og Bandaleysir sem leysti alla hnúta og gerði 
fólki þannig erfitt fyrir.“

Hann segir jólasveinana lengi hafa verið 
óféti sem notaðir voru til að hræða börn, sem 

tíðkist ekki lengur frekar en með aðrar 
þjóðtrúarverur. Ein stærsta breyting-
in á viðhorfi í garð jólasveinanna 
varð þegar þeir fóru að gefa í skó-
inn upp úr 1950, og eins þegar 
klæðnaður þeirra breyttist að 
hollenskri fyrirmynd sem fór 
í gegnum Ameríku.“

Jón segir nöfn hinna þrettán 
jólasveina hafa staðlast að miklu 
leyti þegar Þjóðsögur Jóns Árna-
sonar komu fyrst út árið 1862. 
„Þá urðu þeir þrettán talsins. 

Jón leyfði reyndar Falda-
feyki að vera með, en í kvæð-

inu Jólasveinar árið 1932 
skipti Jóhannes úr Kötl-

um Faldafeyki út og gerði 
atvinnulausan. Jóhannes 
notaði þulu sem þekkt 
var á hans heimaslóð-
um, í Dölunum, og svo 

tóku þeir jólasveinar 
yfir allt landið.“

Faldafeykir hefur mesta ánægju af 
því að blása höfuðfalda kvenna af 
þeim, hamast í pilsunum og virðir 
siðferðismörk að vettugi.

Faldafeykir

Í bókinni Saga jólanna eftir Árna Björnsson þjóðháttafræðing eru talin 
upp nöfn margra jólasveina sem lítt eru þekktir í dag. Meðal þeirra eru:

Sá sat á húsmæni, gapti yfir 
elhússtrompinn, svalg í sig 

gufuna af hangiketinu og blés 
reyknum framan í fólkið í 
bæjunum. Hann var þekktur 
í Barðastrandarsýslum.

Reykjarsvelgur

FLEIRI GLEYMD JÓLASVEINANÖFN

■ Klettaskora

■ Guttormur

■ Litlipungur

■ Flórsleikir

■ Moðbingur

■ Baggalútur

■ Þorlákur

■ Tígull

■ Hlöðustrangi

■ Kleinusníkir

Sveinkarnir sem urðu útundan
Í þjóðsögum og þulum fyrri alda áttu jólasveinarnir þrettán marga bræður og nokkrar systur sem lítið fer fyrir í dag. Kjartan 
Guðmundsson ræddi við Jón Jónsson þjóðfræðing um hina gleymdu sveina og Halldór Baldursson teiknaði nokkra þeirra.

Hann hafði unun af því að stífla læki 
og leika sér í leysingum, til að gera fólki 
erfitt fyrir á einhvern máta.

Lækjarræsir

Flotsokka var úr Dýrafirði og Flotnös úr Önundarfirði. Báðar stálu þær floti 
fyrir jólin, sú fyrri til að klína í sokk sem einhver hafði ekki lokið við að 
prjóna, svipað og jólakötturinn, og hin til að troða í nösina á sér.

Flotsokka 
og Flotnös

Samkvæmt þjóðsögum og þulum hafði 
Lungnaslettir lungun hangandi framan á 
sér og reyndi að lemja börn með þeim. 
Hann var vestan af Snæfjallaströnd.

Lungnaslettir



Hið eina sanna
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Þór Whitehead sagnfræðiprófessor er höfundur bókarinnar Sovét-Ísland óskalandið 
- Aðdragandi byltingar sem aldrei varð. Þór nam sagnfræði á Íslandi, í Bretlandi og 
í Bandaríkjunum. Hann er trúlega þekktastur fyrir að hafa skrifað ritröðina Ísland í 
síðari heimsstyrjöld, sem telur fjórar bækur, og um Ísland á árum kalda stríðsins.

Í 
apríl 1934 sendi Skúli 
Þórðarson, sagnfræði-
stúdent í Kaupmanna-
höfn, bréf til vinar síns, 
Stefáns Pjeturssonar, í 
Moskvu. Skúli var í hópi 

útskúfaðra í Kommúnistaflokki 
Íslands og réttlínumenn virð-
ast hafa grunað hann um að vera 
villutrúarmann af hættulegasta 
tagi, trotskíisti. Skúli kvartaði 
sáran undan „vinstri terror“ í 
flokknum og hvatti Stefán til að 
játa syndir sínar sem fyrst til að 
„losna úr sóttkvínni“. Flokkur-
inn væri að breytast „í klíku, sem 
hefur engin áhrif í þjóðfélaginu, 
ef svona heldur áfram“.

Í Lenínskólanum var bréf Skúla 
ritskoðað, eins og öll önnur bréf 
til nemenda, og kom það viðtak-
andanum, Stefáni, í mikinn vanda. 
Bréfið var rætt á fundi íslenskra 
Lenínskólanema, sem töldu það 
hvatningu til Stefáns frá skítugri 
klíku tækifærissinna í Kaup-
mannahöfn um að halda heim „og 
taka upp klofningsbaráttu gegn 
flokknum og Komintern [Alþjóða-
sambandi Kommúnista]“. Stefán 
hefði sem fyrr neitað að gagnrýna 
sjálfan sig og tekið „flokksfjand-
samlega afstöðu til miðstjórnar 
KFÍ og Kominterns“. Í ályktun 
nemendahópsins til skólayfir-
valda sagði að gefa mætti Stefáni 
tækifæri til að leiðrétta villu sína. 
En nýtti hann sér það ekki „liggi 
leið hans út úr flokknum“. Um leið 
tók hópurinn afstöðu með útskrif-
uðum byltingarnemum á Íslandi 
og fordæmdi Brynjólf Bjarnason 
fyrir sáttfýsi við Einar Olgeirs-
son. Með skrifum sínum um fas-
isma hefði Brynjólfur auk þess 
sannað að hann ynni meðvitað í 
þágu fasismans og væri því „and-
byltingarsinni“. Þannig höfðu 
öfgafyllstu réttlínumenn, sem 
nú réðu lögum og lofum í Komm-
únistalokknum, úrskurðað þrjá 
helstu foringja flokksins drottin-
svikara.

„Þá mélum við þig“
Enn virðist [Philipp] Dengel, 
skriftafaðir Stefáns, hafa kallað 
hann nokkrum sinnum fyrir sig í 
höfuðstöðvum Kominterns. Stef-
án segir að á einum fundinum hafi 
Dengel sagst greina að hann væri 
„að fjarlægjast Komintern“. Ef 
hann sneri baki við sambandinu, 
væri eitt víst: „þá mélum við þig“ 
(„denn zermalen wir dich“).

Í fjórðu og síðustu greinargerð 
til Dengels sneri Stefán þó vörn í 
sókn og sakaði réttlínumenn um 
að lama Kommúnistalokkinn með 
sértrúarofstæki gegn línu Kom-
interns! Bréfið frá Skúla Þórðar-
syni væri engin sönnun um klík-
ustarfsemi, heldur aðeins vottur 
um andúð meirihluta flokksmanna 
á ráðandi öflum.

Þessi greinargerð var mikil 
ögrun við Norðurlandaskrifstofu 
Kominterns, sem samþykkti 3. 
júní 1934 að gefa „fél. Pjeturs-
syni stranga viðvörun“. Hann 
hefði aðeins losað sig að hálfu við 
tækifærissinnaða afstöðu sína 
til jafnaðarmanna. Gagnrýni 
hans á Kommúnistalokk Íslands 
væri ekki í anda flokksins heldur 
„klíkufjandskapur“ og því alvar-
legt brot á flokksaga. Stefán fengi 
þriggja mánaða umhugsunarfrest 
„til að leiðrétta afstöðu sína“, en 
því næst yrði „mál hans tekið til 
endanlegrar ákvörðunar“. 

Stefán var nú „kominn fram á 
brún hengiflugsins“, eins og Arnór 
Hannibalsson orðaði það. Leiðin 
„til sátta við flokkinn var nánast 
lokuð – nema hann legði sig í líma 
að þjóna öllum skipunum, sem 
hann fékk að ofan“. Landar Stef-
áns í Lenínskólanum vildu engin 
samskipti eiga við hann lengur, 
nema einn maður, Steingrímur 
Aðalsteinsson. Í Sovétríkjunum 
var slík einangrun merki um að 

Kommúnisti til skrifta í Moskvu
Í bókinni Sovét-Ísland óskalandið eftir Þór Whitehead birtist meðal annars frásögn Stefáns Pjeturssonar frá sóttkví hans í 
Moskvu sem ekki hefur birst áður á prenti. Hann leiddi hófsama fylkingu kommúnista í harðri baráttu innan flokksins á fjórða 
áratug síðustu aldar. Vegna þessa var hann kallaður til Moskvu til að hann gæti „þróast í rétta átt“. Hér er gripið niður í bókina.

ÚTIFUNDUR KOMMÚNISTA Íslenskir kommúnistar funda í Templarasundi í Reykjavík einhvern 
tíma á árabilinu 1930 til 1937. Sennilega má hér sjá Einar Olgeirsson halda ræðu, en hann var 
höfuðandstæðingur Stefáns Pjeturssonar í Kommúnistaflokknum. MYND/MAGNÚS ÓLAFSSON

braut „flokkssvikara“ af vinnu-
stað í þrælabúðir, eftir að hreins-
anir Stalíns komust í algleyming.

Afskipti sendiráðsins skiptu öllu
Atburðarásin á þessum síðustu 
vikum Stefáns í Moskvu er ann-
ars nokkuð óljós. Þannig segist 
Jón Ólafsson hafa fundið heim-
ildir fyrir því í skjalasafni Kom-
interns, að Stefáni hafi verið veitt 
heimfararleyfi frá Moskvu í júní-
mánuði 1934. En þetta leyfi hafi 
aðeins verið til að sýnast. Kom-
intern hefði gert „sérstakar ráð-
stafanir“ til að láta stöðva Stefán 
á landamærum Sovétríkjanna og 
beðið leynilögregluna um að gera 
leit í farangri hans. „Þessi beiðni 
bendir til að ætlunin hafi verið að 
handtaka Stefán.“ Jón gerir ráð 
fyrir því að þetta heimfararleyfi 
hafi verið veitt, áður en Stefán 
leitaði til danska sendiráðsins um 
hjálp. Ef svo er, virðist alþjóða-
sambandið hvorki hafa afhent 
Stefáni leyfið né sagt honum frá 
því. Ella hefði hann ekki snúið sér 
til Dana. Því er hugsanlegt að hér 
sé um að ræða leyfið, sem Stefán 
fékk að lokum með hjálp Dana, en 
í beiðninni um sérstaka leit í far-
angri hans hafi ekki falist ósk um 
handtöku. Hitt kemur þó einnig 
til greina, að Komintern hafi áður 
ráðgert handtöku hans, eins og Jón 
Ólafsson ályktar, en íhlutun Dana 
orðið til þess að hætt var við þá 
ráðagerð.

Ef ætlunin var sú að hneppa 
Stefán í þrælabúðir eða fangelsi, 
hefði verið klókt að láta hann halda 
á brott frá Moskvu með heimfar-
arleyfi, en handtaka hann síðan í 
kyrrþey á landamærunum. Þá var 
auðveldara að fullyrða að hann 
hefði farið úr landi frjáls maður, 
þegar spurst hefði verið fyrir um 
hann frá Íslandi. Alla vega eru 
yfirgnæfandi líkur á því, að Stef-
án hefði ekki átt afturkvæmt til 
Íslands, ef hann hefði ekki bland-
að sendiráðinu í mál sitt. 

Þremur dögum eftir að stjórn-
málanefnd framkvæmdanefndar 
Kominterns barst kæra Lenínskól-
ans á hendur Stefáni, 4. júlí 1934, 
samþykkti nefndin (í raun æðsta 
stjórn sambandsins) að reka hann 
úr Kommúnistaflokki Íslands að 
tillögu Norðurlandaskrifstofu 
Dengels. Stefán hefði óhlýðnast 
fyrri ákvörðun nefndarinnar um 
að leiðrétta hentistefnu sína innan 
þriggja mánaða. Vitnisburðurinn 
frá sænskum herbergisfélaga 
Stefáns var kornið sem fyllt hafði 
mælinn. Lenínskólinn hafði jafn-
framt krafist þess að hann yrði 
rekinn úr framhaldsdeild sinni.

En „mélaður“ varð hann ekki 
úr þessu vandræðalaust, þökk sé 
sendiráði Danakonungs. 

Rekinn úr flokknum
Komintern rak Stefán úr KFÍ 
sama dag og einn af rússneskum 
yfirmönnum Lenínskólans færði 
honum þessi tíðindi: „Þú ferð út úr 
landinu í kvöld og færð passann.“ 
Stefán fann ekki fyrir fjandskap 
frá þessum gamla bolsévíka, sem 
honum þótti um margt geðþekk-
ur maður. Brottförin frá Moskvu 
var líka tíðindalaus, þótt Stefáni 
væri ekki rótt. Tvær konur fylgdu 
honum á járnbrautarstöðina og 
gáfu honum nesti fyrir ferðalag-
ið. Aðalfréttin í blöðum og útvarpi 
Moskvu þennan dag var um „nótt 
hinna löngu hnífa“, morð og fang-
elsanir Hitlers á andstæðingum 
innan og utan Nasistalokksins. 
„Af þessu lærir Stalín,“ hugsaði 
Stefán með sér. Honum varð ekki 
svefnsamt í járnbrautinni frá Len-
íngrad á leiðinni að landamærun-
um Sovétríkjanna og Finnlands, 
en vopnaðir verðir gerðu enga til-
raun til að hefta för hans. Þegar til 
Helsinki kom sendi Stefán danska 
sendiráðinu símskeyti um að allt 
hefði gengið að óskum. 

BYLTINGIN SEM ALDREI VARÐ

handtaka vofði yfir og hættulegt 
væri að blanda geði við „sökudólg-
inn“. …
Í júní 1934 leið að sumarleyfi í 
Lenínskólanum. Þá var nemend-
um boðið í ferðalög til að sjá stór-
brotna nýsköpun Sovétríkjanna og 
vinna sjálfir að „uppbyggingu sós-
íalismans“. Stefán vissi að hann 
væri nú í meiri hættu en nokkru 
sinni fyrr. Honum brá því í brún, 
þegar skólayfirvöld sögðu honum 
6. júní 1934, að hann ætti að fara 
í leyfi út á land með „rússnesku 
félögunum“, en ekki skorarfélög-
um sínum frá Norðurlöndum. „Þá 
er lítill tími til stefnu,“ hugsaði 
Stefán með sér, og hótun Dengels 
um að hann yrði „mélaður“ sótti 
ákaft á hann. Nú voru góð ráð 
dýr. Aftur minntist Stefán þýsku 
kommúnistanna, sem sovétstjórn-
in hafði meinað brottferð, eins og 
þeir Einar Olgeirsson höfðu frétt. 
Einn þessara Þjóðverja hafði 
sloppið úr landi með því að leita 
eftir hjálp í sendiráði Austurríkis, 
sem var fasistaríki að mati komm-
únista. Stefáni sýndist, að eina 
bjargarvon sín gæti verið að fylgja 
að nokkru dæmi þessa manns: 
Fara í sendiráð Danmerkur, sem 
hafði fyrirsvar fyrir Íslendinga, 
og biðja þar um hjálp til að kom-
ast úr landi. Nú fann Stefán fyrir 
því, hve illa hann var staddur, 
vegabréfslaus maður með eitt sov-
éskt skírteini upp á vasann um að 
hann héti Jón Helgason. Á fundi 
með Dengel, líklega eftir síðustu 
viðvörun frá Komintern, hafði 
hann beðið skriftaföður sinn um 
að skila sér vegabréfi sínu. Hann 
ætlaði sér ekki að falla frá skoðun-
um sínum og hefði því ekkert leng-
ur að gera í Sovétríkjunum. Deng-
el hafði engu svarað ósk hans og 
verið fámáll. Það var eftir engu 
að bíða, í danska sendiráðið yrði 
hann að fara án tafar.

Njósnari í gerfi betlara
Þegar Stefán var kominn smáspöl 
frá heimavist Lenínskólans á leið 
í danska sendiráðið, tók hann eftir 
betlara einum. Maður þessi hafði 

sníkt þarna fé frá því um veturinn 
og leit kunnuglega út. Stefán hrað-
aði sér sína leið og kvaddi brátt 
dyra í sendiráði konungs Dan-
merkur og Íslands. Bað hann um 
að fá að tala við sendiherrann, en 
hann reyndist vera á ferðalagi um 
Vestur-Asíuhéruð Sovétríkjanna. 
Staðgengill sendiherrans, ungur 
og vingjarnlegur sendiráðsritari, 
var hins vegar fús að ræða við 
hann. Stefán sagði honum undan 
og ofan af dvöl sinni í Moskvu og 
þurfti ekki að hafa mörg orð um 
það, að hann væri í hættu staddur. 
Stefán segir að sendiráðsritarinn 
hafi umsvifalaust gefið sér þetta 
ráð: „Þú verður að heimta pass-
ann, þá fyrst getum við konstater-
að að þér sé haldið hér gegn vilja 
þínum.“ Um leið hafi ritarinn tekið 
að sér að biðja sovéska utanríkis-
ráðuneytið um að sjá til þess að 
Komintern skilaði vegabréfinu. 

Þegar Stefán kom út úr sendiráð-
inu, rak hann allt í einu augun í betl-
arann, sem hann hafði tekið eftir á 
leiðinni úr heimavistinni. Hann stóð 
þar álengdar og hafði augljóslega elt 
hann í sendiráðið. Beyg setti að Stef-
áni, því að hann þóttist strax viss 
um, að þetta væri njósnari leynilög-
reglunnar og ætti að fylgjast með 
Lenínskólanemum. Ef til vill hafði 
honum verið falið að fylgjast sér-
staklega með ferðum Stefáns.

Nú liðu nokkrir dagar í spennu 
og óvissu. Síðan fór Stefán öðru 
sinni í danska sendiráðið. Þá var 
honum sagt að sendiráðið hefði 
tekið mál hans upp við sovéska 
utanríkisráðuneytið. Vonir stæðu 
til að hann fengi vegabréf sitt 
aftur og gæti haldið heim. Þegar 
hann kæmi til Helsinki á heim-
leiðinni, ætti hann að staðfesta 
komu sína þangað með símskeyti 
til sendiráðsins. Komintern glímdi 
ekki lengur við einangraðan 
útlending undir dulnefni. Leyni-
lögreglan gat að sjálfsögðu enn 
handtekið þennan þegn Danakon-
ungs, en ljóst var að úr því yrði 
óþægilegt milliríkjamál.

Vitnisburður herbergisfélaga
Í júnílok 1934 dró skyndilega til 
uppgjörs á milli Stefáns og Kom-

interns. Stefán og sænskur her-
bergisfélagi hans, Tage Larsson 
(dulnefni Tore Oman), voru kærð-
ir til starfsmannadeildar Lenín-
skólans, útibús leynilögreglunnar, 
fyrir skammarlegan drykkjuskap 
á heimavistinni. Eins og Arnór 
Hannibalsson rekur í bókinni 
Moskvulínan, virðist Larsson hafa 
verið kallaður fyrir starfsmanna-
deildina, þar sem hann hafði ótrú-
legustu ummæli eftir Stefáni frá 
nætursvallinu: „Ég berst fyrir 
verkalýðshreyfinguna, og það 
er ekki endilega það sama og að 
berjast fyrir Komintern.“ „Kom-
intern er að eyðileggja flokkinn.“ 
„Ég fer heim til að berjast opin-
skátt gegn Komintern.“ Larsson 
kvaðst hafa sagt Stefáni, að sér 
fyndist „heimskulegt“ að senda 
mann, sem þannig talaði, heim til 
sín. En Stefán hefði svarað því svo, 
„að það væri ekki hægt að koma í 
veg fyrir för manns, sem vill fara 
burt“. „Mér skildist,“ sagði Larson 
að lokum, „að hann ætti við sendi-
ráðið [danska]“.

Stefán hafði nú verið staðinn að 
drottinsvikum við Komintern og 
flokk sinn í augum Lenínskóla-
manna. Bersögli hans stafaði lík-
lega af því, að danska sendiráð-
ið hafði gefið honum vonir um að 
hann fengi aftur vegabréf sitt og 
heimfararleyfi. 

Starfsmannadeild Lenínskól-
ans brá hins vegar skjótt við og 
kærði Stefán fyrir framkvæmda-
nefnd (yfirstjórn) Kominterns 
með bréfi til Ottos Kuusinens, 
„stórmeistara“ norrænna komm-
únista. Stefán viðurkenndi aug-
ljóslega ekki „tækifærissinnaðar 
villur sínar“ og væri „reiðubúinn 
að berjast gegn línu Kominterns“. 
Skólinn þyrfti fyrirmæli um, 
hvað gera skyldi við þennan villu-
ráfandi sauð: „Ef til vill ætti að 
senda hann til framleiðslustarfa í 
Sovétríkjunum.“ Þetta var annað-
hvort tillaga um að varpa Stefáni 
í þrælabúðir (gúlagið) eða setja 
hann í erfiðisvinnu einhvers stað-
ar í hinu víðlenda „verkalýðsríki“. 
Þrældómur sýnist þó mun líklegri 
af samhenginu að ráða. Jafnvel 
þótt svo hafi ekki verið, lá refsi-
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RAUÐKÁL
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 31%
afsláttur

898kr/kg
áður 1.298 kr/kg

1.997kr/kg77
áður 2.698 kr/kg

2.441kr/kg

áður 3.298 kr/kg

557kr/kg77
áður 898 kr/kg

1.665kr/kg

áður 2.379 kr/kg

3.975kr/pk.

áður 5.598 kr/pk.

238kr/kg

Frábært verð!
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afsláttur

 26%
afsláttur

 38%
afsláttur

 30%
afsláttur

 29%
afsláttur

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

gleðjumst saman um jólin

2.099kr/kg

áður 2.998 kr/kg

 30%
afsláttur

HAHAANNGGIIFFRARAAMMPAPAARTRTTUUR
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RREEYYKKTTURUR EÐEÐAÐA GGRARAAFFIINNN LLAAX
OOPPAAL SSEEAAFFOOOOD

1.679kr/kg

áður 2.398 kr/kg

 30%
afsláttur

 34%
afsláttur

1.979kr/kg

áður 2.998 kr/kg
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495kr/pk.

áður 598 kr/pk.

Tilboðin gilda  9. - 12. desember  
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GJAFAKORT  
NETTÓ

GÓÐ GJÖF  
FYRIR ALLA 

1.998kr/pk.
áður 2.998 kr/pk.

AAANNTTTHHOON
BBERGEERRG

LLGGULLL
44000 G

 25%
afsláttur

1.499kr/pk.
áður 1.998 kr/pk.

HHUUMAMAAR
SSKKEELLFFLLETETTTTUUR
550000G

BASSETT’S ALL SORTS 
800 G

TOBLERONE TINYS
330 G

LINDT LINDOR
200 G BLANDAÐ

878kr/pk.

Tilboðsverð!

699kr/pk.

Tilboðsverð!

695kr/pk.

Tilboðsverð!

CADBURY’S HEROES

1.989kr/stk.

 

CELEBRATIONS
855 G

1.999kr/pk.
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Sendiráðsskjöl um Ísland og ESB

2006
FEBRÚAR Carol van Voorst sendiherra 
segir að sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um 
menningarlegan fjölbreytileika sé ekki á 
dagskrá Alþingis, né hafi hann vakið mikla 
athygli hér á landi. Ísland hafi fylgt for-
dæmi ESB við að undirrita hann, en „var-
færnislega viðurkennt“ að gagnrýni BNA á 
sáttmálann ætti við rök að styðjast. Sendi-
herrann segir að miðað við þessa tvíbendni 
stjórnvalda Íslands megi búast við „venju-
bundnu átakanlega hægfara“ ferli Íslands 
við að setja alþjóðasáttmála í lög.

Sendiherrann segir að Ísland hafi ákveð-
ið að taka þátt í yfirlýsingu ESB sem for-
dæmdi sprengjuárás andspyrnuafla í Írak 
á Al-Askari moskuna. Nikulás Hannigan 
í utanríkisráðuneytinu hafi tjáð sendiráð-
inu að Ísland myndi ekki gefa út aðra yfir-
lýsingu, en tæki mið af sjónarmiðum BNA 
þegar hugleidd yrðu frekari viðbrögð.

MARS Sendiherrann segir að sendiráðið 
hafi beðið ríkisstjórn Íslands um að fara 
fram á það opinberlega að Íranir sleppi úr 
haldi blaðamanninum Akbar Ganji. Nikulás 
Hannigan í utanríkisráðuneytinu hafi svar-
að því til að ekki sé hefð fyrir því að Ísland 
sendi frá sér yfirlýsingar um einstök atriði 
í utanríkismálum. Allajafna fylgi land-
ið yfirlýsingum ESB. Hann hafi beðið 
samstarfsmenn sína í Brussel að hafa 
augun opin fyrir hugsanlegri beiðni 
ESB um að taka þátt í yfirlýsingu 
um Ganji. Ísland muni líklega vera 
með í henni, verði hún gefin út.

Sendiherrann segir að stjórn-
völd teygi sig nú í átt að Evr-
ópu. Þetta séu viðbrögð við 
því sem margir túlki sem 
höfnun BNA, og vísar sendi-
herrann þar til brottfarar 
hersins. Vitnað er í Hall-
dór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra, sem sagði: „Ég 
held að það sé ljóst að í 
framtíðinni mun Ísland 
færa sig nær Evrópu og 
fjær Bandaríkjunum.“ 
Einnig er greint frá 
því að Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður 
Samfylkingar, hafi sagt 
eðlilegt að Ísland treysti 
á lönd eins og Bretland, 
Danmörku og Noreg. 

Geir H. Haarde utan-
ríkisráðherra er að byggja 
brýr til Evrópu án þess að 
brenna brýrnar til BNA, 
segir sendiherrann. Geir sé 
nógu raunsær til að vita að 
evrópskar ríkisstjórnir séu 
ólíklegar til að bjóða neitt meira 
en „samúðarhljóð“ og að öll evr-
ópsk tilboð um varnarbúnað séu 
líkleg til að vera eingöngu viðskipta-
legs eðlis. Í lokin segir sendiherrann 
að „við ættum ekki að láta ákallið um 
nánari samvinnu Íslands og Evrópu koma 
okkur úr jafnvægi, heldur koma því á hreint 
að BNA telji ekki að sér vegið með íslensku 
ákalli um nánari öryggistengsl við Evrópu. 
Raunar myndum við taka því vel ef deila 
mætti byrðunum“.

APRÍL Sendiherrann greinir frá því að 
gagnrýnendur Geirs H. Haarde utanríkis-
ráðherra nýti sér brotthvarf hersins til að 
halda því fram að Sjálfstæðisflokkurinn 
undir hans stjórn sé ekki lengur flokkur 
sem tryggi þjóðaröryggi, eins og flokkur-
inn hafi lengi sagst vera. Þeir segi stjórnina 
sofa við stýrið og að Ísland eigi að ganga í 
ESB. Sendiherrann nefnir mögulega leið til 
að verðlauna Geir fyrir „þrjóska Atlants-
hafs/NATO stefnu“ hans [dogged Atlantic-
ism]. Seinna í skýrslunni tekur sendiherrann 
undir með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur 
úr Samfylkingu um að tvenns konar stefnu-
áherslur ríki meðal stjórnarflokkanna: 
Sjálfstæðisflokkur vilji samstarf við BNA 
en Framsókn við Evrópu. Ingibjörg hafi sagt 
að Samfylkingin ynni að því að gera Evrópu 
að „öryggissamfélagi okkar í framtíðinni“. 
Þess má geta að í skýrslu frá 2005 var sér-
staklega tekið fram af sendiráðsstarfsmanni 
að Halldór Ásgrímsson og Davíð Oddsson 
væru sammála í ákveðnu utanríkismáli.

MAÍ Sendiherrann segir að sendiráðið hafi 
rætt Cartagena-bókunina um líffræðilegt 
öryggi við Sigurð Þráinsson í umhverfis-

ráðuneytinu. Hann hafi sagt að íslensk 
stjórnvöld hafi ekki tekið nein skref til að 
framfylgja ákvörðunum, ákveðnum á fundi 
aðildarríkja að bókuninni. Ísland, sem aðili 
að EES-samningnum, sé að bíða eftir evr-
ópskri rammalöggjöf um hvernig eigi að 
fylgja málinu eftir.

JÚNÍ Sendiherrann ræðir um væntanlega 
alþjóðaráðstefnu Rauða krossins í Genf og 
segir að Ingibjörg Davíðsdóttir úr utan-
ríkisráðuneytinu hafi tjáð sér að íslensk-
ir fulltrúar þar muni vera með yfirlýsingu 
í samræmi við línu BNA, að því gefnu að 
nágrannar Íslands í Evrópu geri slíkt hið 
sama. Sendiherrann segir Ísland „örugglega 
í okkar horni“ en það muni ekki vera með 
opinskáar meiningar [strike direct blows] án 
evrópsks/norræns skjóls. Þetta sé dæmigert 
fyrir Ísland alþjóðlega og komi alls ekki á 
óvart frá Valgerði Sverrisdóttur, nýjum 
utanríkisráðherra. 

ÁGÚST  Sendiherrann 
hefur eftir starfs-
mönnum utan-
ríkisráðu-

neytis 
að Ísland 
ætli að halda í, 
og jafnvel auka við, 
starfsemi sína á Srí Lanka, 
eftir að friðargæsluliðar ESB þurftu að 
hverfa þaðan.

2007
MARS Sendiherrann segir í skýrslu um 
mansal á Íslandi að frjáls för launafólks 
samkvæmt EES þýði aukið gegnumstreymi 
fólks frá nýjum aðildarríkjum í Austur-
Evrópu. Íslensk stjórnvöld hafi kynnt breyt-
ingar á vinnulöggjöf í ljósi þessa. Yfirmenn 
á Keflavíkurflugvelli séu þjálfaðir í Evr-
ópska lögregluskólanum og að dómsmála-
ráðherra sé að yfirfara bókun Evrópuráðs 
um aðgerðir gegn mansali, hvaða breyting-
ar á íslensk lög hún hafi í för með sér þegar 
hún verður fullgild.

Minnst er á Frjálslynda flokkinn og gagn-
rýni hans á frjálsa för launafólks innan EES 
og á stefnu stjórnvalda til að samræma fólk-
ið íslensku samfélagi. Þá segir að íslensk 
stjórnvöld hafi snögglega brugðist við þessu, 
svo sem með því að hindra að vinnuafl frá 

Rúmeníu og Búlgaríu geti komið til Íslands 
fyrr en 2009.

APRÍL Í greinargerð um komandi alþingis-
kosningar segir sendiherrann að Framsókn 
hafi daðrað við að líta til Evrópu í stað Banda-
ríkjanna einna. Valgerður Sverrisdóttir hafi 
talað um að það sé óhjákvæmilegt að skoða 
spurninguna um aðild að ESB. Sagt er að 
Framsókn sé hins vegar allajafna fylgjandi 
Ameríku og NATO og hafi tekið vel í fjárfest-
ingar bandarískra fyrirtækja í orkufrekum 
iðnaði. Samfylkingin sé eini flokkurinn með 
ESB-aðild á dagskrá. Rætt er um að frjáls-
lyndir hafi verið gagnrýndir fyrir (EES) 
rasisma.

2008 
APRÍL Klopfenstein sendiráðsstarfsmaður 
segir frá „pepp-ræðu“ Geirs Haarde forsætis-

ráðherra á fundi Samtaka atvinnulífs-
ins þar sem Geir hafi rætt 

árangur Íslands á 
síðustu árum, 

og rætt 
þátt-

töku 
lands-

ins í EES í 
því sambandi. 

Geir hafi hafnað því 
umbúðalaust að Ísland taki 

upp erlendan gjaldmiðil einhliða. Valkostirn-
ir séu að vera fyrir utan ESB og halda í krón-
una, eða að ganga í ESB og fá evru. Hið síð-
arnefnda sé verri kostur, að mati Geirs, enda 
þýði það skert fullveldi til að gera tvíhliða 
fríverslunarsamninga, í fjárhagsstjórnun og 
sjávarútvegi. Geir hafi sett á laggirnar nefnd 
til að skoða hvernig hagsmunum Íslands gæti 
verið borgið innan ESB og segi það „fárán-
legt“ að tala um að ESB-aðild sé ekki rædd í 
ríkisstjórninni. 

ÁGÚST Sendiherra segir Grétu Gunnars-
dóttur úr utanríkisráðuneyti hafa sagt að 
Ísland fylgi ályktunum OSCE (Öryggis- og 
samvinnustofnunar Evrópu) og ESB um að 
krefjast þess að bardögum linni og sest verði 
að samningaborði í Georgíu. 

SEPTEMBER Klopfenstein segir að í ljósi 
hruns krónu hafi framámenn í Framsókn 
stungið upp á að kosið verði um að ganga í 
ESB. Geir Haarde haldi áfram með það sem 
hann kalli pragmatíska nálgun á gjaldeyris-

mál og trúi því að kostir krónu séu meiri 
en evru á þessum tímapunkti. Sendiherr-
ann greinir frá því að Davíð Oddsson seðla-
bankastjóri hafi sagt á fundi með fulltrúa frá 
bandaríska fjármálaráðuneytinu og öðrum 
frá AGS að rammalög ESB um bankamál 
kveði á um að bankar setji á stofn sjóð til að 
tryggja innistæður, sem virki vel í kerfi þar 
sem hundruð banka leggi sitt að mörkum, en 
sé augljóslega ekki gott kerfi þar sem einung-
is þrír bankar séu fyrir. 

Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra hafi 
(að líkindum á fundi með fulltrúa banda-
ríska fjármálaráðuneytisins) sagt að hann 
hafi rætt við franska fjármálaráðherrann 
Lagarde, þegar Árni var spurður hvort 
íslensk stjórnvöld hefðu leitað til ESB. Svo 
virðist sem ESB hafi ekki kerfi til að takast 
á við svona fjármálavandræði og að aðstoð 
þaðan yrði líklega í formi eftiráhjálpar, mun 
Árni hafa sagt.

NÓVEMBER Sendiherrann kveður að búið sé 
að semja um Icesave og að ESB láni Íslandi fé 
til að borga skuldina. Viðræðurnar hafi byrj-
að að frumkvæði Frakka í forsæti ESB. Að 
ESB muni halda áfram að taka þátt í að finna 
lausnir sem geri Íslandi kleift að endurreisa 
fjárhagskerfi sitt og efnahag og einnig styðja 
við bakið á Íslandi hjá AGS. Geir Haarde hafi 
sagt að stjórnvöldum hafi verið tilkynnt að 
enginn myndi lána þeim fé nema málið yrði 

leyst. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra hafi einnig sagt stjórnina 

hafa fengið „skýr skilaboð“ frá ekki 
bara Bretlandi og Hollandi heldur 

einnig frá ESB og Norðurlöndum. 
Sendiherra hefur eftir heimild-
um í Sjálfstæðisflokki að Bjarni 

Benediktsson telji að „gamla 
klíkan“ (e. old guard) í flokki 
sínum standi í vegi fyrir 
ESB-aðild og því að hann 
verði ráðherra.

DESEMBER Sendiherr-
ann segir að Ingibjörg 
Sólrún hafi sagt í hádeg-
isverði hjá danska sendi-
herranum að flokk-
ur hennar styðji mjög 
að sótt verði um aðild 
að ESB sem fyrst og 
að fundur Sjálfstæðis-
flokks í lok janúar geti 
orðið örlagamikill til að 
marka framtíðarstefnu 
Íslands. Sjálfstæðisflokk-
ur gæti vel samþykkt 
aðildarumsókn þótt einnig 

sé mögulegt að hann myndi 
klofna. Hún telji að Fram-

sókn muni einnig samþykkja 
ESB-umsókn á fundi sínum á 

sama tíma. Einnig séu félag-
ar í VG sem gætu verið viljug-

ir til að landið fari í þessa átt, en 
hún sé ekki viss um að flokkurinn 

sjálfur breyti um stefnu í fyrirsjáan-
legri framtíð. Ingibjörg útilokaði ekki 

að gamalreyndir andstæðingar aðildar 
innan Sjálfstæðisflokks myndu sameinast 

skoðanabræðrum í VG og Framsókn og stofna 
nýja stjórnmálahreyfingu. Ef Sjálfstæðis-
flokkur ákvæði að aðhafast myndi opinberri 
umsókn fylgja skjót og átakalaus afgreiðsla í 
Brussel og Alþingi gerði nauðsynlegar breyt-
ingar á tungutaki stjórnarskrár um fullveld-
ismál. Þjóðaratkvæðagreiðsla yrði um samn-
inginn. Ingibjörg búist ekki við kosningu um 
umsóknina sjálfa, og telji að skoðanakann-
anir, sem sýni meirihluta almennings fylgj-
andi umsókn, dugi til að koma ferlinu í gang. 
Framsókn og VG muni þó líklega vilja kosn-
ingar um umsóknina.

Seinna ræðir sendiherrann um róttækar 
breytingar í umræðunni um hvort sækja eigi 
um ESB-aðild, sem flokkar landsins basli nú 
við að laga sig að. Í skoðanakönnunum sé nú 
meirihluti fylgjandi aðild og nær 70 pró-
sent vilji taka upp evru, um leið og minni-
hluti styðji ríkisstjórnina. Fyrir utan Sam-
fylkingu séu allir flokkar að ræðu hvort og 
hvernig eigi að setja aðild á dagskrá. Innan 
Sjálfstæðisflokks óttist menn klofning vegna 
þessa og formaður Framsóknar hafi sagt af 
sér vegna málsins. Jafnvel „dyggu þjóðernis-
sinnarnir“ í VG séu farnir að endurskoða 
stöðuna til að halda í stuðning unga fólks-
ins. Afgerandi flokksfundir Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks séu framundan svo jafn-
vel þótt nýir and-ESB flokkar birtist ekki 
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Stór hluti skjala Wikileaks úr bandaríska sendiráðinu á Íslandi fjallar á einhvern hátt um samband Íslands og Evrópusambands-
ins. Klemens Ólafur Þrastarson ritar hér í tímaröð upp úr á sjötta tug skjalanna, sem flest eru frá 2006 til 2009.
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muni pólitíska landslagið hafa breyst mjög 
næsta vor. Stuðningur við aðild hafi aukist 
um 15 til 20 prósent og nær allir í viðskipta-
lífi sjái Brussel og evru sem björgunarhring 
Íslands. 

Rætt er um jákvæð orð Olli Rehn, stækk-
unarstjóra ESB, um hugsanlega aðild Íslands, 
að fjölmiðlar hafi gert meira úr þeim eftir 
hrun. Fyrir Sjálfstæðisflokk og VG þýði þetta 
„grundvallarbreytingu í rétttrúnaði“ en stað-
festi stefnu Samfylkingar. Í Sjálfstæðisflokki, 
sem hafi nánast verið einráður um utanrík-
isstefnu landsins síðan 1944, hafi tveir ráð-
herrar lýst því yfir að flokkurinn ætti að 
endurskoða stefnu sína. Jafnvel Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra hafi sagt 
að skoða ætti alla möguleika. Þetta endur-
spegli bakgrunn flokksins í viðskiptalífinu. 
Minnst er á að Davíð Oddsson hafi ýtt undir 
ótta við klofning með því að ræða endur komu 
í pólitík. Sendiherrann kveður Samfylkingu 
best undirbúna fyrir umræðuna og fari ekki 
leynt með það. Þá segir að (Katrín Jakobs-
dóttir) varaformaður VG hafi sagt sendiráð-
inu vorið 2008 að margir flokksmenn væru 
að komast á þá skoðun að ESB-aðild væri eini 
raunhæfi kosturinn. Steingrímur J. Sigfússon 
gæti því verið að einangrast, jafnvel „lang-
tíma hugmyndafræðilegur bandamaður“ 
hans, Ögmundur Jónasson, hafi rætt þann 
möguleika að setja aðild á dagskrá, þótt sjálf-
ur sé hann aðildarandstæðingur. Seinna er 
það orðað svo að varaformaður VG hafi sagt 
að VG myndi líklega endurmeta ESB-stefn-
una og að hún hefði skilning á því.

Um Framsókn segir frá stefnu ágreiningi 
síðustu formanna, Halldórs og Guðna Ágústs-
sonar, og hvernig sá síðarnefndi hafi þurft 
að lúta í lægra haldi fyrir yngri flokks-
mönnum sem kröfðust þess meðal ann-
ars að ESB-aðild yrði sett á dagskrá. 
Með afsögn hans sé helsta hindrun 
Framsóknar í þessu máli úr vegi. 
Evrópusinnuð ESB-Framsókn 
gæti orðið eftirsóknarverðari 
samstarfsaðili í ríkisstjórn fyrir 
Samfylkinguna. 

Í lokin segir sendiherra að 
þrátt fyrir allt þetta sé stjórn 
yfir miðunum séð sem nauð-
synlegur hluti sjálfstæðisbar-
áttu Íslands og efnahagslegu 
fullveldi. Sjálfstæðisflokk-
ur og Framsókn virðist 
hafa áttað sig á því að það 
að fórna þessari helgu kýr, 
sem og landbúnaði, sé illn-
auðsynlegt til að ná jafn-
vægi í efnahagi. „Gamla 
klíkan“ í VG gæti orðið eini 
and-ESB flokkurinn og náð til 
sín nýjum stuðningsmönnum 
aðildarandstæðinga. Sendi-
herrann telur þó líklegra að 
nýr miðju- eða mið-hægri flokk-
ur verði til, andsnúinn aðild.

2009
JANÚAR Sendiherrann ræðir um 
glímu flokkanna við ESB-áhuga Íslend-
inga í ljósi efnahagshrunsins. Þetta sé 
orðið mikilvægasta mál íslenskra stjórn-
mála. Framsókn hafi sett aðild á dagskrá að 
uppfylltum ýmsum skilyrðum og líklegt sé að 
Sjálfstæðisflokkur geri það einnig. VG verði 
líklega áfram andsnúin aðild en spurning sé 
með Frjálslynda flokkinn, sem sé við það 
að þurrkast út. Nýgræðingurinn Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson hafi tekið við Fram-
sókn. Óvíst sé hvað hugsanleg stefnubreyting 
flokksins hefði í för með sér, en nýir leiðtogar 
muni ef til vill endurlífga flokkinn og auka 
kjörþokka hans.

Mögulegt sé að á fundi Sjálfstæðis-
flokks verði aðildarviðræður samþykktar 
og flokkurinn haldi áfram í ríkisstjórn, en 
ESB-andstæðingar hverfi til VG. Einnig gæti 
flokkur inn hafnað aðildarviðræðum og ekki 
klofnað. Þá myndi hann missa mikið fylgi til 
Samfylkingar eða Framsóknar. Hugsanlegt 
sé því að ESB-aðildarflokkarnir verði þrír í 
stað eins fyrir næstu kosningar. Sendiherr-
ann lýsir svo í nokkru máli hvernig ferill 
umsóknar Sjálfstæðisflokks og Samfylking-
ar gæti orðið, með stjórnarskrárbreyting-
um og þess háttar. Á þingi gæti Framsókn 
svo stutt flokkana og viðræðum verið lokið 
fyrir árslok, en tekið er fram að tímasetn-
ingarnar séu mjög háðar óvissuþáttum, svo 
sem Icesave og stækkunartregðu ESB í ljósi 
skuldastöðu Íslands. Seinna segir frá brott-
hvarfi Geirs Haarde, sem geti gefið Sjálf-
stæðisflokki tækifæri til að sameinast um 
ESB, takast á við raunveruleikann, eins og 
sumir orði það, og samþykkja Evrópusinnaða 
stefnu. Í þriðja skeytinu segir frá ákvörðun 
Einars K. Guðfinnssonar um að heimila hval-
veiðar, en til að komast í ESB þurfi Íslend-
ingar að hætta þeim. Á öðrum stað er Martin 
Eyjólfsson úr utanríkisráðuneyti sagður hafa 
sagt að umbeðnir 6,7 prósenta vextir Breta 

á Icesave gætu þýtt að Ísland næði ekki 
Maastricht-skilyrðunum og gæti því ekki 
tekið upp evru.

FEBRÚAR Sendiherrann segir frá lögum 
um erlenda fjárfestingu á Íslandi. Að þau 
séu, með undantekningum, í samræmi við 
lög ESB og að flestar slíkar reglur ESB taki 
gildi á Íslandi. Í gegnum EES hafi Ísland 
aðgang að rannsóknar- og þróunarsjóðum 
ESB. Rætt er um stöðu kvikmyndafyrirtækja 
og fasteignakaup í ljósi EES. Að íslensk lög 
um viðskipti séu æ meir byggð á lögum ESB. 
Frjálsri för launafólks hafi verið tekið vel af 
fyrirtækjum sem lausn á skorti á vinnuafli. 
Í öðru skeyti um hvalveiðar segir sendiherr-
ann að Árni Finnsson úr Náttúruverndar-
samtökunum telji að nálgast skuli fleiri ríki 
ESB og félaga í Alþjóðahvalveiðiráðinu um að 
skrifa undir yfirlýsingu gegn hvalveiðum.

MARS Í skýrslu um mansal segir sendiherr-
ann að ferðaleyfi borgara í EES ríkjum sé 
talið nýtt til að flytja vændis konur til lands-
ins. Að yfirmenn lögreglu hafi sagt sendiráð-
inu að þeir hafi takmarkaðar heimildir til að 
grennslast fyrir um för fólks nema það sé 
grunað um vímuefnasmygl. Í sama mánuði 
segir sendiherrann að prófkjör flokkanna 
hafi ekki skilað mikilli endurnýjun 
og að Sjálfstæðisflokkur 
sé líklegur til að 
viðhalda „Atl-
antshafs-
sýn“ 

sinni, 
leggja 
mesta áherslu 
á samskipti við BNA. 
Þó séu bæði Bjarni Bene-
diktsson og Þorgerður Katrín varaformað-
ur miklir stuðningsmenn aðildar að ESB. Í 
skýrslu um Framsókn rifjar sendiherrann 
upp orð Halldórs Ásgrímssonar um að land-
ið verði gengið í ESB fyrir 2015 og sagt að 
allir formenn flokksins eftir hans daga, utan 
Guðna Ágústsson, hafi verið hlynntir aðild. 
Stefnu Sigmundar Davíðs virðist frekar hægt 
að lýsa sem „opinni“ fyrir aðild en sem aðild-
arsinnaðri. Hann sé óskrifað blað.

APRÍL Sendiherrann segir frá því að aðildar-
andstæðingurinn Steingrímur J. Sigfússon 
hafi sagt sér að hann telji ólíklegt að Ísland 
sæki um aðild að ESB í nánustu framtíð og 
að burtséð frá hver verði sigurvegari kosn-
inganna verði Alþingi líklega að stórum hluta 
andsnúið aðild. Að Sjálfstæðismenn hafi líkt 
eftir stefnu VG og séu ekki aðildarsinnar, 
en muni leyfa almenningi að ákveða þetta í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Seinna í mánuðinum 
segir sendiherrann að það að Samfylkingin 
hafi ekki útilokað samstarf við aðra flokka en 
VG sé talinn liður í að neyða VG að ESB-borð-
inu. Afar líklegt sé að áframhaldandi ríkis-
stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur muni tækla 
málið fyrr en síðar.

Að loknum kosningum segir sendiherrann 
að vegna óvæntrar velgengni ESB-sinnaðra 
flokka geti Samfylking slitið ríkisstjórnar-

samstarfinu í þágu „ESB-stjórnar“. VG verði 
líklega neytt til Brussel. Velgengni Fram-
sóknar megi kannski rekja til jákvæðrar 
ESB-afstöðu, en flokkurinn og Borgarahreyf-
ingin líti á aðild sem lausn á efnahagsvandan-
um. Þessir tveir hafi því ef til vill hagnast á 
andstöðu VG í kosningunum. ESB-meirihluti 
hafi náðst á þingi og ný ríkisstjórn þurfi að 
endurspegla þetta. Steingrímur J. hafi reynt 
að „spinna“ útkomu kosninganna og meðal 
annars gengið svo langt að segja að einung-
is elítan vilji ganga í ESB. Hann og Jóhanna 
Sigurðardóttir hafi viðurkennt að þetta yrði 
erfiðasta mál stjórnarmyndunar viðræðna. 
Löngun VG til að stofna fyrstu meirihluta 
vinstristjórnina þýði mikla pressu um að láta 
undan Samfylkingu í þessum efnum. Innan-
búðarmenn í VG hafi viðurkennt að utanrík-
isstefna VG risti ekki djúpt.

MAÍ Klopfenstein reifar að ný ríkisstjórn 
hafi ákveðið að leggja aðildarumsókn fyrir 
Alþingi en að ESB slepptu segi stefna hennar 
frekar lítið um utanríkismál. Það sem komi 
mest á óvart sé að Samfylking virðist hafa 
þurft að hörfa úr því sem virtist mjög sterk 
ESB-staða, því ákveðið hafi verið að þing-
menn flokkanna mættu kjósa að vild um 
ESB. Jóhanna Sigurðardóttir voni að sænsk 

formennska ESB taki umsókninni 
vel. Leiðtogar stjórnar-

andstöðu hafi lýst 
áhyggjum af 

þ v í  a ð 
Sam-

fylk-
ingin fái 

frítt spil til að 
semja við ESB. Tap-

ist kosningin um ESB verði 
það mikill ósigur fyrir Samfylkingu en 

samþykkt umsókn gæfi henni góða stöðu til 
að leiða Ísland til Brussel og aukið vogarafl 
gagnvart VG.

JÚNÍ Klopfenstein kveður að Steingrímur 
J. Sigfússon hafi sagt sendiráðinu að Ísland 
muni standa við skuldbindingar sínar og end-
urgreiða Icesave-sparifjáreigendum eins og 
ESB-reglur segi til um. Að Steingrímur telji 
að aðildarviðræður verði naumlega sam-
þykktar á Alþingi, enda mjólki stjórnarand-
stæðingar þetta mál sér í hag. Steingrímur 
telji að Samfylking og fleiri líti á ESB-aðild 
sem töfralausn, en hann sjálfur telji að kostir 
aðildar komi ekki í ljós fyrr en eftir áratug í 
fyrsta lagi. Seinna greinir Klopfenstein frá 
því að búið sé að leysa Icesave-deiluna og þar 
með losna við stóran ásteytingarstein í sam-
skiptum við aðildarríki ESB. Þetta eigi meðal 
annars að þýða að aðildarumsókn verði betur 
tekið en ella í Brussel. Það að neita að borga 
hafi ekki verið raunverulegur valkostur fyrir 
litla eyþjóð með Evrópumetnað.

JÚLÍ Klopfenstein segir að ríkisstjórnin sé 
upptekin af endurreisn efnahagsins og ESB-
umsókn og hafi ekki mikinn tíma aflögu til 
að fjalla um hvalveiðarnar (sem BNA vill 
stöðva). Hann segir að umsókn hafi verið sam-

þykkt á Alþingi eftir átök, 
með stærri meirihluta en 
við var búist. Hann grein-
ir frá á stundum „kaótísku“ 
ferlinu á þingi, svo sem 
gagntillögu Framsóknar og 
Sjálfstæðis flokks. Sumir þingmenn hafi 
líkt ESB við Sovétríkin og Borgarahreyf-
ingin hafi reynt að manga með atkvæði sín. 
Útkoman hafi verið stórsigur fyrir Jóhönnu 
Sigurðar dóttur og Samfylkingu en skoðana-
kannanir sýni að þjóðin sé ekki endilega jafn 
hrifin, því samkvæmt þeim yrði aðildarsamn-
ingi hafnað. Staða þjóðarbúskapar eftir tvö 
til þrjú ár muni greinilega hafa mikil áhrif á 
lokaniðurstöðuna. 

Seinna er talað um að aðildarferlið taki lík-
lega minna en þrjú ár þar sem Ísland hafi 
þegar tekið yfir mikið af lögum ESB. Nú séu 
um 40 prósent annars vegar með og hins vegar 
á móti aðild en fimmtungur óákveðinn. Félag-
ar úr „Evrópuhreyfingunni“ hafi sagt sendi-
ráðinu að í þeirra hópi væru helst menntaðir 
fagmenn með tekjur yfir meðallagi. Segir að 
ungt fólk, sem allajafna hafi stutt aðild, virð-
ist vera að færast á öndverða skoðun. Þetta 
valdi Evrópusinnum miklum vonbrigðum og 
undrun og telji þeir að ef til vill beiti aðildar-
andstæðingar áhrifaríkari tækni. Auðveldara 
sé að sjóða boðskap aðildarandstæðinga niður 
í stutt hnitmiðuð skilaboð. Evrópusinnar ætli 
að breyta um taktík og gera unga fólkið að 
helsta markhópi sínum. Einnig telji þeir, þrátt 
fyrir yfirlýsingar stjórnmálamanna, að tengsl 
séu milli Icesave og aðildarferlisins.

Sendiráðið ræddi einnig við ónefndan tals-
mann Heimssýnar, sem mun hafa sagt að 
helstu gallar hugsanlegrar aðildar væru glat-
að fullveldi og sjálfstæði. Að ESB myndi lík-

lega afnema 200 mílna efnahagslögsögu og 
leyfa öðrum ríkjum að veiða í henni. Einn-

ig að aðild þýði dauðadóm yfir landbún-
aði. Þessi talsmaður hafi talið að nið-

urstaða þjóðaratkvæðagreiðslu yrði 
eins og hún var í Noregi, þar sem 
aðild að ESB var felld, og að við-
ræður yrðu hægar og almenning-
ur loks þreyttur á ESB. Klopfen-
stein segir baráttuna um ESB 
rétt að hefjast. Síðar segir hann 
að VG hafi glatað miklum trú-
verðugleika vegna umsóknar-
innar og hefur eftir breska 
sendiherranum að Icesave og 
ESB-umsókn tengist ekki.

SEPTEMBER Sendiráðs-
starfsmaðurinn Watson 
hefur eftir Össuri Skarp-
héðinssyni utanríkisráð-
herra að hann telji að ESB 
hafi með ráðum gert 16. nóv-
ember að skilafresti Íslands 
til að svara fyrirspurnum 
ESB vegna aðildarferlisins. 
Þetta hafi verið gert svo ekki 

væri hægt að taka fyrir mögu-
leika Íslands á fundi leiðtogaráðs 

ESB í desember. Tafirnar dragi 
úr þeirri ásýnd að Ísland komist 

á hraðferð inn, á kostnað annarra 
umsóknarríkja. Seinna á Össur að 

hafa sagt að framtíð Íslands, erlend 
lán og ESB-innganga séu háð því að vel 

takist að ljúka Icesave. 

NÓVEMBER Watson greinir frá því að Bjarni 
Benediktsson segi sendiráðinu frá bréfi sem 
hann hafi sent Þjóðaröryggisráði BNA. Hann 
vilji fá fund í Hvíta húsinu og stuðla að aukn-
um samskiptum ríkjanna. Brottför hersins 
hafi ýtt undir þá skoðun almennings að sam-
bandi BNA og Íslands fari hrakandi. Umsókn 
um aðild að ESB ýti enn undir þetta. Bjarni 
hafi sagt að engin löggjöf ESB skyldi landið 
til að taka á sig skuldbindingar vegna Icesave. 
Watson segir að flokkur Bjarna sé eindreg-
inn í andstöðu sinni við ESB og að Icesave-
nálgun Bjarna virðist pólitísk frekar en efna-
hagsleg.

DESEMBER Watson segir að (Ellisif) Tinna 
Víðisdóttir, forstjóri Varnarmálastofnunar, 
hafi sagt sendiráðinu að hún efist um að stofn-
unin verði leyst upp á ábyrgan hátt. Ákvörð-
unin sé einungis tekin til að sefa VG. Þetta 
séu verðlaunin fyrir stuðning við umdeild mál 
eins og ESB-aðild.

2010
JANÚAR Sendiráðsstarfsmaðurinn Eagen 
segir að einn helsti sérfræðingur Íslands 
um Evrópuför landsins, Baldur Þórhallsson, 
telji næsta víst að Bretland og Holland muni 
hindra viðleitni landsins til að ganga í ESB 
nema gengið verði frá Icesave. Utanríkis-
ráðuneytið haldi öðru fram og leggi áherslu 
á að ESB og Icesave séu ekki og eigi ekki að 
vera tengd mál. Eagen segir í lokin að í ljósi 
höfnunar forsetans á Icesve séu efasemdir 
um lífvænleika stjórnarinnar, aðildarum-
sóknina og um endurreisn efnahagsins, rétt-
mætar.
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F 
réttablaðið leitaði til álitsgjafa 
og voru þeir beðnir um að nefna 
bestu og verstu bókatitlana, 
með hliðsjón af því hvort þeir 
hitta í mark eður ei án tillits til 
gæða sjálfra verkanna.

Margir titlar voru nefndir til sögunn-
ar og fengu nokkrar bækur hvorutveggja 
atkvæði fyrir besta og versta bókartitilinn. 
Sem dæmi má nefna að Handritið að kvik-
mynd Arnar Featherby og Jóns Magnús-
sonar um uppnámið á veitingahúsinu eftir 
Jenný Alexson eftir Braga Ólafsson, sem 
deildi öðru sætinu yfir bestu titlana með 
Blóðhófni Gerðar Kristnýjar, þótti einn-
ig fráhrindandi og til þess fallið að vekja 
plottkvíða. Þá voru ekki allir jafn hrifnir 

af titlinum Hið dökka man, sögu Catalinu 
eftir Jakob Bjarnar Grétarsson og Þórar-
in Þórarinsson, sem varð í fjórða sæti yfir 
bestu titlana en þykir einnig vondur orða-
leikur og vafasamt að tengja forsprakka 
vændishrings við kvenskörunginn Snæ-
fríði Íslandssól.

En skiptar skoðanir um slík mál eru að 
sjálfsögðu engin ný tíðindi. Fréttablaðið 
stóð fyrir sams konar könnun á bókatitlum 
um jólin 2008 og þá þótti titill bókarinn-
ar 10 ráð til að hætta að drepa fólk og fara 
að vaska upp eftir Hallgrím Helgason sá 
versti. Bókin var svo gefin út í Þýskalandi 
og hefur þar fengið verðlaun sem besti titill 
ársins. Misjafn er mannanna smekkur, eins 
og einn af téðum mönnum sagði.

Doris Deyr besti bókartitillinn
Titlar bóka eru mikilvægir og telja margir að góðir slíkir þurfi að fela ýmislegt í sér, til að mynda að vera forvitnilegir, söluhvetj-
andi og lýsa umfjöllunarefni bókanna. Fréttablaðið leitaði álits valinkunns andans fólks á bestu og verstu bókartitlum ársins. 

„Skemmtilegur orðaleikur og tilvísun 
í magnaða manneskju. Titillinn er 
afar grípandi.“

- Freyr Eyjólfsson

„Orðaleikir í titlum eru yfirleitt kjána-
hrollvekjandi, en ekki þessi. Knappur, 
eftirminnilegur, stuðlaður en samt 
ekki tilgerðarlegur. Kvenmannsnafnið 
er framandi fyrir íslenska skáldsögu 
og maður spyr sig strax hvernig og 
hvers vegna í ósköpunum Doris deyr.“

- Stígur Helgason

„Þessi titill er dramatískur á 
snyrtilegan hátt. Miðað við 
innihaldslýsinguna á bókinni 
þá finnst mér líka tengingin við 
amerísku leik- og söngkonuna 
Doris Day vel við hæfi.“

- Lóa Hjálmtýsdóttir

„Svo lélegur brandari, en mjög 
svo góður titill á bók, einkum 
fyrst hann er ekki útskýrður.“

- Halldór Högurður

Blóðhófnir:

„Sterkur, spennandi og meitlaður 
titill.“

- Halla Sverrisdóttir

„Magnaður og skotheldur titill sem 
vekur upp áleitna forvitni.“

- Viðar Eggertsson

„Fallegt orð í stíl við einstaklega 
fallega bókarkápu og að auki 
bein vísun í verkið. En orðið sjálft 
er bara eitthvað svo fallegt þó að 
blóðugir hófar séu það kannski 
ekki.“

- Brynhildur Björnsdóttir

„Skemmtilega háðsk 
og glúrin tilvísun í 
íkonískustu kvenpersónu 
íslenskra bókmennta.“

- Örn Úlfar Sævarsson

„Svalur titill sem fær mig 
til að langa að lesa um 
miðbaugs maddömuna.“

- Dögg Hjaltalín

„Sérlega skemmtilegur 
bókartitill. Merkilegt að 
engum skuli hafa dottið í 
hug að nota hann áður.“

- Ölvir Gíslason

„Titillinn segir það sem 
segja þarf um hvers konar 
texta bókin inniheldur.“

- Dögg Hjaltalín

■ BESTI TITILLINN

Doris Deyr, titillinn á fyrsta smásagnasafni Kristínar Eiríksdóttur, hittir í mark hjá álitsgjöfum 
og þykir sá besti þetta árið. Rætt er við Kristínu í menningarblaði Fréttablaðsins í dag.

■ ANNAÐ - ÞRIÐJA SÆTI

Blóðhófnir, ljóðabók Gerðar Kristnýjar, og Handritið að kvikmynd Arnar Featherby og Jóns 
Magnússonar um uppnámið á veitingahúsinu eftir Jenný Alexson, skáldsaga Braga Ólafsson-
ar, fengu jafn mörg atkvæði og eru jafnar í öðru og þriðja sæti yfir bestu bókatitlana í ár.

Handritið að kvikmynd Arnar Featherby og Jóns Magnússonar 
um uppnámið á veitingahúsinu eftir Jenný Alexson:

„Þetta er fyrir mína parta besti 
bókatitill ársins. Punktur. Það 
þarf að lesa hann tvisvar eða 
þrisvar í hvert sinn, og maður 
man hann samt ekki á milli 
herbergja. Einhvernveginn nær 
hann að gera mig forvitinn um 
bókina og fólkið í titlinum. En 
það er eins gott að bókin sé 
góð með svona góðan titil. Ann-
ars hefði hún betur bara heitið 
„Handritið“.

- Pétur S. Jónsson

„Ég hef ekki lesið bókin þar sem ég 
ætla að panta hana í jólagjöf en titill-
inn ber þess merki að ég muni eiga 
stórkostlegt jólafrí í góðum félagsskap. 
Titillinn er þurr og fyndinn eins og 
flasa á öxlum miðaldra manns í fínum 
jakkafötum.“

- Lóa Hjálmtýsdóttir

„Titillinn sem enginn man en allir 
muna eftir að er langur. Ákveðin snilld 
að koma þremur nöfnum inn í titil. 
Vekur áhuga á sögunni og er í takt við 
skáldskap Braga.“

- Kolbeinn Óttarsson Proppé

■ FJÓRÐA SÆTI

Hið dökka man - saga Catalinu e. Jakob 
Bjarnar Grétarsson og Þórarin Þórarinsson.

■ FIMMTA SÆTI

Ég sé ekkert svona gleraugnalaus e. Óskar 
Magnússon

„Er almennt frekar lítið fyrir stuðlaða 
bókatitla; mér finnst „milli“ alltaf ótrúlega 
hjákátlegt orð og þessi titill er einmitt það 
– hjákátlegur.“

- Halla Sverrisdóttir

„Kannski er titillinn réttnefni og útrásarvík-
ingar þessa lands skjálfa á beinunum af 
ótta við að lesa um sín eigin leyndarmál í 
bókinni hans Óskars. En þetta er samt vont. 
Klassískt dæmi um vonda stuðlun og ekki 
bætir slangrið úr skák. Óskar ku hafa notið 
leiðsagnar bestu manna við skrifin og gaf út 
hjá stærsta forlagi landsins. Það er með ólík-
indum að á þeirri leið hafi enginn komið í 
veg fyrir að þessi martröð yrði að veruleika.“

- Stígur Helgason

„Eins og titill á teiknimyndasögu eftir níu 
ára ofurhetjunörd. „Hann var útsmoginn 
og snar. Hann lét þá ekki komast upp með 
neitt múður. Hann var....martröð millanna“.“

- Brynhildur Björnsdóttir

„Er þetta ekki örugglega saga í Andrésblaði?“
- Stefán Pálsson

■  VERSTI TITILLINN

Martröð millanna, titill fyrstu skáldsögu Óskars Hrafns Þorvaldssonar, á ekki upp á pallborðið 
hjá álitsgjöfum blaðsins, sem telja hann þann versta í ár.

„Það er bjánalegt að sniðganga hið 
ágæta orð kynbomba, bara til þess að 
ná fram einhversskonar vandræðalegri 
stuðlun orðanna sexbomba og sex-
tugsaldri. Svo er þessi titill full hreinn 
og beinn, ekki nógu skáldlegur eða 
skemmtilegur.“

- Vigdís Þormóðsdóttir

„Djarfur - en skýtur hátt yfir öll 
mörk.“

- Örn Úlfar Sævarsson

„Hvað er hægt að segja?“
- Kolbeinn Óttarsson Proppé

■ ANNAÐ SÆTI

Loksins sexbomba á sextugsaldri e. Helgu Thorberg

Biðukollur út um allt:

„Maður hefur á tilfinningunni að 
höfundar bíði kollur út um allt. Maður 
fær sömu ónotatilfinningu og maður 
fær eftir að hafa innbyrt of mikið 
majónes í fermingarveislu.“

- Halldór Högurður

„Hvað get ég sagt? Barnalegt? 
Asnalegt? Vekur mér slæmar 
kenndir sem erfitt er að lýsa.“

- Ágúst Borgþór Sverrisson

■ ÞRIÐJA - FJÓRÐA SÆTI

Biðukollur út um allt eftir Kleópötru Kristbjörgu og Mörg eru ljónsins eyru eftir Þórunni Erlu 
Valdimarsdóttur eru jafnar í þriðja sæti yfir verstu bókatitlana.

Álitsgjafar: Ágúst Borgþór Sverrisson, rithöfundur | Brynhildur Björnsdóttir, dagskrárgerðarmaður | Dögg Hjaltalín, verslunarstjóri Máls og Menningar við Laugaveg | Freyr Eyjólfsson, útvarpsmaður | Halla Sverrisdóttir, þýðandi | 
Halldór E. Högurður | Kolbeinn Óttarsson Proppé, kynningarfulltrúi BSRB | Lóa Hjálmtýsdóttir, listamaður | Pétur S. Jónsson, tónlistarframleiðandi | Soffía Auður Birgisdóttir, bókmenntafræðingur | Stefán Pálsson, sagnfræðingur | 

Stígur Helgason á Fréttablaðinu | Viðar Eggertsson, leikhússtjóri | Vigdís Þormóðsdóttir, fjölmiðlafræðingur | Ölvir Gíslason, þýðandi | Örn Úlfar Sævarsson, íslenskufræðingur

Mörg eru ljónsins eyru:

„Nei, eyrun eru tvö. Nema að um 
ræði stökkbreytt eða vanskapað 
ljón. Skrítinn rugltitill. Kannski þarf 
maður að lesa bókina til þess að 
þetta skýrist.“

- Vigdís Þormóðsdóttir

„Hvað getur eitt ljón haft mörg 
eyru? Þessi titill kallar ósjálfrátt upp 
í hugann mynd af ljóni með ótal 
eyru og sú mynd er frekar kjánaleg.“

- Halla Sverrisdóttir

„Ævisögu óperusöngvara valinn titill 
sem hæfir 40 ára gömlum ástarróm-
an. Þarf að segja meira? Passar þó 
kannski við melódramatík óperunnar 
en mér finnst þessi titill umfram allt 
lýsa skorti á frumleika.“

- Ágúst Borgþór Sverrisson

„Fyrir utan að vera öllum 
áhugamönnum um Rauðar 
ástarsögur að góðu kunnur 
hefur þessi titill þegar verið 
notaður á ævisögu óperu-
söngvara.“

- Ölvir Gíslason

■  FIMMTA SÆTI

Á valdi örlaganna e. Þórunni Sigurðardóttur 
(um Kristján Jóhannsson óperusöngvara).



[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

N
ýja bókin er frábrugðin fyrri 
bókum Kristínar, Annars konar 
sælu, Kjötbænum og Húðlitaðr-
ar auðnarinnar, sem eru til-
raunakenndari verk þar sem 

myndlist og ljóðlist var fléttað saman. 
Kristín segist upplifa smásagnasafnið sem 
ákveðin hvörf á sínum ferli. 

„Þetta er annað form en ég hef verið að 

vinna með hingað til; það er allt önnur list-
grein að vinna með söguþráð og persón-
ur. Til að byrja með vissi ég ekki hvað ég 
myndi gera, hvort ég myndi halda áfram 
að blanda saman myndlist og ljóðlist eða 
hvað, en síðan bara gerðist eitthvað. Mér 
fannst mjög spennandi að fara svona inn í 

desember 2010

FRAMHALD Á SÍÐU 6

KREISTIR EKKI FRAM KÆRLEIKSBIRNI 
Kristín Eiríksdóttir hefur um skeið þótt eitt mesta efni íslenskra 
rithöfunda af yngri kynslóðinni. Nýútkomið smásagnasafn hennar, 
Doris deyr, hefur fengið góðar viðtökur gagnrýnenda sem segja að 
þar stígi fram fullþroskaður höfundur með einstæða sýn á eðli þess 
að vera manneskja. Og er hún þó enn ári innan við þrítugt. 

VIÐTAL BERGSTEINN SIGURÐSSON

Heillandi svipmyndir
Í andlitsmyndum sínum af lista-
mönnum tekst Jónatan Grétars-
syni að fanga það sem alla jafna 
er hulið, að mati Rögnu Sigurð-

ardóttur.   SÍÐA 8 

Neðansjávarbirta 
Guðrún Eva Mínvervudóttir 
skrifar um Bréfbátarigningu 
Gyrðis Elíassonar.  
SÍÐA 4

JÓLATILBOÐ
Öllum                                            hrærivélum fylgir
vandað gjafasett að verðmæti 15.000 kr. ásamt 
hveitibraut og matreiðslubók á íslensku.

                                      

Hrærivélarnar 
fást í mörgum litum!

Verð frá kr. 79.990

menning
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Það er óvenjuleg stemning í kringum tilnefning-
ar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Það 

eru allir eitthvað svo sáttir; í fyrsta sinn í ég veit 
ekki hvað mörg ár virðist það vera nokkurn veg-
inn samdóma álit þeirra sem pæla í þessum hlut-
um að skáldverkin sem tilnefnd eru í ár séu vel 
lukkuð og vel að vegsemdinni komin. Það er ekk-
ert hneyksli, Vissulega eru nokkrir titlar í viðbót 
sem eiga fullt erindi á listann, en kannski enginn 
sem beinlínis öskrar á tilnefningu umfram þær 
bækur sem hlutu náð fyrir augum dómnefndar-
innar í ár. Sú hefur ekki alltaf verið raunin. 

Eftir fjaðrafokið sem jafnan fylgir tilnefning-
unum er nánast eins dómnefndin hafi lagt upp 
með að leggja fram eins pottþéttan og óumdeild-
an tilnefningalista og mögulegt var. Það er engin 
óþarfa áhætta tekin. 

Allt eru þetta „establíseraðir“ höfundar; 
reynslu boltar sem hafa verið tilnefndir til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna áður fyrir 
verk í svipuðu formi og jafnvel anda: Handritið 
eftir Braga Ólafsson er nokkurs konar framhald 
af Sendiherranum, sem hann var líka tilnefndur 
fyrir; Mörg eru ljónsins eyru eftir Þórunni Valdi-
marsdóttur er nútímaglæpasaga sem byggir á 
Íslendingasögunum, rétt eins og Kalt er annars 
blóð, sem hún var líka tilnefnd fyrir; Bergsveinn 
Birgisson heldur sig innan sömu fagurfræði í 
Svari við bréfi Helgu og í Landslag er aldrei asna-
legt, sem var líka tilnefnd; í Blóðhófni sýnir Gerð-
ur Kristný að hún er enn að vaxa sem ljóðskáld, 
rétt eins og hún gerði með Höggstað, sem var 
líka tilnefnd. (Um líkindi Ósýnilegu konunnar og 
Dýranna í Saigon eftir Sigurð Guðmundsson, get 
ég ekki sagt þar sem ég hef hvoruga lesið. Dóm-
nefndin virðist sem sagt forðast að taka áhættu í 
ár. 

Íslensku bókmenntaverðlaununum hefur stund-
um verið legið á hálsi fyrir að vera fyrst og 
fremst markaðsverðlaun; tilnefningarnar þjóni 
þeim tilgangi einum að setja límmiða á nokkra 
titla, sem eigi að auka sölu þeirra á hábjargræðis-
tímanum. Einn forleggjari sagði mér að áhrif til-
nefninga til Íslensku bókmenntaverðlaunanna á 
bóksölu hefðu farið þverrandi undanfarin fimm ár 
eða svo; tilnefningar til verðlauna bóksala hefðu 
talsvert meira að segja. Annar sagðist frekar hafa 
það á tilfinnningunni að tilnefningarnar hefðu 
meiri áhrif þegar deilt væri um þær. Stundum 
hefðu þær þau áhrif að bókin sem „öllum“ finnst 
að „hefði átt að vera með“ tekur sölukipp, eins og 
raunin varð til dæmis með Konur Steinars Braga. 

Er kannski ástæðulaust að taka áhættu þegar 
kemur að vali á tilnefningum til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna? Útkoman í ár er að minnsta 
kosti óumdeildasti, jafnvel sterkasti, tilnefninga-
listi í áraraðir. Er hægt að draga einhvern lærdóm 
af því? Kannski ekki annan en þann, að tíman-
um sé betur varið í að lesa Samkvæmisleiki en að 
taka þátt í þeim. 

menning kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins.  Ritstjórn: 
Bergsteinn Sigurðsson  Hönnun: Kristín Agnarsdóttir  Forsíðumynd: Stefán Karlsson  
Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

KÚLTÚRSJOKKIÐ
Bergsteinn Sigurðsson 
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Veiðikortið fæst á N1

Þ
að verður að teljast harla 
óvenjulegt að listamaður 
sem nýtur jafn mikillar 
hylli og Tolli (og getur 
leyft sér að setja rausn-

arlega verðmiða á verk sín) skuli 
bjóða upp á eftirprentanir af verk-
um sínum. Enn óvenjulegra er að 
gera slíkt í samstarfi við lágvöru-
verslunarkeðju. Rúsínan í pylsu-
endanum er svo að gefa út bók með 
verkum sínum sem eingöngu fæst 
í þessum sömu verslunum.

„Mér finnst sjarmerandi að velja 
Bónus sem samstarfsaðila vegna 
þess að það er ákveðinn listpól-
itískur flötur á því að fara í aðra 
átt en átómatíska virknin er. Þessi 
átómatíska virkni í menningu og 
listum er að meðvitað og ómeðvit-
að stefnir allt í hús valdsins sem 
er ríkjandi á þeim tíma. Það er svo 
valdið sem velur og hafnar og sort-
erar hvað er hámenning og hvað er 
lágmenning. Það er ekkert rétt eða 
rangt við það, þetta er bara strúkt-
úr,“ segir Tolli.

Listin til fólksins
Með því að hætta sér inn á leik-
völl markaðshyggjunnar vill Tolli 
vinna gegn þessum strúktur og 
gera verk sín aðgengilegri fyrir 
þá sem að öðrum kosti gæfist 
ekki tækifæri til að njóta þeirra. 
Honum þótti mikið til Bónusljóða 
Andra Snæs Magnasonar koma, en 
þau voru samóma hans eigin hug-
myndum um „listina til fólksins“. 
Þá kviknaði löngun Tolla til að 
gera sín eigin „Bónusverk“. 

„Ég er svo heppinn að njóta hylli 
en telst frekar dýr listamaður 
miðað við það sem telst standard. 
Með því að bjóða upp á eftirprent-
anir þá geri ég fleirum sem vilja 
njóta sjónræns gildi verka minna 

kleift að gera það, án þess að þurfa 
að eiga frummyndir. Ég hafði lengi 
verið að hugsa um eftirprentanir 
og spyrja af hverju gerir þetta eng-
inn? Í því góðæri sem hefur verið 
frá 1970 hefur grafíkin og plak-
atið hnigið til viðar, en þetta var 
auðvitað trademarkið í umhverfi 
stúdentsins, láglauna- og milli-
stéttarfólks, kennara og opinberra 
starfsmanna. Svo hverfur þetta 
bara. En tækni til eftirprentunar 
á striga er orðin gríðarlega flott í 
dag og sjónræni munurinn er orð-
inn mun minni og þú færð heilmik-
ið steríó úr eftirprentununum.“

Gæðin og markaðshyggjan 
Eftirprentanir Tolla hafa fært 
hann upp í pontu á miðju mark-
aðstorginu, torginu sem svo marg-
ir listamenn forðast eins og heit-
an eldinn. „Listamenn hafa mikla 
fóbíu gagnvart commercialisma,“ 
segir Tolli. Engan þarf að undra 
þar sem gæði og gróðahyggja 
markaðshyggjunnar fara ekki allt-
af saman. Tolli viðurkennir það 
fúslega, en gefur um leið lítið fyrir 
þær áhyggjur (sem allir aðrir en 
hann sjálfur virðast hafa) að eftir-
prentanirnar dragi úr gildi verka 
hans.

„Það er ekkert sem segir að 
maður geti ekki notað samskipta-
leiðir commercialismans til að færa 
fram gæði. Allt sem heitir að víkka 
út landamæri í samskiptum og list-
um er af hinu góða, sama í hvaða 
átt er farið. Að fara með listina inn 
á miðjuna þar sem samskiptaregl-
ur eru skýrar, vegna þess að hún 
er svo vel kortlögð af öllum mark-
aðsöflunum, gefur tækifæri til að 
nota fullt af nýjum samskiptatorg-
um fyrir listir, menningu og gæða-
vöru, sem annars á að vera dýr og 

fyrir fáa bak við múra valdsins. 
Maður spyr sig líka hversu mikil 
alvara er í því þegar menn segjast 
vilja færa listina til fólksins og rífa 
niður menningarlandamæri en eru 
svo hræddir við að sjá sig á stöðum 
tengdum commercialisma, stöðum 
sem listamaður á eiginlega ekki að 
láta sjá sig.“

Gerir ekki fleiri eftirprentanir
Ekki ber á öðru en aðdáendur 
Tolla, og viðskiptavinir Bónuss, 
taki bæði bók og eftirprentun-
um Tolla vel. Salan er góð, bókin 
komin í nær 5.000 eintök, og síð-
ari hluti eftirprentananna að selj-
ast upp. Enn fremur segist Tolli 
ekki hafa orðið var við annað en 
jákvæðni í sinn garð frá kolleg-
um sínum. En verður þetta fastur 
liður í framtíðinni. Kartöflurnar, 
frosnu pitsurnar og eftirprentan-
ir Tolla í sátt og samlyndi undir 
sama Bónusþaki?

„Nei. Þessar átta myndir, hundr-
að eftirprentanir hver, eru end-
anlegt projekt. En aðrar eftir-
prentanir, eins og til dæmis fyrir 
ferðamenn, er náttúrulega bara 
sterk viðskiptahugmynd sem er 
búin að margsanna sig. Fyrir mér 
er stúdíóið og málverkið bara „bas-
ecamp“ sem svo bergmálar áfram 
yfir í aðra hluti. Ef maður telur 
innistæðu fyrir því í verkum sínum 
er um að gera að þróa þau áfram og 
nýta á ýmsan hátt. Til dæmis eru 
alvarlegar umræður í gangi um 
að ég skreyti ytra byrði Iceland 
Express-flugvélanna með verkum 
mínum.“

„Ég er ekki að gera neitt nýtt og 
held því ekki fram að ég sé að gera 
eitthvað rétt eða rangt. Ég er bara 
að gera eitthvað sem er eins nakið 
og frosin lifrarpylsa.“

NAKIÐ EINS OG 

 FROSIN LIFRARPYLSA

Marg-
ir settu 
spurninga-
merki við 
að Tolli 
skyldi hefja  
samstarf 
við Bónus. 
Tolli sér 
hins vegar 
tækifæri 
þar sem 
aðrir sjá 
listrænt 
tabú.

Það er ákveðin þversögn í að auka virði verka með því að gengisfella þau, en það er nákvæmlega það sem Tolli vonast eftir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MYNDLIST 
TRYGGVI 
GUNNARSSON 

Friðurinn órofinn



FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

AMBER TUNGUSÓFI
Stærð: 290x165cm

TILBOÐSVERÐ: 205.700,-
CANYON HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 280X190cm

TILBOÐSVERÐ: 232.200,-

Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

DAVOS
stóll
Verð: 24.500,-

TROY
stóll
Verð: 16.800,-

OLIVER
stóll
Verð: 18.900,-

MONET
stóll
Verð: 19.900,-

KINGSTON LEÐURSÓFASETT
3ja sæta 205cm

TILBOÐSVERÐ: 165.600,-
Stóll
TILBOÐSVERÐ:  86.400,-

BIG NEW ENGLAND TUNGUSÓFI
Stærð: 290x165cm

TILBOÐSVERÐ: 211.500,-

TRENT
leðurstóll
Verð: 12.800,-

ALEX
leðurstóll
Verð: 16.900,-

HETTHI HVÍTT HÁGLANS
Vegghengdur skenkur
Breidd: 180cm

Verð: 149.900,-
 
Stækkanlegt borð 180(268)X100

Verð: 159.900,-

HETTHI HNOTA
Skenkur
Breidd: 180cm
Verð: 

169.000,-

 
Stækkanlegt borð
Stærð: 160(248)X100
Verð: 

159.900,-

 
Stækkanlegt borð
Stærð: 200(288)X110
Verð: 

179.900,-

COMO
PIANO borð
Stærðir: 138X138 
og 220X100
Verð: 

119.000,-
COMO

ERIC TV skenkur
Breidd: 210cm

Verð: 129.900,-
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yrðir Elíasson 
er göldróttur. 
Það hef ég vitað 
í tuttugu ár, eða 
frá því að ég las 
Bréfbátarign-
i n g u n a 1  s a f n 
smásagna sem 
tengjast laus-
lega innbyrð-
is og lúta öðrum 
skáldskaparlög-
málum en geng-
ur og gerist. 

Fyrir tuttugu 
árum var ég 
þr e t t á n  á r a 
vinnukona í sveit 

hjá góðu fólki sem lagði ekki í 
vana sinn að heimta skýringar á 
sjálfsögðum hlutum. Hefðu þau 
spurt mig hvers vegna ég var 
svona hrifin af þessu litla, gula 
kveri, hefði ég líklega svarað 
að mér þættu sögurnar skrítn-
ar og fallegar, en núna þegar ég 
er orðin fullorðin þykist ég vita 
meira um ástæður þess að ég lét 
heillast.

Fegurðin er ekki síst fólgin í 
því að láta liti, birtu, lykt, hluti 
og fólk spretta upp úr textanum 
eins og kanínur úr hatti. Þegar 
Gyrðir segir: Nótt hlykkjaðist hjá 
utan timburþils, svartur snákur,2 
þá hlýða skynfærin og lesand-
inn heyrir nóttina nuddast við 
þilið og sér fyrir sér gráðuga og 
þunglynda skepnu eða meinlausa, 
mjúka risaslöngu, allt eftir því 
hvort heimurinn virðist háska-
legur eða vinveittur þá stundina. 
Eða þegar hann segir: Skólinn; 
villugjarnt á göngum og neðan-
sjávarbirta, börnin gráir fiskar, 

tifandi uggum 
og húsvörður-
inn fór um rang-
ala í kafarabún-
ingi.3 Þá man 
maður að ein-
mitt svona var 
að mæta í skól-
ann eldsnemma 
morguns, ennþá 
með annan fót-
inn í undirvit-
undinni. 

Sögurnar hans Gyrðis bjóða 
upp á hið óvænta, ekki með snið-
ugum snúningi í framvindunni 
heldur með því að fá sér snúning 
með ímyndunaraflinu.

Mamma sat hjá mér fram í 
dögun nótt eftir nótt og dottaði, en 
ég lá og starði upp í timburklætt 
loft og gætti þess að halda svefn-
verum frá augunum. Þær komu 
örsmáar sígandi niður úr ljósa-
krónunni á ósýnilegum þræði og 

lentu mjúklega á sænginni minni, 
ég bandaði þeim jafnóðum ofan á 
gólf og þaðan hrökkluðust þær 
undir rúmið og inn í glerkassa þar 
sem fuglsegg lágu á bómull.4

Og ég sem lesandi á ekki í nein-
um vandræðum með að leggja 
trúnað á þessi fögru ósköp. Ef 
drengurinn í sögunni upplifði 
þetta svona þá var þetta svona. 

Punktur og basta. Alveg eins og 
í veruleikanum.

Veruleikinn er dulúðugur og 
margfaldur í roðinu, ljóðrænn 
og einkennilegri en orð fá lýst. 
Úrvinnslan á honum, í formi 
skáldskapar og annarrar umfjöll-
unar er á hinn bóginn stundum 
mun þunglamalegri, einfaldari 
og fátæklegri. 

Í skáldskap Gyrðis þekkti ég 
aftur þessa áhugaverðu afkima 
veruleikans sem ég hafði oft óljóst 
saknað í öðrum skáldskap. Gyrð-
ir hafði rík áhrif á mig, bæði sem 
höfund og sem manneskju, með 
því að taka allt með í reikning-
inn. Líka allt þetta sem einhverj-
um gæti þótt ótrúlegt. Án þess þó 
að ég vilji beinlínis væna hann um 
töfraraunsæi. Einmitt ekki. Frek-
ar myndi ég segja að nálgun hans 
væri eins konar ofur-raunsæi eða 
háraunsæi.

Og það er fleira sem Bréfbáta-

rigningin og önnur verk Gyrðis 
eiga sameiginlegt með (há)veru-
leikanum frekar en með öðrum 
skáldskap: 

Dauðinn er sínálægur en ekki 
endanlegur.

Ástin er sínálæg en þó ekki 
sýnileg berum augum.

Fólk er alltaf að segja eitthvað 
hálfskiljanlegt. 

Illskan er oftast ámátleg 
örvænting, en ekki útreiknaður 
illvilji. 

Orsaka- og afleiðingakeðjur 
eiga sér ekkert augljóst upphaf 
eða endi.

Kenndir og upplifanir eru full-
gildur efniviður ævintýra. Það er 
að segja: Hvert einasta augnablik 
hefur í sér fólginn þann mögu-
leika að vera magnþrungið.

Fyrsta sagan í Bréfbátarign-
ingunni heitir „Tréfiskur“, gerist 
á litlum sveitabæ niðri við sjó og 
segir frá Heiðu litlu, gamla Axel 
og hundinum Tycho Brahe. Heiða 
tálgar, sendist, hjálpar til og leik-
ur við hundinn. Axel heyjar, býr 
til bréfbáta og gerir það sem þarf 
að gera – sem felst meðal annars 
í því að skjóta ellihrjáðan hund-
inn. 

Hver unir þannig við sitt og 
við lesturinn koma mér í hug orð 
viturrar frænku minnar: Það er 
best að hver hafi sitt því þá hefur 
Djöfullinn ekkert.

En. Eitthvað er að. Það skynj-
ar maður frá fyrstu síðu. Þótt 
allt sé kannski eins og það á að 
vera er ekki þar með sagt að í 
því felist öryggi eða notalegheit. 

Hundurinn sefur með augun 
opin, eins og hann viti að hann 
eigi bráðum að deyja. Heiða er 
kannski aðeins of saklaus og 
Axel aðeins of praktískur. Hún 
gefur lítið fyrir skyldurnar og 
efnisheiminn eins og hann legg-
ur sig. Hann tekur ekkert tillit 
til hinna fíngerðari þátta sálar-

lífsins, kennda og langana – eigin 
eða annarra.

Svo þegar Axel bannar Heiðu að 
koma með í kaupstað af engri sér-
stakri ástæðu annarri en að það 
sé meira vit í að hún sé heima að 
taka til svíður lesandann undan 
ískrandi ójafnvæginu. Já, eða 
óréttlæti og vanskilningi heims-
ins. 

Saga númer tvö, „Loftnet“, 
segir frá drengnum Friðriki sem 
býr með foreldrum sínum í borg-
inni og á sér ímyndaðan bróður. 
Sumarið áður hafði hann farið 
með föður sínum í heimsókn til 
Axels og Heiðu og Heiða sýnt 
honum tjörnina þar sem hún 
síðan drukknaði síðar þetta sama 
sumar. 

Friðrik lifir að mestu í eigin 
hugarheimi og ekki batnar það 
þegar illvíg skarlatssótt leggur 
hann í rúmið. Það er engu líkara 
en að hann ráfi um á hafsbotni, í 
blekkingarheimi sem ofinn er úr 
minningum hans og ímyndunum. 
Eins og hann hafi drukknað en 
ekki Heiða. 

Heimur fullorðna fólksins er 
bjagaður og óskiljanlegur. Það 
segir eitt og meinar annað, klekk-
ir hvert á öðru með hálfkveðnum 
vísum og hlær sig máttlaust að 
einhverju sem er ekkert fynd-
ið. Það er ekki nema von að lít-
ill drengur haldi sig að mestu í 
vatnsósa draumum sínum. 

Sögumaður „Vængmanns“, 
þriðju sögunnar í bókinni, er Elvar 
Jónasson, framliðinn maður sem 
drengurinn Friðrik hafði vingast 

NEÐANSJÁVARBIRTA 

TILVÍSANIR
1  Mál og menning, 1988.
2  Bls. 120.
3  Bls. 69 og 70.
4  Bls. 68.
5  Bls. 118
6  Bls. 119.

Guðrún Eva 
Mínervudóttir 

Í skáldskap Gyrðis þekkti ég aftur þessa áhugaverðu afkima 
veruleikans sem ég hafði oft óljóst saknað í öðrum skáldskap. 
Gyrðir hafði rík áhrif á mig, bæði sem höfund og sem mann-
eskju, með því að taka allt með í reikninginn.

Á dögunum kom út hjá Uppheimum ritgerðasafnið Okkurgulur sandur, þar sem tíu 
rithöfundar skrifa ritgerðir um skáldskap Gyrðis Elíassonar. Menningarblað Frétta-
blaðsins birtir hér grein Guðrúnar Evu Mínervudóttur um Bréfbátarigninguna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EINSTAKT TÆKIFÆRI

Borgartún 36
105 Reykjavík

Sími 588 9747

Nokkur eftirárshjól frá Linhai á sérstöku 
tilboði til áramóta. Hjólin koma götuskráð. 
Öflugt vinnutæki með burðargrindum að aftan/framan
og dráttarbeisli. Hjólin koma með beinni innspítingu
og sjálfstæðri fjöðrun á öllum hjólum.

990.000 kr.
788.845 kr. án vsk.

Innifalið:
Fjórhjólataska og
spil að verðmæti

79.800 kr.

Linhai 520
- ÞJARKUR
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við á meðan hann lá í skarlatssótt-
inni. Þótt Friðrik hafi að vísu ekki 
kannast við hann með nafni, held-
ur kallað hann Jacques. 

Elvar flýgur um á vængjum sem 
hann bjó sér til sjálfur og geymir í 
leðurtösku þegar hann er ekki að 
nota þá. Hann gerir mikið af því 
að norpa fyrir utan húsið þar sem 
drengurinn býr og fylgjast með 
því sem þar fer fram. Og þegar 
Friðrik liggur milli heims og helju 
gefur Elvar honum vængina sína, 
með hjálmi, gleraugum og öllu 
saman. Um táknræna merkingu 
þess gjörnings er það að segja 
að hefði sagan um vængmanninn 
Elvar komið á undan „Loftneti“, 
sögunni um Friðrik litla, hlyti 
lesandinn að álykta sem svo að 
drengurinn væri feigur, úr því að 
honum voru gefnir vængirnir. En 
Friðriki batnar, hann deyr ekki. 
Tómleg og einmanaleg tilvera 
vængmannsins breytist hins vegar 
afar mikið eftir þessa fallegu fórn. 
Hann verður mennskari og ekki 
jafn utanveltu.

Í „Sumarhúsi“, fjórðu og síðustu 
sögunni, er Friðrik ungur maður 
í fríi í Danmörku ásamt Margréti 
unnustu sinni. Þau hjóla um í flat-
neskjunni og allt er gott. Nema 
hvað að alltaf er eitthvað við hina 
hversdagslegu atburði sem virðist 
ógna tilveru þeirra. Eins og lífið 
sjálft sé sífellt að steyta framan í 
þau hnefann og segja „Bíðiði bara“. 
Skuggalegur maður slæst í för með 
þeim eitt kvöldið áður en hann 
öslar út í sjó, þennan dökka vökva 
sem nóttin gerði límkenndan.5

„Fer hann sér að voða?“ sagði 
ég.

„Það kemur í ljós.“6

Friðrik virðist líka hafa gaman 
af því að hræða Margréti, notar 
náttborðslampann til að búa til 
óhugnanlegar skuggamyndir, kaup-
ir sér byssusting í fornmunaversl-
un, henni til hrellingar, og lætur 
sig dreyma um að sýna henni gráp-
öddurnar sem allt iðar af í kring-
um ruslatunnuna fyrir utan sum-
arhúsið þar sem þau dvelja. 

Gjáin milli þeirra fer breikk-
andi, Friðrik verður sífellt ein-
rænni og undarlegri og Margrét 
dansar og duflar við annan mann 
á sveitaballi. 

Sagan endar á því að Friðrik 
veður kófdrukkinn með hjólið sitt 
út í sjó og flest bendir til þess að 
hann nái ekki aftur landi, í ein-
hverjum skilningi – kannski bók-
staflegum. 

Þótt ég hafi virst rekja þræðina í 
sögunum fjórum hér að ofan er það 
ekki rétt nema í mjög svo takmörk-
uðum skilningi. Ég tíndi til eitt og 
annað atriði sem mér þótti eftir-
minnilegt, en færi sjálfsagt létt 
með að lesa bókina aftur og gefa 
allt aðra lýsingu á henni sem væri 
þó ekki síður kórrétt og nákvæm. 

Skrif Gyrðis eru eins og klettar 
í tunglskini eða skýjaður himinn 
þar sem kynjamyndir birtast og 
umbreytast í aðrar kynjamynd-
ir. Mér leiddist því ekki að lesa 
Bréfbátarigninguna öðru sinni. 
Á tuttugu árum hafði hún breyst 
umtalsvert og þroskast með mér, 
auk þess sem ýmis smáatriði 
komu upp úr kafinu sem ég missti 
af á sínum tíma eða var búin að 
gleyma.

Takk fyrir mig.

Skrif Gyrðis Elíassonar eru 
eins og klettar í tunglskini 
eða skýjaður himinn þar 
sem kynjamyndir birtast 
og umbreytast í aðrar 
kynjamyndir, skrifar 
Guðrún  Eva. 

og jólalegt meðlæti!

GÖTUSKRÁÐ!
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aðra grein og er mjög fegin að hafa 
gert það.“ 

Betra að skrifa á ferðalögum 
Sögusvið bókarinnar dreifist um 
hálfa heimsbyggðina; frá Kanada 
til Íslands til Kólumbíu til Istan-
búl með viðkomu við Niagrafossa, 
á Gíbraltar, Spáni og víðar og bygg-
ist allt á flakki Kristínar undanfar-
in misseri. 

„Ég hef verið á öllum stöðunum 
sem koma við sögu í bókinni, sumar 
sögurnar skrifaði ég jafnvel á við-
komandi stað. Mér finnst mjög auð-
velt að skrifa þegar ég ferðast. Það 
er eins og athyglisgáfan skerpist 
þegar maður kemur á nýjan stað og 
er ekki eins blindur á menninguna 
og heima. Það er meira álag fyrir 
mig að skrifa um Ísland þegar ég 
er á Íslandi; maður er svo fljótur að 
verða innilokaður í menningunni og 
samdauna henni; maður fær aldrei 
þessa sömu skörpu sýn eins og 
ferðalangar sem koma hingað eða 
fólk sem flytur hingað og þarf að 
aðlagast. Í útlöndum öðlast maður 
þessa sýn og fær að upplifa samfé-
lagið upp á nýtt.“ 

Erfiðleikar kenna okkur að meta lífið 
Tónn bókarinnar er myrkur. Sög-
urnar tengjast ekki innbyrðis en 
umfjöllunarefnið er einatt hið sama: 
einmanaleiki, leitin að lífsfyllingu 
og tengslum við annað fólk. 

„Merkilegt að þér skuli finnast 
tónninn myrkur því ég tók fimm 
sögur úr bókinni og skrifaði fimm 
nýjar til að létta hana,“ segir Kristín 
og hlær. „En sumar sögurnar fjalla 
beinlínis um þunglyndi og vanlíðan; 
að ná ekki sambandi við annað fólk, 
sökkva dýpra og dýpra inn í sjálf-
an sig og hvernig það bjagar sýn 
manns á annað fólk og umhverfið. 

Auðvitað er margt gott í heimin-
um og að sama skapi held ég að það 
sé margt gott í bókinni. Flestar sög-
urnar eru af ungu fólki á ákveðn-
um átakapunktum í lífi þeirra. Það 
á í erfiðleikum en það eru erfiðleik-

arnir sem við lærum að meta lífið 
í gegnum. Öllu jákvæðu fylgir eitt-
hvað neikvætt og öfugt. En ég veit 
satt best að segja ekki hvernig ég 
ætti að svo stöddu að skrifa bók sem 
er ekki morbid. Það stafar sjálf-
sagt af því hvernig ég sé heiminn, 
það væri ekki heiðarlegt af mér að 
reyna að kreista fram brosandi kær-
leiksbirni.“ 

Kláraði ekki grunnskólann 
Undanfarin tvö og hálft ár hefur 
Kristín verið í MA-námi í myndlist 
í Montréal í Kanada. Skólaganga 
hennar hefur þó fjarri því verið 
hefðbundin. „Ég er með athyglis-
brest og fannst óendanlega leið-
inlegt í skóla. Ég hætti enda mjög 
snemma og lauk ekki einu sinni 
grunnskóla. Það stuðlaði aftur á 
móti enn frekar að því að ég leitaði 
í listirnar; ég hafði vissulega þessa 
innri hvöt, var listhneigð og svona, 
en á þessum tíma sótti ég í listirn-
ar vegna þess að þær voru athvarf 
fyrir mig. Ég fann mér hjáleið inn 
í myndlistina, fór í listlýðháskóla í 
Svíþjóð og Danmörku og fékk sam-
bærilega menntun og í menntaskóla, 
nema á sviði myndlistar. Þaðan lá 
leiðin síðan í Listaháskóla Íslands.“ 

Þótt hún hafi numið myndlist, 
segist Kristín alltaf hafa haft hvöt 
til að skrifa, þótt hún hafi ef til vill 
ekki alltaf gert sér grein fyrir því. 

„Um daginn var ég að fara í gegn-
um gamlar teikningar frá því ég var 
barn og tók meðal annars eftir að á 
öllum myndunum voru talblöðrur. 
Teikningarnar voru ekki endilega 
upp á marga fiska en fólk var alltaf 
að tala saman á þeim, sem mögulega 
endurspeglaði kannski þörf mína til 
að segja sögur. Myndlistarmenntun-
in hefur hins vegar reynst mér afar 
dýrmæt við skriftirnar.“ 

Skólakerfið getur verið sálarmeiðandi

Spurð hvort hún sjái stundum eftir 
að hafa ekki gengið hinn hefðbundna 
menntaveg, svarar hún þvert nei. 

„Ég hefði ekki getað það. Ég 

hafði ekki nægilegan áhuga á til 
dæmis raungreinum til að geta 
komið mér í gegnum þetta kerfi. 
Þegar ég var að alast upp voru 
þeir sem voru með athyglisbrest í 
svipaðri stöðu og lesblindir fyrir 
tuttugu til þrjátíu árum. Ef maður 
er með athyglisbrest getur maður 
ekki gert það sem maður hefur 
ekki áhuga á, það er hreinlega ekki 
hægt. 

Ég leit alltaf á mig sem hálfgert 
fórnarlamb skólakerfisins, að það 
hafi hafnað mér með því að horfa 
ekki á það sem ég gat gert held-
ur einblína á það sem ég gat ekki. 
Síðan benti einhver mér á að þessu 
væri eiginlega öfugt farið; ég væri 
ekki fórnarlamb skólakerfisins 
heldur þeir sem þurftu að fylgja 
því alla leið til enda og hlýða því 
sem þeim var sagt að gera. Það 
getur verið svo sálarmeiðandi að 
þurfa alltaf að fara eftir settum 
reglum; að hafa einhverja hæfi-
leika sem maður fær ekki að rækta 
því maður þarf alltaf að beygja sig 
undir eitthvað utanaðkomandi kerfi 
sem hvorki sér þig fyrir hvað þú ert 
né metur þig að verðleikum.“  

Flakkið getur verið slítandi
Kristín er byrjuð á nýju ljóðahand-
riti og skrifar sögur sem enn er 
eftir að ákveða í hvers konar formi 
þær verða. Hún er flutt heim tíma-
bundið en á von á því að vera farin 
af landi brott áður en um of langt 
líður og þráir ekki rótfestu.

„Rætur eru nauðsynlegar og 
ég á þær alveg hér. En ég held 
líka að þær séu eitthvað sem ber 
að varast. Maður getur svo auð-
veldlega orðið svo innilokaður og 
fátækur að innan í menningu sem 
maður þekkir jafn vel og sjálfan 
sig. Þegar maður finnur að það er 
byrjað að gerast er nauðsynlegt að 
breyta því. Og það er ekkert endi-
lega gaman; það getur verið virki-
legt púl og slítandi að vera alltaf á 
flakki. En það er samt þess virði að 
leggja það á sig.“ 

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Nýhil var heilmikill 
skóli
Kristín var ein af upphafsmann-
eskjum Nýhil-skáldahópsins, 
sem braust fram með látum um 
miðjan þennan áratug. Hún segir 
gaman að hafa verið ungskáld 
þegar Nýhil var að komast í gang. 
„Það var ákveðin samstaða þar, 
sem ég held að kynslóðirnar á 
undan hafi saknað. Það er erfitt 
að vera ungskáld; það bara býr 
í orðinu að vera ströggl og fyrir 
marga alls ekki auðveld ákvörðun 
að taka þessa stefnu í lífinu. Það 
er því afskaplega fallegt að geta 
gengið inn í félagsskap, þar sem 
maður lærir að taka gagnrýni, 
lærir að lesa yfir fyrir aðra og svo 
framvegis. Þetta var heilmikill 
skóli fyrir okkur sem tókum þátt 
í þessu. Ég er mjög ánægð með 
þróunina hjá Nýhil. Það er enn í 
fullu fjöri en það hafa orðið kyn-
slóðaskipti og endurnýjun, sem er 
gott því þetta er félagsskapur sem 
á að tilheyra ungskáldum og ég 
vona að fái að vera áfram til.“

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.00

mjúkir og harðir pakkar
fullt af nýju smádóti!

En ég veit satt best að segja ekki hvernig ég ætti að svo 
stöddu að skrifa bók sem er ekki morbid. Það stafar sjálf-
sagt af því hvernig ég sé heiminn, það væri ekki heiðarlegt 
af mér að reyna að kreista fram brosandi kærleiksbirni.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á Vísi eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Kristín Eiríksdóttir  Flestar sögurnar eru af ungu fólki á ákveðnum átakapunktum í lífi þeirra. Það á í erfiðleikum en það eru erfiðleikarnir sem við lærum að meta lífið í 
gegnum. Öllu jákvæðu fylgir eitthvað neikvætt og öfugt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Strætókórinn, Borgarkórinn og Lúðrasveit 
Reykjavíkur  taka höndum saman og halda aðventu-

tónleika í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur í dag klukkan 15. 
Kórarnir munu syngja ljúfa jólatónlist við léttan undirleik og er 

aðgangur ókeypis.

Eyþór Ingi fer beint úr jólabakstrinum á Dalvík til Siglufjarðar að skemmta á Allanum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ÖLLI

S
íðan ég flutti suður hefur 
verið brjálað að gera fyrir 
norðan og ég er endalaust 
að fljúga,“ segir Eyþór Ingi 

Gunnlaugsson, sem hefur verið á 
stöðugum þeytingi milli landshluta 
í haust. Í gær kom hins vegar loks 
að því að hann sneri aftur á heima-
hagana á Dalvík með gítarinn og 
spilaði á veitingastaðnum Við höfn-
ina. „Ég og bassafanturinn Beggi 
Kára komum fram og það var 
hörkustuð. Ég hef verið dugleg-
ur að fara heim til Dalvíkur milli 
sýninga á Rocky Horror með LA 
en þetta er í fyrsta skipti í langan 
tíma sem ég kem heim til að spila.“

Í kvöld heldur Eyþór svo 
til Siglufjarðar í sömu erinda-
gjörðum, þar sem hann kemur 

fram á Allanum, en þess á milli 
ætlar hann að nýta helgina í að 
slappa af með fjölskyldunni. „Á 
Dalvík búa mamma og pabbi, afi 
og amma og bara allur pakkinn, 
nánast allir í sömu götunni. Þetta 
verður alveg jóla, jóla, förum í 
hinn fræga verslunarleiðangur, 
bökum jólasmákökurnar og 
slöppum svo af.“ 

Eyþór hefur nýlokið við gerð 
jólaplötu, Jólastjörnur, þar sem 
ýmsir tónlistamenn leiða saman 
hesta sína. „Þetta er samansafn af 
listamönnum sem flestir eru norð-
lenskir. Kata Árnadóttir, sem er 
frá Dalvík og er reyndar frænka 
mín, Bryndís Ásmunds, Rúnar 
F., Jana María sem hefur verið á 
Akureyri svo lengi að hún telur, 

Hvanndalsbræður og Andrea 
Gylfa syngur með líka.“ 

Eitt af lögum breiðskífunnar 
samdi Eyþór sjálfur, Desember-
ljóð, svo spurningin er hvort stolt 
móðir setji ekki plötuna á fóninn 
við smákökugerðina. „Það er ekk-
ert sem kemur manni jafn mikið 
í jólagírinn og að skella plötu 
með sjálfum sér á,“ segir Eyþór 
kankvís og játar fúslega að honum 
reynist erfitt að hlusta á sjálfan 
sig. „Það hefur bara þau áhrif að 
ég fer að hlusta svo mikið, fer í 
vinnuna, og heyri kannski eitthvað 
sem enginn annar heyrir, sem fer 
ískyggilega í taugarnar á mér og 
þá er frekar ómögulegt að slappa 
af, þannig ég vona að mamma 
sleppi því.“ tryggvi@frettabladid.is

Eyþóri Inga reynist afar erfitt að hlusta á upptökur af sjálfum sér.

Desemberljóð

Lín Design   Laugavegi 176   Sími 5332220   www.lindesign.is

Jólagjöfin fyrir þá sem
þér þykir vænt um

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF FRÆGA FÓLKINU
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook geta 
unnið óvænta vinninga í hverri viku.



Dansleikhúsgjörningur fjöllistahópsins Skyr Lee Bob, Square Wunder Globe,  
fer fram í Listasafni Kópavogs, Gerðarsafni, um helgina. Verkið er samstarfsverkefni Ernu 
Ómarsdóttur dansara, Guðna Gunnarssonar myndlistarmanns og Lieven Dousselaere tón-
listarmanns. Það var nýverið frumsýnt á listahátíð í Frakklandi við góðar undirtektir.

Það er líf og fjör í verbúðunum við 
gömlu höfnina þar sem níu mis-
munandi þjónustufyrirtæki hafa 
komið sér fyrir. Um helgina verð-
ur þar boðið upp á heitt kakó og 
harmóníkuleikur hljómar á milli 
húsanna. Dúettinn Mogadon verð-
ur með söngskemmtun í Tjulli og 
tafti milli 14 og 15 á morgun og 
flytur lög af nýjum geisladiski í 
bland við jólalögin. Ýmis tilboð 
verða hjá verslunum og veitinga-
húsum á svæðinu og jólaskapið 
alls ráðandi.

En hvernig varð þetta skemmti-
lega markaðsþorp til? „Við byrj-
uðum flest hérna síðla vetrar,“ 
segir Sædís Bauer Halldórsdóttir 
gullsmiður, sem rekur gullsmiðju 
í verbúð 6. „Sægreifinn og Sushi-
smiðjan voru hér fyrir, en við hin 
tókum við verbúðunum í sinni 
verstu mynd og gerðum upp á 
eigin kostnað. Upphaflegi ramm-
inn heldur sér í verbúðunum, en 

fólk gerði þær svo upp eftir eigin 
smekk. Við erum mjög samhent 
hér og áhugasöm um að byggja 
upp þetta hverfi sem við höfum 
mikla trú á.“

Hvað erum við að tala um mörg 
fyrirtæki? „Hér í verbúðunum eru 
starfandi níu fyrirtæki rekin af 
einstaklingum í ólíkum geira. Það 
eru matsölustaðurinn Sægreifinn, 
Gallerí Dunga, keramikverkstæði 
og gallerí með íslenska listmuni, 

Sædís gullsmiðja, gullsmíðaverk-
stæði og gallerí með íslenska list-
muni og handunna skartgripi, Sjó-
hatturinn, minjagripaverslun með 
íslenskt handverk og listmuni, 
Höfnin, veitingahús með íslensk-
an mömmumat, Kaffi Haítí, kaffi-
hús með Fair trade heimabrenndu 
kaffi og með því, Cinema no. 2, 
bíósalur með íslenskum nátt-
úrumyndum, Tjull og taft, efni 
til sauma og íslensk hönnun og 
Sushismiðjan.“

Sædís segir mikið samstarf 
ríkja milli rekstraraðila við 
gömlu höfnina, fólk passi hvert 
upp á annað og þar sé hálf-
gerð þorpsstemning. „Allir sem 
koma hingað tala um að þetta sé 
bara eins og að vera kominn til 
útlanda,“ segir hún, „og fólk sem 
kemur einu sinni kemur aftur og 
aftur og dregur þá vini og kunn-
ingja með sér.“

 fridrikab@frettabladid.is

Alveg eins og í útlöndum
Verbúðirnar við gömlu höfnina iða af lífi og þar má fá ýmislegt sniðugt í jólapakkana. Um helgina verður 
jólastemning á svæðinu og boðið upp á  kakó og piparkökur við dynjandi harmóníkuleik.

Stemningin í verbúðunum er sérstök og fólk kemur aftur og aftur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Allir sem koma hingað tala um að 
þetta sé bara eins og að vera kominn til 
útlanda, segir Sædís Bauer Halldórsdótt-
ir,“ gullsmiður í verbúð 6.

Margar verslanir við gömlu höfnina 
sérhæfa sig í íslenskri hönnun.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Þriðjudaga

Jólagjöfin hennar

Úlpur – Kápur

Hanskar – Hattar – Húfur

Stór sending af 
ullaryfirhöfnum

ULL • VATT • DÚNN
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Upplýsingatækni Landsbankans telur 114 manns og 

ber ábyrgð á framþróun og nýtingu Upplýsingatækni 

hjá Landsbankanum. Innan deildarinnar eru þrjár 

einingar: Hugbúnaður, Rekstur og Arkitektúr & 

gæðamál. Yfirmaður Upplýsingatækni ber ábyrgð 

á þessum einingum og framþróun þeirra. 

Upplýsingatækni er hluti af Þróunarsviði bankans.  

Hugbúnaðarvinna er unnin samkvæmt SCRUM 

aðferðafræði í náinni samvinnu við Verkefnastofu 

bankans sem einnig er á Þróunarsviði. Hugsjónir 

Agile eru hafðar að leiðarljósi í allri þróunarvinnu 

og leggur hópurinn áherslu á að afhenda virði 

til annarra eininga bankans. Innan hugbúnaðar-

einingarinnar eru þróuð umfangsmikil vöruhús 

bankans, auk þess sem ráðgjöf er veitt um nýtingu 

og aðlaganir á stærri kerfum.

Rekstur ber ábyrgð á miðlægum búnaði bankans 

og gagnaverum, runuvinnslum, útstöðvum og 

almennri notendaþjónustu. Ferli einingarinnar eru 

byggð á ITIL og mikil áhersla er lögð á stöðugleika 

og hátt þjónustustig við starfsmenn og viðskipta-

vini bankans.

Almenn hönnun kerfa og ferla fer fram hjá 

Arkitektúr & gæðamálum sem er stoðeining við 

framleiðsludeildirnar.

Landsbankinn hefur verið virkur þátttakandi í 

framþróun tæknimála á Íslandi og staðið að baki 

fjölmörgum verkefnum á þeim vettvangi. Yfirmaður 

upplýsingatækni er kyndilberinn í þessum 

verkefnum fyrir hönd bankans og andlit hans í 

ýmiss konar samstarfi.

Yfirmaður 
Upplýsingatækni

Upplýsingatækni Landsbankans er einstaklega vel mönnuð metnaðarfullu og 
hæfu tæknifólki. Landsbankinn leggur áherslu á að efla starfsfólk sitt og birtist 
það meðal annars í öflugu menntunar- og fræðslustarfi innan Upplýsingatækni. 

Laust er til umsóknar starf yfirmanns Upplýsingatækni hjá Landsbankanum.

Hæfniskröfur:
Viðkomandi þarf að vera:

   krefjandi mál til lykta með farsælum hætti

   sem bankinn býr yfir

   hliðsjón af stefnumótun bankans 

Æskilegt er að viðkomandi hafi:

   nýtingu upplýsingatækni almennt

   aðferðum sem þar er beitt

Helstu verkefni:

   verkefnin fylgi stefnu og að unnið sé að þeim    

   málum sem fyrir liggja.

    og ráðgjöf um nýtingu tækni.

    þjóðfélaginu til framfara og bankanum til heilla. 

Nánari upplýsingar veita:
Baldur G. Jónsson mannauðsstjóri í síma 410 7904, 

netfang: baldur.g.jonsson@landsbankinn.is og 

Jensína Böðvarsdóttir framkvæmdarstjóri Þróunar 

í síma 410 7011, netfang: jensina.k.bodvarsdottir@

landsbankinn.is.

Umsókn fyllist út á vef bankans www.landsbankinn.is 

merkt „Yfirmaður Upplýsingatækni“. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember nk.

Ráðagóður ráðgjafi óskast!
Hringsjá náms- og starfsendurhæfing óskar eftir að ráða 
félagsrágjafa í 50% stöðu.  Möguleiki er á auknu starfshlut-
falli síðar.  Einnig kemur til greina að ráða ráðgjafa með aðra 
fagmenntun af félags- mennta- eða heilbrigðissviði.

Helstu verkefni ráðgjafa eru:
• Móttaka og viðtöl vegna nýrra umsókna
• Gerð og umsjón endurhæfingaráætlana
• Eftirfylgni og tenging við atvinnulífið

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, úrræðagóður, lausnar-
miðaður og tilbúinn til þess að takast á við krefjandi verkefni.

Umsóknir berist til Lindu Skúladóttur forstöðumans á net-
fangið rlinda@hringsja.is eða að Hátúni 10d. 105 Reykjavík 
fyrir 20. janúar nk.

Frekari upplýsingar á www.hringsja.is og hjá forstöðumanni.

Gagnagrunnssérfræðingur
Hjartavernd leitar að gagnagrunnssérfræðingi.

 
Starfslýsing:
Forritun og vinna við gagnagrunna
 
Hæfniskröfur:
Góð þekking á Oracle gagnagrunnum
Reynsla af SQL og PL/SQL forritun
Háskólamenntun 
 
Allar nánari upplýsingar veitir Guðný Eiríksdóttir í síma 535 1817 milli 
klukkan 09 og 11 alla morgna.
Umsóknum skal skila til Hjartaverndar merktar GAGNAGRUNNSSÉR-
FRÆÐINGUR eða á netfangið atvinna@hjarta.is
 
Starfsmenn Hjartaverndar eru í kringum 50 manns og samanstendur af breiðum hópi 
fólks með ólíka menntun sem í sameiningu vinnur að því að framkvæma rannsóknir á 
sem vísindalegastan og áreiðanlegastan hátt. Í Hjartavernd starfa m.a. læknar, lífeinda-
fræðingar, líffræðingar, tölfræðingar, verkfræðingar, geislafræðingar, hjúkrunarfræð-
ingar, sjúkraliðar og fólk úr ýmsum öðrum starfstéttum. Starfsmenn Hjartaverndar 
vinna að ýmsum verkefnum, eins og við Öldrunarrannsókn Hjartaverndar, við áhættu-
mat, á rannsóknarstofu Hjartaverndar, við myndgreiningardeild, á skrifstofu, við 
fræðslumál, við úrvinnslu ganga, gæðastjórnun, fjármálastjórnun og ýmis samstarfs-
verkefni sem Hjartavernd tekur þátt í.

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga 
Óskar eftir að ráða félagsráðgjafa / þroskaþjálfa til starfa. 
Að auki er leitað að starfsmanni í afleysingar til eins árs. 

Starfssvið félagsráðgjafa/þroskaþjálfa 
• Málefni fatlaðra 
• Almenn félagsþjónusta og barnavernd 
• Þátttaka í þróunarstarfi á sviði málefna fatlaðra 

Hæfniskröfur: 
• Próf í félagsráðgjöf eða þroskaþjálfun 
• Reynsla af störfum á sviði málefna fatlaðra. 
• Sjálfstæði, skipulagshæfileikar, frumkvæði og færni í mannlegum 
 samskiptum. 

Starfssvið afleysingastöðu 
• Almenn félagsþjónusta og barnavernd 
• Málefni fatlaðra 

Hæfniskröfur: 
• Próf í félagsráðgjöf. 
• Reynsla af störfum á sviði velferðarþjónustu. 
• Sjálfstæði, skipulagshæfileikar frumkvæði og færni í mannlegum 
 samskiptum. 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við hlutaðeigandi 
stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember 2010 

Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá má senda á netfangið kristin@sandgerdi.is 
Frekari upplýsingar veitir Kristín Þ. Þorsteinsdóttir, félagsmálastjóri í síma 
420-7555, netfang; kristin@sandgerdi.is

Félagsráðgjafi/Þroskaþjálfi
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Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða eftirlitsmann í lofthæfi- 
og skrásetningardeild 
Starfið felst einkum í eftirliti með viðvarandi lofthæfi loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, vottun og eftirliti með 
stjórnkerfum og fyrirtækjum sem annast viðhaldsmál. 
Menntunar- og hæfnikröfur
Krafist er menntunar flugvéltæknis með Part 66 skírteini eða að umsækjandi hafi lokið tæknilegu námi á háskólastigi 
sem tengist lofthæfi loftfara. Fimm ára reynsla af viðhaldi og/eða viðhaldstjórnun loftfara hjá fyrirtæki samþykktu 
skv. kröfum EASA er nauðsynleg, þekking á hönnun loftfara, viðeigandi gögnum og á EASA reglugerðum. 
Umsækjandi þarf að hafa áhuga á að tileinka sér mjög öguð vinnubrögð, þ.m.t. alþjóðlegar kröfur sem gilda í flugi. 
Krafa er gerð um mjög góð tök á íslensku og ensku sem og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.  
Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, örugga og þægilega framkomu og mikinn áhuga á 
flugstarfsemi. Hann þarf að geta sýnt af sér frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður 
í verkum sínum og unnið undir miklu álagi. Launakjör taka mið af viðeigandi kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Flugmálastjórn þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði. 
Flugmálastjórn áskilur sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum.
Frekari upplýsingar um starfið gefa Ómar Þór Edvardsson deildarstjóri í lofthæfi- og skrásetningardeild (sími 569 
4235  /omar@caa.is) og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs (sími 569 4187 /hallas@caa.is)

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík fyrir 
3. janúar n.k. merkt:
„Flugmálastjórn – umsókn um starf eftirlitsmanns“

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með u.þ.b. 40 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði flugmála innanlands og 
á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í flugi innanlands og utan. Flugmálastjórn 
leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

S: 511 1144

Kennarar óskast
Menntaskóli Borgarfjarðar óskar eftir kennurum á vorönn 
2011 til kennslu í eftirfarandi áföngum:

EFN 204, efnafræði 6 kennslustundir á viku

VTG 193, verktækni grunnnáms á almennri braut 6 
kennslustundir á viku

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu hafa borist Ársæli Guðmundssyni, skólameistara,
Borgarbraut 54, 310 Borgarnesi eða á netfangið 
arsaell@menntaborg.is fyrir föstudaginn 24. des nk.

Laun skv. kjarasamningi KÍ og Menntaskóla 
Borgarfjarðar.

Kennsla á vorönn 2011 hefst mánudaginn 17. janúar.

Nánari upplýsingar veitir Ársæll Guðmundsson, 
skólameistari i síma 895 2256. 

Skólameistari

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
AFÞREYING
Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.
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TECHNICAL SERVICES

STARFSSVIÐ
I  Fjárstýring tækniþjónustunnar
I  Yfirumsjón með bókhaldi, kostnaðareftirliti, áhættustjórnun og greiningu
I  Gerð fjárhagsáætlana
I  Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu og rekstraruppgjör
I  Umsjón með aðstöðu, upplýsingakerfum og byggingum tækniþjónustunnar
I  Aðkoma að samningagerð við birgja, viðskiptavini og stéttarfélög
I  Umsjón með og frumkvæði að umbótaverkefnum
I  Ýmis önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
I  Háskólapróf, t.d. í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegum greinum
I  Reynsla af  fjármálastjórnun og rekstri 
I  Góð stjórnunarreynsla og mjög góð samskiptahæfni
I  Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
I  Hafa frumkvæði, gott skipulag og hæfni til að vinna undir álagi

TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR 
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI ÓSKAR 
EFTIR AÐ RÁÐA DEILDARSTJÓRA 
REKSTRARSTÝRINGAR

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í góðu 
starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð 
eru höfð að leiðarljósi; liðsmanni með ríka þjónustulund sem 
hefur áhuga á að ná góðum árangri í starfi og hefur gaman af 
að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

Umsóknir óskast fylltar út 
á heimasíðu Icelandair: 
www.icelandair.is/umsokn 
eigi síðar en 20. desember 2010.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Jens Bjarnason  I Sími 425 0100  I jens.bjarnason@its.is
Kristín Björnsdóttir  I Sími 505 0155  I stina@icelandair.is
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Framkvæmdastjóri (50-100% starf)

Specialisterne ses. er sjálfseignarstofnun sem var 
stofnuð í ársbyrjun 2010 af Umsjónarfélagi 
einhverfra. Gera má ráð fyrir að á Íslandi sé á 
bilinu 2.000 - 3.000 einstaklingar á einhver-
furófi, um 1.000 hafa fengið formlega 
greiningu. Ekki hefur verið til úrræði á Íslandi 
sem sérhæfir sig í þjónustu og atvinnustuðningi 
við þennan hóp. Of margir einstaklingar eru því 
atvinnulausir eða í störfum þar sem starfsgeta 
þeirra nýtist illa.
Markmið félagsins er að koma af stað starfsemi 
í samstarfi við Specialisterne í Danmörku sem 
hafa vakið heimsathygli við nálgun á atvinnu-
þátttöku einstaklinga á einhverfurófi, en litið er 
sérstaklega til styrkleika þeirra og sérstakra 
hæfileika. Markmið Specialisterne ses. er að 
meta og þjálfa 14 - 18 einstaklinga á einhverfu- 
rófinu á ári og veita um helming þeirra atvinnu 
við fjölbreytt störf þar sem krafist er nákvæmni 
og styrkleikar hvers og eins nýtast.
Frekari upplýsingar um Specialisterne má sjá á 
www.specialisterne.is
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Umsóknarfrestur er til og með 19. desember n.k. Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon 

(torfi@intellecta.is)  í síma 587 1145. Umsóknir með ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim 

svarað. Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi. 

Starfssvið
•  Byggja upp og þróa fyrirtæki sem stuðlar að nýjum 
    og virðisaukandi starfstækifærum fyrir einhverfa 
    með áherslu á styrkleika og sérstaka hæfileika hvers og eins.
•  Samskipti við fyrirtæki varðandi atvinnumál.
•  Samskipti við Specialisterne  í Danmörku og aðra
    hagsmunaaðila hérlendis.
•  Yfirumsjón með sérfræðingum sem annast 
    greiningu, hæfnismat og starfsþjálfun
•  Upplýsingagjöf til stjórnar o.fl.
•  Fullt starf fæli að auki í sér verkefnastjórnun 
    í tengslum við atvinnuþátttöku einstaklinganna.

Specialisterne ses. óskar eftir að
ráða framkvæmdarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun.
•  Reynsla af stjórnun/verkefnastjórnun.
•  Góður árangur í fyrri störfum.
•  Mikið frumkvæði, þolinmæði og
    skipulagshæfileikar.
•  Góð tjáskipti í ræðu og riti.
•  Gott vald á íslensku og ensku.
•  Áhugi og skilningur á þeirri hugmyndafræði 
    sem unnið er eftir.



LAUGARDAGUR  11. desember 2010 5

Veritas Capital er móðurfyrirtæki
Vistor, Distica og Artasan sem eru

helstu þjónustufyrirtækin í lyfja-
og heilbrigðisgeiranum á Íslandi og
sér um alla stoðþjónustu fyrir þau.

Alls starfa hjá fyrirtækjunum um
160 manns og þar af starfa fjórir

starfsmenn í upplýsingatæknideild.

Nánari upplýsingar um starfið veita Bergljót Kristinsdóttir deildarstjóri upplýsingatæknideildar s: 535 7176 og Vilborg Gunnarsdóttir
starfsmannastjóri s: 535 7136. Ferilskrár ásamt nöfnum umsagnaraðila sendist á netfangið starf@veritascapital.is fyrir 20. desember
næstkomandi.

Hörgatúni 2, 210 Garðabæ
Sími 535 7100, www.veritascapital.is

Vinnutími er á tímabilinu 08.00-17.00.

Veritas Capital leitar að reynslumiklum starfsmanni í upplýsingatæknideild félagsins. Viðkomandi þarf að hafa
brennandi áhuga á upplýsingatæknimálum og hafa ánægju af að starfa með öðru fólki. Um er að ræða fullt starf.

Helstu verkefni:

�

�

Uppbygging Share Point og
SQL tengd verkefni

Önnur tilfallandi verkefni
sem starfsmanni kunna að
vera falin

Menntun og reynsla:

�

�

�

Tölvunarfræði eða sambærilegt

Góð þekking og reynsla af
Share Point og SQL þjónustu

Staðgóð reynsla af vinnu við
upplýsingatæknikerfi

Persónuleg hæfni:

�

�

�

�

�

Drifkraftur og áhugi á að ná árangri í starfi
Mikil þjónustulund
Mjög góð samskiptahæfni
Ánægja af að vinna í teymi
Geta unnið undir álagi

Starf í upplýsingatæknideild

Frábær hópur leitar að liðsauka

Forritari 
Starfslýsing:
Starfið felst aðallega í forritunarverkefnum og kerfisþróun stórs
hugbúnaðarkerfis. Tengist samskiptum ýmissa kerfa og stórum
gagnasöfnum.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunar- eða verkfræði
• Reynsla af C, C++, PHP og SQL fyrirspurnum er æskileg
• Þekking á Unix og Linux æskileg og þekking á perl- og skeljaforritun      

er kostur
• Viðkomandi verður að eiga auðvelt með að setja sig inn í viðamikil 

verkefni

Rekstrargúrú
Starfslýsing:
Starfið felst í rekstri ýmissa upplýsingatæknikerfa Símans, með áherslu 
á vefi og samtvinnun undirliggjandi kerfa. Unnið er með fjölmörgum 
deildum innan Símans sem sinna meðal annars hugbúnaðarþróun og 
framsetningu fyrir notendur.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða öðrum raungreinum eða 

reynsla af atvinnulífinu
• Mjög góð þekking á Linux/UNIX ásamt reynslu af rekstri slíkra kerfa
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð þekking á vefhýsingu, vefþjónustum, Internetstöðlum og                

Internetþjónustu
• Frumkvæði ásamt öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum 

Æskileg reynsla:
• Þekking á HTML, CSS, Javascript og PHP
• Þekking á Open Source hugbúnaði svo sem Apache vefþjónum,   

Tomcat, Jetty og Vyre
• Þekking á ITIL og sambærilegum stöðlum fyrir tölvuumhverfi er 

kostur

Síminn leitar að tveimur öflugum liðsmönnum til eftirtalinna starfa. Ef þú ert að leita að vinnu í krefjandi 
starfsumhverfi og hefur hæfni og reynslu sem á þarf að halda þá erum við með rétta starfið fyrir þig.

800 7000 – siminn.is

Umsóknarfrestur er til 20. desember 2010

Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. 
Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir 
og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum 
heimasíðu Símans, www.siminn.is.
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Gildi Símans eru

traust, heilindi,

 lipurð, einfaldleiki

 og eldmóður

Það er
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Sérfræðingur í hugbúnaðargerð 

Alhliða hugbúnaðargerð fyrir PC tölvur, hönnun, skjölun og 
forritun. Fjölbreytt verkefni, forritun notendaviðmóts, 
gagnagrunna, úrvinnsla tölulegra gagna og netsamskipti. 
Til greina kemur bæði reynslubolti í hugbúnaðargerð eða 
efnilegur einstaklingur sem vill læra og vaxa með starfinu. 

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun í tæknigrein t.d. MSc í verkfræði, 
stærðfræði, eðlisfræði eða tölvunarfræði. 
Kunnátta í C# og C/C++. 
Kunnátta í tölulegri greiningu og merkjafræði kostur. 
Kunnátta í 3D myndvinnslu er kostur. 
Starfsreynslu er ekki krafist en er kostur. 

Hönnun Notendaviðmóts 

Hönnun á notendaviðmóti hugbúnaðar í þróun hjá 
fyrirtækinu, og uppsetning í xaml lýsingarmálinu í 
samvinnu við forritara. Skrifar notendahandbók og gerir 
annað kennsluefni fyrir notendur hugbúnaðarins. Vinnur 
að gerð markaðsefnis. 

Hæfniskröfur 

Nám í hönnun, t.d. grafískur hönnuður. 
Mjög góð ensku kunnátta. 
Góð tölvukunnátta. 
Áhugi á hugbúnaðargerð. 
Kunnátta í xaml eða html kostur. 

Sérfræðingur í forritun örtölva 

Forritun örtölva fyrir ýmis konar tækjabúnað. Sjáfstæði í 
vinnubrögðum og frumkvæði nauðsynlegt. Vinnur með 
hönnuðum vélbúnaðar sem staðsettir eru erlendis þ.a. 
gera þarf ráð fyrir ferðalögum.   

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun í tæknigrein t.d. MSc í 
rafmagnsverkfræði. 
Reynsla af forritun smátölvum (DSP, micro 
processors). 
Kunnátta í merkjafræði. 

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum 

Beitir kerfisbundnum aðferðum til þess að tryggja að allur 
hugbúnaður standist Jafnframt vinnur starfsmaðurinn með 
öðrum í fyrirtækinu til þess að uppfylla kröfur sem gerðar 
eru til hugbúnaðar fyrir lækningatæki.  

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun í tæknigrein t.d. BS í 
heilbrigðisverkfræði. 
Áhugi á hugbúnaðargerð. 
Mjög góð tölvukunnátta. 
Vandvirkni og þolinmæði. 

Medical Algorithms ehf er vaxandi fyrirtæki á sviði tæknilegrar hugbúnaðargerðar. Meðal verkefna er hugbúnaður til 
upptöku og greiningar á heilariti og verkefni fyrir olíuiðnaðinn. Viðskiptavinir eru allir erlendir. Stefna fyrirtækisins er 
að vera í fararbroddi hvað varðar tækni og ferla í hugbúnaðargerð.   

Störf við hugbúnaðargerð 

Áhugasamir sendi umsóknir á starf@medalg.com 

Viltu starfa í skemmtilegu umhverfi...

...ertu með ríka þjónustulund og
jákvæðni að leiðarljósi?

World Class Spöng 
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

 iris@worldclass.is

World Class Ögurhvarfi
óskar eftir starfsmanni í eftirfarandi stöðu:

adalheidur@worldclass.is

World Class Laugum
óskar eftir starfsmanni í eftirfarandi stöðu:

holly@worldclass.is

Skilafrestur umsókna er til 20. desember 2010

Gildi World Class

Einnig er hægt að fylla út umsókn á heimasíðu okkar worldclass.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf útibússtjóra á Ísafirði.  
Leitað er að áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur góða  
þekkingu á fjármálamörkuðum og reynslu af stjórnun.   

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með rekstri útibúsins, m.a. hvað varðar arðsemi og 

áhættustjórnun
• Ákvarðanataka er varðar starfsemi útibúsins,  

s.s. útlánaákvarðanir
• Þjónusta og fjármálaráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja
• Virk þátttaka í markaðsstarfi og þjónustumálum
• Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og ákvarðanataka
• Gerð rekstraráætlana, endurmat þeirra og eftirfylgni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða  

yfirgripsmikil reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða góð þekking á starfsemi  

fjármálafyrirtækja
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
22. desember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Landsbankinn er stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða   
fjármálaþjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn 
eru um 1100 talsins og útibúanet 
bankans telur 35 útibú og  
afgreiðslur um land allt.

sími: 511 1144
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 Sveitarfélagið Ölfus,

auglýsing á deiliskipulagi

Deiliskipulag, greinargerð og umhverfi sskýrsla, efnistaka 
Árvéla í Lambafelli, Ölfusi.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss auglýsir hér með tillögu á 
deiliskipulagi, samkvæmt 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997. 
Tillagan að deiliskipulagi er í samræmi við gildandi aðalskipulag 
Ölfuss, 2002-2014, breytingartillögu sem samþykkt var af 
bæjarstjórn 28. ágúst 2008 og staðfest af ráðherra 28. maí 2009.
Náman er skilgreind sem náma E3 í aðalskipulagi Ölfuss. 
Námusvæðið er skipt í tvennt, annarsvegar er námusvæði 
nyrst í reit E3 sem Sveitarfélagið Ölfus hefur ráðstafað til 
Jarðefnaiðnaðar ehf. Það svæði er um 23.1 ha og fyrirhuguð 
efnistaka um 18.000.000m3 á næstu 30 árum til ársins 2038.

Svæði Árvéla sem liggur sunnan við það svæði, í landi Hjallatorfu. 
Þar hefur verið efnisvinnsla undanfarin ár. Heildarfl atarmál 
efnistökusvæðisins er um 18 ha. Heildar efnismagn til vinnslu 
á næstu 30 árum er um 27.000.000m3, eða um 600.000-
900.000m3 á ári.
Þeir þættir deiliskipulagsins sem helst eru taldir valda 
umhverfi sáhrifum eru efnistaka, efnisvinnsla og umferð sem og 
viðvera vinnuvéla og geymsla olíu og annarra efna á svæðinu.

Samlegðaráhrif fyrir báðar námurnar eru metin saman og verður 
frágangi á námu í lok verks, samræmdur.

Með deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð liggur frammi 
umhverfi sskýrsla.

Deiliskipulagstillagan verður auglýst í samræmi við 25. gr. 
skipulags- og byggingarlaga á tímabilinu 12. desember 2010 til 
9. janúar 2011. Deiliskipulagið liggur frammi í Ráðhúsi Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn á skrifstofutíma.
Frestur til að skila inn skrifl egum athugasemdum er til 23. 
janúar 2011. Skila skal inn athugasemdum til skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.  
Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við breytingartillöguna fyrir 
tilskilinn frest telst samþykkur henni. 

Deiliskipulag, greinargerð og umhverfi sskýrsla, efnistaka 
Jarðefnaiðnaðar ehf í Lambafelli, Ölfusi.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss auglýsir hér með tillögu á 
deiliskipulagi, samkvæmt 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997. 
Tillagan að deiliskipulagi er í samræmi við gildandi aðalskipulag 
Ölfuss, 2002-2014, breytingartillögu sem samþykkt var af 
bæjarstjórn 28. ágúst 2008 og staðfest af ráðherra 28. maí 2009.
Náman er skilgreind sem náma E3 í aðalskipulagi Ölfuss. 
Námusvæðið er skipt í tvennt.
Svæði Árvéla sem liggur sunnar í reit E3. Þar hefur verið 
efnisvinnsla undanfarin ár. Heildarfl atarmál efnistökusvæðisins er 
um 18 ha. Heildar efnismagn til vinnslu á næstu 30 árum er um 
27.000.000m3.

Efnistökusvæðið nyrst í reit E3 hefur Sveitarfélagið Ölfus 
ráðstafað til Jarðefnaiðnaðar ehf. Það svæði er um 23.1 ha og 
fyrirhuguð efnistaka um 18.000.000m3 á næstu 30 árum eða 
um 600.000m3  á ári til ársins 2038. Heildarstærð lóðar sem 
Jarðefnaiðnaður ehf hefur er 37.1 ha. 

Þeir þættir deiliskipulagsins sem helst eru taldir valda 
umhverfi sáhrifum eru efnistaka, efnisvinnsla og umfer sem og 
viðvera vinnuvéla og geymsla olíu og annarra efna á svæðinu.

Samlegðaráhrif fyrir báðar námurnar eru metin saman og verður 
frágangi á námu í lok verks, samræmdur.

Með deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð liggur frammi 
umhverfi sskýrsla.

Deiliskipulagstillagan verður auglýst í samræmi við 25. gr. 
skipulags- og byggingarlaga á tímabilinu 12. desember 2010 til 
9. janúar 2011. Deiliskipulagið liggur frammi í Ráðhúsi Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn á skrifstofutíma.

Frestur til að skila inn skrifl egum athugasemdum er til 23. 
janúar 2011. Skila skal inn athugasemdum til skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.  
Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við breytingartillöguna fyrir 
tilskilinn frest telst samþykkur henni. 

Sigurður Jónsson
skipulags- og byggingarfulltrúi.

Helstu verkefni
Í Endurskipulagningu eigna:

Í Fyrirtækjabanka:
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Laus staða hjúkrunarfræðings.
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Dvalar- og 
hjúkrunarheimilið Hjallatún í Vík. Um er að ræða 
80 % stöðu verkefnisstjóra  2  sem vinnur dag-
vaktir, kvöldvaktir  og bakvaktir eftir samkomulagi.  
Laun eru samkvæmt launasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.  
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Allar nánari upplýsingar veitir Guðlaug Guðmunds-
dóttir hjúkrunarforstjóri  í  s.868 1181 / 
hjallatun@vik.is 
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sími: 511 1144

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
VESTURHÖFN

RIF OLÍUBRYGGJU 2011 
Rífa skal Olíubryggju, sem er staurabryggja úr tré í 
Reykjavíkurhöfn, farga öllu efni eða endurnýta að 
hluta. 

Umfang verks: 
 Flatarmál bryggju 570 m² 
 Fjöldi staura 110 stk. 

Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust hjá Hnit 
verkfræðistofu h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 
Reykjavík frá og með mánudeginum 13. desember
n.k.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17, fyrir þriðjudaginn 11. janúar 2011 
klukkan 11:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og 
tíma.

Verklok eru 15. mars 2011.

PRENTSMIÐUR

ÓSKAST

Óskum eftir að ráða prentsmið í undirbúningsvinnu. 
Þekking á helstu forritum í prentiðnaði nauðsynlegur. 

Upplýsingar gefur Konráð í síma 893 1195 
eða á konni@litrof.is

Sigurplast óskar eftir sölu- og innkaupastjóra með góða þekkingu á umbúðum úr 
plasti, fyrir matvæla- og efnaiðnað.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með reynslu og þekkingu á sölu, 
innkaupum og vörustjórnun. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. 
Viðkomandi gefst tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu félagsins.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Samskipti og samningagerð við viðskiptavini og birgja
Áætlanagerð tengd innkaupum og sölu
Mótun lykilferla
Stýring á vöruflæði
Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði vörustjórnunar æskileg
Góð þekking og reynsla af innkaupum og sölustjórnun
Góð tölvukunnátta, reynsla af notkun Navision æskileg
Gott vald á rituðu máli á íslensku og ensku og hæfni í mannlegum 
samskiptum
Áhugi á íslenskum iðnaði

Umsóknarfrestur er til 28. desember.
Umsóknir sendist á netfangið hjortur@sigurplast.is

Sölu- og innkaupastjóri
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Styrkur til doktorsnáms
í rannsóknarverkefninu IceWind: „Nýting vindorku á norðurslóðum“

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 103182

annan

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild auglýsir eftir styrkþega í doktorsnám.

Nýlega hófst vinna við norrænt rannsóknarverkefni, IceWind, í samstarfi Háskóla Íslands, Veðurstofu Íslands, 
Landsvirkjunar og átta annarra leiðandi stofnana og fyrirtækja á öllum hinum Norðurlöndunum. IceWind 
verkefninu er skipt í fjóra hluta. Annar hlutinn nefnist „Vindorka á Íslandi“, og sá hluti skiptist í tvo megin-
þætti, annars vegar kortlagningu á vindorkuauðlindinni á Íslandi með veðurfræðilegum aðferðum og hins 
vegar líkanreikninga fyrir samtvinnun vindorkuvera og vatns- og jarðhitaorkuvera í íslenska raforkukerfinu. 
Rannsóknarverkefni doktorsnemans mun tengjast líkanreikningahluta IceWind verkefnisins.

Umsækjendur skulu hafa lokið meistaraprófi í verkfræði 
eða raunvísindum og hafa haldgóða kunnáttu í tölvunotkun, 
hagnýtri stærðfræði og líkanreikningum.

Nánari upplýsingar: Kristján Jónasson, prófessor, jonasson@hi.is,
sími 822 8860 og Egill B. Hreinsson, prófessor, egill@hi.is, sími 898 1075.

Sjá nánar á www.hi.is/skolinn/laus_storf og www.starfatorg.is/

BÍLAR &
FARATÆKI

 Bílar til sölu

Toyota Land Cruiser 100VX disel, árg. 
5/1998, ekinn 295þ.km. sjálfsk. leður, 
ný dekk. Verð 2.400.000, S 897 3518.

Til sölu 305 Chevrolet. Nýr knastás og 
undir litur. Hringir, legur, tímagír. V. 160 
þús. S. 774 4021.

Mazda 3, 1600, H/B T, 5 dyra, beinskipt-
ur, bensín. Fyrsta skráning: 09.05.2008. 
Næsta aðalskoðun: 01.02.2011. Ek. 
49.000 km. Verð: 2.200þ. kr. S. 820 
9453.

VW Passat árg‘98 1,6. V. 250 þús.Nýsk. 
Gott eintak. Uppl í s. 770 5141

Toy. Corolla 1.6 L árg. 2003. Sjálfsk. ek. 
166þ. Mjög gott eintak. Verð 820.000. 
Sími 8994628.

Til sölu VW Transporter árg. ‚01. 6 
manna, allt nýlega tekið í gegn. V. 950 
þ. Skoða öll skipti. S.: 893 5574

Til sölu Toyota Land Cruiser GX árg. 
08/10,ek. 6þús. Tilboð óskast. Uppl í 
s. 896 0258

MMC Outlander Instyle ‚07 diesel ek. 
76 þús. km. Leður, xenon ofl. V. 4.200 
þ. Tilboð 3.700 þ. S. 840 6047.

Til Sölu Musso árg. ‚98 2,3 bensín ekin 
175 þús. 35“ breyttur. Ný skoðaður og 
lítur vel út. Verð 570 þús. Uppl. í síma 
847 6660.

Sendiráðsbíll til sölu
BMW 525 D x-Drive árg. 2009 Ekinn 
14 þ.km., sjálfskiptur, vetrardekk, 
Bluetooth, leðursæti o.s.frv. ÓSKAÐ er 
tilboða sem er að lágmarki. 7.490.000 
kr.st.gr. Vegna of stutts tilboðstíma 
framlengist tilboðsfresturinn til kl. 
11:00 mánudaginn 20.12.10. Uppl. í 
Þýska sendiráðinu í síma 530 1100 gsm 
663 7800 eða mail: info@reykjavik.
diplo.de

Til sölu Toyota Land Cruiser árg. ‚87 ek. 
340 þús. Einn eigandi frá upphafi. Uppl. 
í s. 662 6423.

Til sölu Chevrolet Tahol 4WD árg‘95 
með músódiselvél. V. 200 þús. Uppl í 
s. 894 2208

Toy.Avens is ,09 .01,s já l f sk ,1.8 ,ný 
dekk,reyklaus,í toppstandi, ek. 240þ 
(langkeyrsla), verð 750þ. Myndir: 
www.kryppa.com myndir: test. kryppa.
com. S. 696-6610

Til sölu Subaru Legacy Outback, amer-
íku týpa, árg‘96. Ek. 187 þús mílur. V. 
300 þús. Uppl í s. 892 3444

VW Golf Highline 8V. Ek. 125þ.km. Verð 
900 þús. Vel með farinn og góður bíl. 
Uppl. í síma 692 9714.

Skoda Oct. ‚10 ssk. 6.500 km, krókur, 
sumar og vetrardekk. Verð 3.850.000. 
Engin skipti. S. 893 6199.

Toyota Corolla - 
Supereintak - 350.000kr

Upplýsingar í síma: 8475337

Vantar þig ódýrann bíl?
Til sölu Huyndai Sonata árg. ‚99. Góður 
bíll. V. 250 þús. Uppl. í s. 691 7190

VolksWagen Passat 2,0 station árg. 
2002 til sölu, ekinn 156.800 km, ný 
vetrardekk, álfelgur, ný tímareim, sk. 
2011, álfelgur, ekkert áhvíland, engin 
skipti, verð 750.000 kr. Hringja eftir kl 
16:00 896 2039.

Pajero árg. 2000 ek. 182þ. sjálfsk. 
toppl. leður, 32“ dekk og fl. Glæsilegt 
eintak, nýsk. S. 892 5257 & 588 0115.

Til sölu MMC Eclipse GS Turbo árg. 
‚97 ek. 90 þús. mílur. Nýupptekin vél. 
Ný alsprautaður. Silfurlitaður. Stóri 
spoilerinn. Leður innrétting, sóllúga, 
sjálfskiptur. Góður stgr. afsláttur. Xenon 
ljós. til sýnis á bílasölunni bíll.is Uppl. í 
s. 896 0015.

Tveir Mussoar til sölu annar í varahluti 
hinn þarfnast lagfæringar. Annar 97 
hinn 98. seljast báðir á 70 þúsund. uppl 
í síma: 8451550.

Til sölu glæsilegur svartur Toyota Corolla 
Verso. 7manna. M/ Ipod og bluetooth. 
Árg. ‚07. Ek. 39þ. (undir ekinn 17þ. 
miða við aldur)Listav. 2.490þ. Tilb. ósk-
ast. S. 891 9646

CHRYSLER STRATUS. árg 2000. ek 
132.000 skoðaður 2011 adeins tilboð 
i sima 663 1026

 0-250 þús.

Huyandi Accent árg 96‘ ek.160þ.km sk 
11‘ í góðu standi og góð dekk v.150þ.
staðgr. uppl: 7779987

MMC l200 2,5D 35‘‘. Skoðaður, ek.270 
þús. Uppl í s. 691 9219

Honda Accord árg‘97, ek. 173 þús. Sk. 
Vel með farinn. Uppl í s. 691 9219

vw polo‘97 ek.144þús. sk.11 ný tima-
reim og pust v:180þús simi:6917752

Opel Vectra 98 ekinn 80.000 bilaður 
eftir smá bruna tilboð uppl S.6154247

 250-499 þús.

Musso E23 árg ‚01 ek. 106þús. 
Sjálfskiptur, bensín. Verð 450þús. Uppl 
8926358

Aðeins 290.000-!!!
Daihatsu Applause Limeted nýskr 
12/98 ekinn 119 þ km 5 gíra álfelgur 
heilsársdekk spoiler ABS airbag samlit-
ur verð 390.000- nú á aðeins 290.000- 
upplí síma 861 7600

Gott verð !!!!!!
M.Benz C180 árg 1994, ekinn 309 þ 
km, sjálfskiptur, heilsársdekk, álfelgur, 
CD, skoðaður 2010, mikið endurnýj-
aður, s.s. tímakeðja, spyrnufóðringar 
framan, gormaskálar framan, hjólaleg-
ur framan, lakk gott, góður bíll verð 
450.000- upplí síma 899-8789

Galloper ‚99. Ek. 152þús, nýleg tíma-
reim. sk.2011. 2,5 tti. Verð 450þús. 
Uppl. í s. 659 3459

Vento árg. ‚97 ek. 179þús, 5 gíra, sk. ‚11 
Verð 250þús Uppl. í s. 659 3459
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 250-499 þús.

Polaris indy xc 600, árg.99. Vel með 
farinn og í toppstandi. Staðsettur á 
austurlandi. Verð 375.000 kr. Uppl.í 
síma: 615 1023.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa Nissan Almera, 
sjsk., árg. ‚01-‘02. S. 564 2099 & 892 
8290.

Óska eftir vel með förnum Suzuki 
Grand Vitara ‚06-07. Óska einnig eftir 
CombiCamp tjaldvagni með fortj. Uppl. 
í S. 892 9662

ó/e toyota touring, skoða allt. verðhug-
mynd 100-150þús 7722358, 8205907

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

600þ. í pen. + VW polo ‚99. Óska eftir 
Toyota Corolla eða samb.legum bíl. 
Uppl. í S. 897 1995

Óska eftir sparneytnum bíl á góðu 
verði, 200-900 þús. Má þarfnast lag-
færingar. Stgr. í boði fyrir réttann bíl. 
S. 840 2611.

óska eftir sparneytnum þýskum eða 
japönskum fólksbíl, á ca. 200-500Þkr. 
S. 844 0478.

M.Benz C-180 Sport 11/2006 Ek.84 
þkm. Leður, lúga, álf. Verð 3.350.- 
Skoðar skipti

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala 
í hjólum. Komdu við, láttu okkur 
ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir 
þig. Það er alltaf kaffi á könnunni.

Harley-Davidson umboðið
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík

Sími: 510 9090
http://www.harley-davidson.is

Lynx Rave ‚06 ekinn 2.800 km. 144“belti 
verð kr. 1.090.00 raðnr. 130148

Arctic Cat M-8 árg. 2007. 141“ Allur 
nýyfirfarinn. Tilboðsverð 1.190.000 kr. 
raðnr. 130150

K2M
Gleráreyrar 2, 600 Akureyri

Sími: 464 7960
Vantar vélsleða á skrá, mikil 

eftirspurn og sala.
http://www.k2m.is

 SUZUKI BALENO WAGON 4WD GLX. 
Árgerð 1997, ekinn 210 þ.km, BENSÍN, 
5 gírar. Verð 350.000. Rnr.152564 Er á 
staðnum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Hummer H3 SUV, árg. 2006, ek. 16þús.
km, sjálfsk, 33“ dekk, 2x felgugangar, 
Off road pakki, Þetta er sá flottasti, einn 
með öllu og lítur út sem nýr!, Ásett verð 
aðeins 4990þús,kr, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Jeppar

1.490.þ stgr
Til sölu TOYOTA LAND CRUISER VX 100 
árg 07/2000 ek ca 230.þ v8 bensín ný 
skoðaður og ný smurður topp smurbók 
ásett verð 2.290.þ fæst á 1.490.þ stgr. 
Uppl í síma 896-5290

VOLVO XC90 2.990.þ
Til Sölu VOLVO XC90 T6 AWD árg 2003 
ek 99.þ km einn með öllu topp eintak 
skoða skipti á ódýrari ásett verð aðeins 
2.990.þ uppl. Í síma 896-5290

‚92 módel. 38“ breyttur. ekin 270 þús. 
hlutföll, læsingar ofl. Milljón stgr. Uppl. 
í s. 895 6076.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Til sölu Benz Atigo 815 Árg. ‚05 Ek 
220 þ. í góðu standi, stöðvaleyfi fylgir. 
möguleiki að yfirtaka lán. Uppl. í s. 
899 6350.

 Vörubílar

Óskar eftir vörubíl til 
kaups

Óska eftir 4öxla vörubíl, allt að 5millj-
ónir, greiðist með bíl uppá 1400þús. 
og milligjöf stgr. Uppl. s. 772 2229 og 
696 6676.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Traillech mótorhjóla ljós Hjálmaljós, 
Tölvur og standarar.

 AMG Aukaraf ehf, Dalbrekku 16, 
Kópavogi s: 585-0000, www.aukaraf.is

Óska eftir götu eða enduro hjóli 
(hvít númer) í skiptum fyrir kerru frá 
Víkurvögnum.Kína hjól afþökkuð. Uppl 
í s-822 8808 til kl 20.

Vespur

Rafvespurnar komnar!
Ný sending af rafvespum komnar. Sama 
verð og síðast. Verð 139.900kr.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

 Fjórhjól

Fjórhjólatöskur í miklu úrvali. Frábært 
verð og gæði í gegn. Hagkaup Garðabæ 
563 5412.

Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

 Kerrur

Vinnsælu netakerrurnar komnar aftur 
á frábæru verði stutt kr 179,999 löng 
kr 229,999

 Hagkaup, sími 563-5000.

HESTAKERRUR.
Nýjar og notaðar 3, 4 og 5 hesta 
kerrur. Íslensk framleiðsla Upplýsingar: 
8941236 mosblikk@mosblikk.is

 Pallhýsi

Fis Pallhýsi árgerð 2005 Verð 1500,000 
Upplýsingar í síma 8221920

 Tjaldvagnar

Óska eftir tjaldvagni með fortjaldi. Uppl 
í s. 860 7073

 Bátar

 Bílaþjónusta

PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA 
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG 
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI 
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. DS-
Lausnir ehf. 561-8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

Erum með mikið úrval af notuðum 
dekkjum. Einnig ný dekk á góðum 
verðum. VAKA Sími: 567 6700.

 Aukahlutir í bíla

Er með mjög fullkomnar nýjar tölvur til 
sölu til að bilanagreina bíla og þurrka 
villukóða út, mjög einfaldar í notkun og 
lesa yfir 124 kerfi. Tölvurnar greina allar 
gerðir bíla (japanska, evrópska, amer-
íska ofl.) þar á meðal VW, AUDI, skoda. 
Les og þurrkar út Airbak, Abs,Service 
ljós o.fl. sem aðrar tölvur gera ekki 
og er það ekki að ástæðulausu sem 
fyrirtæki og bílaumboð eru að versla 
þessar vélar. Einnig eru allar uppfærslur 
fríar frá framleiðanda eftir því hvaða 
tegundir koma á markað. Verð 52.000 
m/Vsk, fleiri vörur er hægt að skoða 
inná http://www.bilaskannar.is Nánari 
upplýsingar í síma 867 2076 Gunnar

 Varahlutir

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

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

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

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.

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

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

 Sendibílaþjónusta

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn 
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum 
alltaf við síman 561 3333

 Hreingerningar

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

Tek að mér þrif í heimahúsum. Á allt til 
að þrífa. S. 696 8173.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

Til sölu

Uppboð

 Bílabúð Benna notaðir bílar - Bíldshöfða 10 - www.benni.is 
S: 587 1000 - Opið í dag frá kl. 12 - 16

Mercedes Bens E 200 Kompressor

Skráður 11.2006, ekinn 70 þús km.
Topplúga, 16 tommu álfelgur, rafmagn í rúðum, heilsársdekk, 
aðgerðastýri, viðarinnrétting, sjálfskiptur, o.fl.

Verð 3.950.000
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 Málarar

Málingarþjónusta getur bætt við sig 
verkefnum. Tilboð eða tímavinna. A1 
Málun S. 660 1787.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Ég og Jói ehf. Getum bætt við okkur 
verkum. Öll almenn smíði, lítil sem 
stór verk. Tilboð eða tímavinna. 37 ára 
reynsla. Öll réttindi til staðar. Jóhannes 
Þ. Guðbjartsson. Byggingameistari 
GSM: 848-4031

 Tölvur

 Nudd

super women massage with two or 
four hands 6937597, Marja

EKKERT SEX NUDD / NO 
SEX MASSAGE

En skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 
kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. 
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB 
Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

Nudd í boði. S. 844 0253.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

THE BEST!!! TANTRIC LUXURY MASSAGE 
IN DOWN TOWN ANY TIME!! 8698602

THE BEST TANTRIC WHOLE BODY 
MESSAGE ON DOWN TOWN ANYTIME 
24/7. S. 869 8602.

 Önnur þjónusta

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.

Partýbúðin, best geymda 
leyndarmál jólanna!

Frábært úrval JÓLAvara, margar gerðir 
af öllu eftirfarandi: Búningar fyrir börn 
og fullorðna, húfur, skegg, gleraugu, 
eyru, hanskar, skógjafir, hreindýrahorn, 
gervisnjór, gasblöðrur, veggskraut, loft-
skraut, hurðahengi, gluggaskreytingar, 
límmiðar, pokar, pakkakort, diskar, glös, 
servíettur, dúkar, skálar, bakkar, krúsir, 
borðskraut, bökunaráhöld, bökunarvör-
ur, skrautkerti (200 gerðir), kertastjakar, 
reykelsi, o.fl. o.fl. Og að sjálfsögðu ALLT 
til áramótanna! Partýbúðin, Faxafeni 11, 
s. 534-0534, opið alla daga.

 Spádómar

Símaspá 859 9119
Bein miðlun frá þeim sem 

farnir eru. 

Tarot og draumar.

Löng reynsla. Laufey miðill.
Opið frá kl. 20.00 - 24.00 

visa/euro.

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, 

draumar. 

Hvað viltu vita.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Glæsilegt Bohemia kristall ljósakrónur, 
skartgripir og glös til sölu. Bohemia 
Kristall, Glæsibær s. 571 2300.

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.

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.

Eftir Valdimar Leifssson: Kvikmynd á 
DVD um gosið í Eyjafjallajökli Seld hjá 
Hagkaupum, pósthúsum í Cinema No 
2 og á www.shopicelandic.com

Þjóðlagagítarpakki: kr:19.900,- 
Gítar,poki,ól,auka strengjasett,stilliflauta 
og kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 
27,S:552 2125 www.gitarinn.is,gitar-
inn@gitarinn.is

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

Fiskbúðir/mötuneyti
Til sölu vel kæst tindaskata roðflett 
og snyrt. Upplýsingar gefur Steinar S: 
893-1802

Eins árs ónotuð GoChair rafskutla. Verð 
250 þús. Uppl. í síma 615 1023.

 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 
gullsmíðameistari, 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

!!!Óskast keypt!!!
Hrærivél, þurrkari Óska eftir að kaupa 
notaða hrærivél og þurrkara, þurfa að 
vera í góðu lagi. Upplýsingar í síma 
8225062

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Sjónvarp

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

 Tónlist

Nýr geisladiskur með óperusöngkon-
unni Xu Wen kominn í verslanir. Tek 
einnig að mér söngkennslu. S. 690 
8388. xuwen5168@yahoo.com

Til sölu

Þjónusta

Tilboð
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 Tölvur

Til sölu tölvuskápur (rack) á hjólum. 
Hæð 200 cm, dýpt 100 cm. Uppl. s. 
772-2990

 Vélar og verkfæri

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

Verktakar vélamenn
Ég er að leita af fleyg á 9-10 tonna 
hjólavél Kommatsu. Nýlegum vel með 
farinn. Stgr. Uppl. í s. 895 6422.

Hitamyndavélar Laser hitamælar 
Röramyndavélar plastlagnaverkfæri 
Plastsuðuvélar www.stor.is

 Til bygginga

 Verslun

Í Gula Húsinu, vönduð og flott Saiko 
dömuúlpa á aðeins 7.990 krónur. Gula 
Húsið, Faxafeni 8.

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Perfekt whole body massage with two 
or four hands 693 7597.

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Barnagæsla

Barnagæsla í Garðabæ
Fjölskylda í Garðabæ óskar eftir aðstoð 
við barnagæslu (1.árs og 7.ára) og 
heimili minnsta kosti 3.daga í viku í 
janúar - maí. Viðkomandi þarf að vera 
barngóð og samviskusöm. Meðmæli 
óskast. Vinsamlegast sendið upplýsing-
ar og ferilskrá á netfangið barnagaes-
lagbae@gmail.com

 Dýrahald

Weimaraner tíkarhvolpur til sölu. 
Sérlega efnileg tík undan influttum 
meisturum. Verð 250þ. Nánari upplýs-
ingar á www. weimaraner.is eða í síma 
894 0067.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Þessi dásamlegi Golden rakki er til sölu. 
Ættb. frá HRFI, örm. og bólus. Tilb. til 
afh. Uppl. í s. 692 4813.

Yndislegur dvergschnauzer hvolpur til 
sölu, HRFI ættbók. www.schnauzer.
is 846 8171

Tvær gullfallegar svartar standard 
schnauzer tíkur með HRFÍ ættb. til sölu. 
Sprautaðar og m/líf-og sjúkd.trygg. 
Upplýs.: 862-6969.

Vantar þig pössun fyrir hundinn eða 
láta taka hann í göngutúr, hafðu þá 
samband í s. 777 5558

Maine coon kettlingur til sölu uppl sími 
567 3304.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

Meðleigjandi að einbýlishúsi óskast 
frá áramótum! Hvannalundur 10 í 
Garðabæ. Uppl. síma: 8482023

 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

Stór 4 herb. íb. í mosó, á annari hæð 
laus til langtíma leigu v.140þ.á mán 
uppl. 862 9670.

Góð 2.herb risíbúð í hverfi 108, laus nú 
þegar. Upplýsingar á opp@simnet.is

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Þvottav., internet ofl. Uppl. 
s. 695 1918

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

Björt og rúmgóð 80 fm íbúð á sv. 
220 til leigu. Laus nú þegar. Uppl. í s. 
698 9485.

Herb. miðb. rvk, húsg. fylgja. Verð 40 
þús. S. 895 0482.

2 herb. björt og falleg íb. til leigu í jan. 
og feb. m/ húsgögnum. Sv. 108. Uppl. á 
aslaug@internet.is og 694 8475

Til leigu 2ja herb. ný uppgerð í norð-
urbæ Hfj. Neðri hæð í einbýli. Leigist 
reglusömum einstakling eða pari. S. 
840 2611.

Nýleg 100 fm. íbúð í 105 Rvk. Laus 
1. feb. Leigist með eða án húsgagna. 
kristinn@krark.is

Dags eða vikuleiga. Fullbúin 2ja herb. 
íbúð, sv. 225. V. 50 þús. vikan eða 
8.500 kr. dagurinn. S. 690 9067.

 Húsnæði óskast

Óska eftir íbúð í Vallarhverfinu í Hfj. S. 
895 2220.

Reglusamt par utan af landi óskar eftir 
leiguíbúð nálægt HÍ frá og með jan. 
Jónas 8662038

Reglusöm fjölskylda (hjón með barn) 
óska eftir 3ja.herb íbúð í 105 Rvk til 
langtímaleigu. Uppl í s. 864 6576

Einstæð móðir m. 4 ára dóttur óskar 
eftir 2 - 3 herb. íb í RVK er í námi og 
vinnu. Reyklaus og skilvísar greiðslur 
uppl: 8473558

Óska eftir 4 herb leiguíb í 200 Kóp. 
Uppl. í 858 8265

Vantar iðnaðarhúsn., 60-100 fm. 
Nauðsl. að hafa innkeyrsludyr. Sími 
868 4029 & 898 4110.

 Sumarbústaðir

150fm sumarhús til leigu 
í Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. 3500kr nóttinn 
á mann miðað við 10manns. Laust 
næstu helgar og um jól og áramót. 
Uppl. í s. 898 1598. 

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík,fellih,tjaldv,bílar ofl. 
ATH!gott verð!! Ekki seinna vænna en 
koma verðmætum í skjól!! Ennþá nokk-
ur pláss laus. 770-5144 og 857-3609

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

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hársnyrtir sveinn/meistari óskast á Hár 
Expo núna eða á nýju ári, áhugasamir 
hafi samband við Gústu í síma 8918922 
www.harexpo.is

Börn og unglinga vantar til sölustarfa 
fram að jólum. Uppl. í s. 867 6535 & 892 
9103, Bókakjallarinn í Brynjuportinu.

Stella - Bankastræti
Óskar eftir starfskrafti til jóla, lágmarks-
aldur 18 ár. Umsóknir ásamt mynd 
sendist á stella@stella.is

Stella - Bankastræti
Óskar eftir starfskrafti til jóla, lágmarks-
aldur 18 ár. Umsóknir ásamt mynd 
sendist á stella@stella.is

 Atvinna óskast

Vantar þig aðstoð við heimilið kannski 
þrif fyrir jólin. Uppl í s. 777 5558

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Stefnumót.is Vandaður gjaldfrjáls vefur 
fyrir einhleypt fólk. Frítt textaspjall, frítt 
vídeóspjall.

Spjalldömur 908 5500
Erum við meira enn áður.

Kona, leitar þú ævintýra? Nýttu þér 
ókeypis þjónustu Rauða Torgsins 
Stefnumót til að kynnast karlmanni við 
hæfi. Þú auglýsir frítt í síma 555-4321.

OD-22:00–DO-03:00

Irish pub w Hafnar ordur zaprasza na polska 
zabawe w kazda sobote przy polskim zespole

muzycznym “MAIC BAND” 
Zaczynamy od 22:00 wstep wonly!!!

Promocja OD 22:00 DO 24:00 
Piwo tylko po 650 iskr.

Skemmtanir

Til leigu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Helgin verður viðburðarík í 
Café Flóru í Grasagarðinum 
í Laugardal, þar sem meðal 
annars verður boðið upp á 
ljúfa tóna og upplestur úr 
nýjum bókum.

Jólabasar verður á kaffi-
húsinu báða dagana milli 
klukkan 13 til 18 og alls kyns 
skemmtilegir gestir kíkja í 
heimsókn. Skólahljómsveit 
Austurbæjar leikur fyrir 
gesti í dag klukkan 14.30 og 
aftur klukkan 16 og rithöf-
undurinn Guðrún Helgadóttir 
les upp úr nýjustu bók sinni, 
Lítil saga um latan unga, 
klukkan 15.30.

Á morgun slær gítarleikar-
inn Enrique Canales Fuentes 
gítarleikari á strengi klukkan 
16 og hálftíma síðar les Helga 
Thorberg upp úr bók sinni, 
Loksins sexbomba á sextugs-
aldri. Þá mun Nikulás Magn-
ússon harmóníkuleikari þenja 
nikkuna.

Loks má geta að gestum 
og gangandi býðst að föndra 
origami-verk og skreyta tré 
til styrktar Umhyggju, félagi 
langveikra barna.

Upplestur og ljúfir 
tónar í Laugardal

Guðrún Helga-
dóttir les upp úr 

nýjustu bók sinni, 
Lítil saga um latan 

unga.

Safnbúð Listasafns Íslands er með 
fjölda listmuna, hönnunarvöru og 
bækur til sölu.

Listasafn Íslands hefur í gegnum 
tíðina gefið út fjölda bóka, tugi vegg-
spjalda og um 200 listaverkakort af 
verkum úr safneign sem eru til sölu 
í safnbúð. Þar er líka til sölu íslensk 
hönnunarvara og listmunir og listræn 
gjafavara frá Metropolitan Museum of 
Art og MoMa í New York.
Þess má geta að um þessar mund-
ir stendur yfir lagersala í safnbúðinni 
þar sem hægt er að kaupa listaverka-
bækur, gjafakort og plaköt á afslætti. 
Verslunin er á jarðhæð safnsins við 
Fríkirkjuveg. Hún er opin alla daga 

milli klukkan 11 til 17, nema á mánu-
dögum. Nánari upplýsingar er að 
finna á www.listasafn.is

Lagersala á bókum í safnbúðinni

Í Listasafni Íslands er að finna safnbúð 
með listmuni, listaverkabækur og fleira.

 Ný sending af trönum - mikið úrval. 
          20% afsláttur af öllum trönum til jóla. 

M13 
* kr. 15.752,- 

M20 
* kr. 12.121,- 

M04 
* kr. 108.529,- 

M11 
* kr. 19.080,- 

M09 
* kr. .27.364,- 

M24 
* kr. 18.324,-

M14 
* kr. 7.240,- 

Skútuvogur 1h (Barkarvogsmegin) - 104 Rvk. 
S: 5858908 - egill@jarngler.is - www.jarngler.is 

* verð með 20% afslætti 

ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKAR 2010
Í HÁSKÓLABÍÓIBUBBI

MORTHENS
MIÐASALA ER HAFIN Á MIDI.IS.

Fyrir bústaðinn og heimilið
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www.búseti.is

™

Fasteignaeigendur ! 

höfum áhuga á að kaupa 
heilu fjölbýlishúsin, 
ekki stakar íbúðir.

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%
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Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir

og almennar leiguíbúðir

Laugavegur 12b – Samþykkt deiliskipulag
Samþykkt deiliskipulag frá fyrir reitinn gerir ráð fyrir auknu
byggingarmagni frá því sem nú er. Deiliskipulag gerir ráð fyrir
að Laugavegur 12b víki, bæði fram- og bakhús. Þess í stað
rísi á lóðinni þriggja hæða bygging með kjallara og risi/valma.
Leyfilegt byggingarmagn er 708 fm. Hægt er að skoða samþykkt 
deiliskipulag með því að hala niður skv. neðangreindu:
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/
skipulagsm l/samthykkt 2003/Reitur 1.171.4.pdf

Laugavegur 12b – Félag eða fasteign
Seljandinn býðst til að selja félagið Laugaveg 12b ehf. en eina
eign þess er fasteignin að Laugavegi 12b. Félagið er þá til sölu 
með áhvílandi lánum. Seljandi getur einnig selt fasteignina
Laugaveg 12b beint.

Söluferlið
Söluferlið er opið öllum áhugsömum fjárfestum. Gert er ráð fyrir 
að eigið fé sé að lágmarki 20% af heildarfjárfestingunni. Seljandi

Verslunarhúsnæði / byggingartækifæri á Laugavegi 12b
Ísar Nói ehf. hefur falið Atvinnueignum að leita eftir tilboðum í fasteignina Laugavegur 12b. 

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Starfsmaður alþjóðastofnunnar og fjölskylda 
leitar að einbýli eða stórri hæð

Leigutími er eitt ár frá og með byrjun árs 2011.
4-5 svefnherbergi.  Staðsetning á svæði 101, 
107 og 170.

Skilyrði er um gott aðgengi á jarðhæð með 
a.m.k. 1 svefnherbergi. 

Leigufjárhæð allt að kr. 450.000.- 

Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
löggiltur fasteignasali í síma 661-2100.

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Bær

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali.

Við bjóðum Davíð Ólafsson 
   söngvara velkominn til starfa

david@remax.is - 897 1533

Hann er jákvæður og 
 kraftmikill sölufulltrúi 
   sem lætur verkin tala ... 
                        .... og syngja

Ókeypis verðmat
     án skuldbindinga

Einbýli óskast
Fyrirtæki á höfðuborgarsvæðinu óskar eftir því að leigja 
einbýlishús fyrir erlendan starfsmann og fjölskyldu 
hans í tvö ár. Leitað er eftir einbýlishúsum með garði 
og í barnvænu umhverfi. 

Nánari upplýsingar veitir Guðný í 864-1790.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Opið alla virka daga frá 11–18 og laugardaga 11–16.

Cucu 70x35 cm í lökkuðu stáli: 24.900 kr.

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
   og glæsilegt úrval gjafavöru.
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Undir 3.000,-

Undir 5.000,-

Undir 10.000,-

     Í vefversluninni okkar, kokka.is, getur þú skoðað 
og keypt gjafir fyrir alla – hvort sem þeir eru nýbyrjaðir 
að búa eða eiga allt. Gjafirnar eru flokkaðar eftir 
þema og verði og einnig er hægt að kaupa gjafabréf. 
Ef þú átt góðan sófa er upplagt að nota hann til að 
kaupa jólagjafirnar! www.kokka.is

2.450,-

4.990,-

6.950,-

Engin áhöld 
um það!

Ég fékk einu sinni martröð eftir að 
hafa farið í Þjóðminjasafnið. Það 
var þegar ég var lítill, en þá var 
stemningin á safninu drungalegri 
en nú. Gamla Ísland var virkilega 
óhugnanlegt. 

Annað andrúmsloft ríkir þar nú. 
Léttleiki og birta er hvarvetna. 
Ömurleg fortíðin er orðin spenn-
andi. Safnið fór í andlitslyftingu 
fyrir nokkrum árum. Sumum 
fannst gengið of langt í að sveipa 
fortíðina ævintýraljóma og að 
poppa hana upp. Ég man ekki betur 
en að Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir, þáverandi menntamálaráð-
herra, hafi verið gagnrýnd fyrir 
að vera í þjóðbúningi án skotthúfu 
á opnunardegi safnsins. Annar 
starfsmaður var líka snupraður 
fyrir að vera í upphlut yfir nútíma-
legum kjól. 

Kannski má túlka nýja geisla-
plötu kammerkórsins Carminu 
sem ámóta tilraun til að draga úr 
því hallærislega í fortíð þjóðarinn-
ar. Geislaplatan ber heitið Hym-
nodia sacra. Á honum hljómar stór 
hluti söngbókar frá 18. öld. Bókin 
var tekin saman af séra Guðmundi 
Högnasyni. Hún inniheldur sálma 
sem lengi hafa fylgt Íslendingum í 
gegnum aldirnar, en eru að mestu 
gleymdir í dag. Söngurinn er ekkert 

baðstofugaul, spileríið ekkert langs-
pilsglamur. Þarna er hámenntaður 
kór og fingrafimir hljóðfæraleik-
arar. Rétt eins og eftir andlitslyft-
ingu Þjóðminjasafnsins er kórinn í 
upphlut. Kjólarnir undir upphlutn-
um eru hinsvegar beint úr Vogue – í 
óeiginlegri merkingu. 

Í ákveðnum skilningi er söngur-
inn á geislaplötunni alltof agaður 
og blæbrigðaríkur, hljóðfæraleik-
urinn alveg fáránlega glæsileg-
ur. Jafnvel í margradda útfærsl-
um. Varla eins og hann tíðkaðist á 
Íslandi í fyrndinni. 

Ef til vill hefði verið heppilegra 
að sleppa hljóðfæraleiknum. Syngja 
bara, helst eins og í gamla daga. Ég 
er þó hálfhræddur um að útkoman 
hefði orðið býsna einsleit. Hljóð-
færaleikurinn kryddar tónlistina 
og gefur henni betri fókus. Hann 
afmarkar raddirnar á skemmtileg-
an hátt og setur sönginn í stærra 
samhengi evrópskrar tónlistarhefð-
ar. Íslenskur söngarfur er mátaður 
við tónlistarsögu meginlandsins og 
það kemur fallega út, burtséð frá 
því hvað er sagnfræðilega rétt. 
Maður ferðast ekki til fortíðarinn-
ar í tímavél hér, þetta er ferðalag í 
aðra vídd, hliðarveruleika, Ísland 
eins og það hefði getað verið ef 
aðstæður hefðu verið betri.  

Hvort sem manni finnst svona 
framsetning á gömlum íslenskum 
lögum spennandi eða ekki þá er 
ljóst að þetta er áhugaverð plata. 
Útsetningarnar, m.a. eftir kórstjór-
ann, Árna Heimi Ingólfsson, eru 
smekklegar og fullar af músíklegu 
innsæi. Þær gefa manni nýja sýn 
á íslenska sönghefð. Og hún var 
a.m.k. lífleg í hundruð ára, þótt 
hljóðfæraleikurinn hafi varla verið 
fyrir hendi. 

Kápan, sem var hönnuð af Brynju 
Baldursdóttur, er í stíl við þetta allt 
saman. Framan á plötunni er lát-
laus nærmynd af gamalli skraut-
ermi. Það er táknrænt. Þrátt fyrir 
fiðluleysi var fegurðin til staðar á 
Íslandi í fyrndinni – og hún er til 
staðar hér.

 Jónas Sen

Niðurstaða: Áhugaverð tilraun til að 
máta íslenskan söngarf við evrópska 
tónlistarhefð. Glæsilegur söngur og 
hljóðfæraleikur.

Ferðalag inn í hliðarveruleika
HYMNODIA SACRA 
Kammerkórinn Carmina undir stjórn Árna Heimis Ingólfssonar

★★★★

Út er komin bókin Andlit með ljós-
myndum eftir Jónatan Grétarsson, 
ljóðum eftir Guðmund Andra Thors-
son og um hönnun sér Ámundi, 
en óhætt er að segja að bókin sé 
sameiginlegt sköpunarverk þeirra 
þriggja. 

Andlit geymir fjölda mynda af 
mörgum helstu listamönnum lands-
ins úr öllum listgreinum. Mynd-
irnar eru flestar svarthvítar eða 
á brúntónaskala, en inn á milli er 
brotið upp með litríkum myndum 
af leikurum í hlutverki, stundum 
ófrýnilegum. Að því að mér telst til 
eru 24 ljóð eftir Guðmund Andra í 
bókinni. Þar er aftur varpað upp 
mynd, í orðum. Hönnun Ámunda 
setur síðan myndirnar fram án 
kynningar, myndir fylla út í síður 
og andlit fylla út í myndir. Aftast 
eru handhægar opnur þar sem á 
fljótlegan máta er hægt að glöggva 
sig á hver er hver. Á þennan hátt 
hefur ljósmyndin yfirhöndina, en á 
móti kemur að það er dálítið ergi-

legt þegar maður kemur viðkom-
andi ekki fyrir sig og þarf að kíkja 
aftast til að átta sig. 

Portrettljósmyndir eiga sér langa 
og mikla hefð. Svarthvít portrett 
ekki síst, og portrett af eldri, rúnum 
ristum listamönnum eru þar ekki 
ný af nálinni. Nefna má frægar ljós-
myndir eins þekktasta portrettljós-
myndara sögunnar, Yousuf Karsh, 
sem m.a. myndaði Ernest Heming-
way og Albert Einstein. Á níunda 
áratugnum gerði Jim Smart flott-
ar myndir af íslenskum listamönn-
um, einnig svarthvítar. En Jónatan 
er ekki að reyna að finna upp hjólið 
eða vera frumlegur, heldur gengur 
meðvitað inn í þessa hefð og vinn-
ur með möguleikana sem hún býður 
upp á. 

Það tekst bara býsna vel. Þegar 
fljótt er á litið er helsta hætta bók-
arinnar þó sú að aðferðin og lýsing-
in beri myndirnar kannski svolít-
ið ofurliði. Dramað í nálguninni er 
þó nokkuð og við fyrstu sýn virð-
ist ímynd listamannsins birtast á 
nær klisjukenndan hátt: listamað-
urinn sem eldri karlmaður og lífs-
reyndur, rúnum ristur eftir átök 
sköpunarinnar. 

En bíðum við. Vissulega eru karl-
menn hér í meirihluta og mynd-
heimurinn er allur svolítið dimmur 

og drungalegur, en hér eru líka 
margir á unga aldri. Konurnar 
meira að segja þó nokkrar og einn-
ig bæði ungar og gamlar. Þegar 
nánar er að gáð birtist síðan á 
nokkuð óvæntan hátt persóna lista-
mannanna, en Jónatan nær á mörg-
um mynda sinna að fanga eitthvað 
sem alla jafna er hulið. Hann fang-
ar einhvern kjarna, eitthvað í fikti 
handanna, stellingunni, munnsvip 
eða augnaráði og afhjúpar viðfangs-
efni sitt á óvæntan hátt, alltaf af 
virðingu. Það er vel gert.

Og ekki síst er það framlag Guð-
mundar Andra sem grípur lesand-
ann. Andri fangar persónur með 
glæsibrag, af þeim léttleika og 
hlýju sem honum einum er lagið. 
Ljóð hans um föður sinn Thor segir 
meira en þúsund myndir. Ekki bara 
um Thor, heldur líka um skáldskap-
inn, lífið og listina að lifa og vera. 
Ljóð Guðmundar Andra ljá bókinni 
aðra vídd, opna myndheiminn, segja 
okkur eitthvað meira, eitthvað sem 
við vissum ekki.

  Ragna Sigurðardóttir 

Hnotskurn: Ljósmyndir og ljóð draga 
upp óvæntar og heillandi svipmyndir 
af þekktum listamönnum og persón-
um í samfélaginu. Forvitnileg bók 
sem maður sækir í aftur og aftur. 

Eitthvað sem við vissum ekki
ANDLIT 
Ljósmyndari: Jónatan Grétars-
son. Höfundur ljóða: Guðmundur 
Andri Thorsson. Umbrot: Ámundi. 

★★★★



Veljum íslenskt

HÖFUM FRAMLEITT SPRINGDÝNUR SAMFLEYTT, LENGUR 
EN NOKKUR ANNAR Á ÍSLANDI.

Opið virka daga 9–18. Laugardaga 10–16. Sunnudaga 13–16.
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B
orgarleikhúsið sýnir 
gleðileikinn Ofviðrið 
og Þjóðleikhúsið harm-
leikinn Lé konung. Bæði 
verkin eru í nýjum þýð-

ingum og leikstýrt af erlendum 
leikstjórum. Ingvar E. Sigurðs-
son leikur Prospero í Ofviðrinu og 
Arnar Jónsson leikur Lé konung. 
Frumsamin tónlist eftir ungt tón-
listarfólk er í báðum sýningunum.

Jólasýning Borgarleikhússins, 
Ofviðrið, verður frumsýnd á Stóra 
sviðinu miðvikudaginn 29. desem-
ber. Verkið er síðasta leikrit Shake-
speares, gleðileikur uppfullur af 
húmor, ást og krafti. Leikrit sem 
fjallar um fegurðina í dyggðinni 
og hina nauðsynlegu fyrirgefningu 
eftir áföll. 

Uppfærslan státar af mörgum 
ástsælustu leikurum þjóðarinnar, 
Íslenska dansflokknum og einum 
fremsta leikstjóra heims Oskaras 
Koršunovas. Ingvar E. Sigurðsson 
leikur hinn aldna Prospero, Lára 
Jóhanna Jónsdóttir leikur dóttur 
hans, Kaliban er leikinn af Hilmi 
Snæ Guðnasyni og Kristín Þóra 
Haraldsdóttir leikur Ariel. Leik-
mynd hannar Vytautas Narbutas, 
Filippía I. Elísdóttir sér um bún-
inga og Björn Bergsteinn lýsingu. 
Tónlistina semur Högni Egilsson og 
danshöfundur er Katrín Hall. Alls 
taka tólf leikarar og átta dansarar 
þátt í sýningunni. Þýðinguna gerði 
Sölvi Björn Sigurðsson.  

Lér konungur er jólasýning Þjóð-
leikhússins og verður frumsýning-
in 26. desember.

Lér er sígildur harmleikur sem 
veitir innsýn í heim hinna valda-
þyrstu, blekkingar þeirra og 

klæki. Verk sem tekur á viðkvæm-
um málum eins og átökum kynslóð-
anna, drambinu, blindunni, brjál-
seminni og því að missa allt.

Leikstjóri verksins er Benedict 
Andrews, einn eftirsóttasti leik-
stjórinn af yngri kynslóðinni í leik-
húsheiminum í dag. Það er Arnar 
Jónsson sem leikur titilhlutverk-
ið en Álfrún Helga Örnólfsdóttir 
leikur Kordelíu, dóttur hans. Aðrir 
leikarar eru Atli Rafn Sigurðarson, 
Baldur Trausti Hreinsson, Eggert 
Þorleifsson, Hannes Óli Ágústsson, 
Hilmir Jensson, Margrét Vilhjálms-
dóttir, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, 
Ólafur Darri Ólafsson, Ólafur Egill 
Egilsson, Pálmi Gestsson, Stefán 
Hallur Stefánsson og Vigdís Hrefna 
Pálsdóttir. Tónlistina semur Hild-
ur Ingveldardóttir Guðnadóttir og 
BJ Nielsen, leikmynd gerir Börk-
ur Jónsson, Helga I. Stefánsdótt-
ir hannar búninga og Halldór Örn 
Óskarsson sér um lýsingu.

SHAKESPEARE 

í gleði og harmi

UNGSTIRNI SEMJA TÓNLISTINA
Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir, sellóleikari sem meðal 
annars var í Múm, semur tónlistina við Lé konung. Hildur er 
rísandi stjarna sem er að slá í gegn á alþjóðavettvangi og var 
tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna sem besti flytjandinn 
og fyrir plötu ársins á síðasta ári.
Högna Egilsson, söngvara Hjaltalín, sem semur tónlistina við 
Ofviðrið, ætti að vera óþarfi að kynna. Hann hefur verið einn 
vinsælasti tónlistarmaður landsins undanfarin ár og plata hljóm-
sveitarinnar, Terminal, fékk Íslensku tónlistarverðlaunin sem 
besta poppplata ársins 2009.

Jólasýningar stóru leikhúsanna eru báðar sóttar í smiðju Williams Shakespeare. 
Borgarleikhúsið sýnir gleðileikinn Ofviðrið og Þjóðleikhúsið harmleikinn Lé 
konung. Bæði verkin eru í nýjum þýðingum og leikstýrt af erlendum leikstjórum.

LEIKLIST FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR

LEIKSTJÓRARNIR
LÉR:  Leikstjóri sýningar Þjóðleikhúss-
ins á Lé konungi, Benedict Andrews, 
er einn eftirsóttasti leikstjóri sinnar 
kynslóðar í heiminum í dag og hefur 
leikstýrt í mörgum virtum leikhúsum, 
bæði í heimalandi sínu Ástralíu og 
í Evrópu. Hann hefur meðal ann-
ars leikstýrt fjölda sýninga hjá hinu 
rómaða leikhúsi Schaubühne í Berlín. 
Hann hlaut fyrr á þessu ári helstu 
leiklistarverðlaun Ástralíu fyrir sýningu 
byggða á leikritum Shakespeares um 
Rósastríðin, með Cate Blanchett í 
aðalhlutverki. 

OFVIÐRIÐ:  Litháinn Oskaras Kor-
šunovas, leikstjóri Ofviðrisins, hefur 
verið í hópi fremstu leikstjóra Evrópu 
síðustu ár og er auk þess leikhússtjóri 
Borgarleikhússins í Vilníus. Hann 
hefur sett upp kraftmiklar sýningar 
klassískra verka og eftirtektarverðar 
uppsetningar á nútímaverkum. Kor-
šunovas hefur hlotið fjölda viður-
kenninga fyrir verk sín, meðal annars 
evrópsku leiklistarverðlaunin. Upp-
færsla Koršunovas á Rómeó og Júlíu 
var á dagskrá Listahátíðar í vor og 
vakti mikla hrifningu. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

VERTU MEÐ VIÐSKIPTIN
Í RASSVASANUM

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir. Deildu Vísi með öðrum. 
Þeir sem setja „like“ 
við Vísi á Facebook 
geta unnið óvænta 
vinninga í hverri viku.

Arnar Jónsson er Lér konungur.

Ingvar E. Sigurðsson í hlutverki Prosperos í Ofviðrinu.
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Sigrún Eldjárn  er tilnefnd 
af Íslands hálfu til sænsku 
Alma-verðlaunanna í ár, en til 
þeirra var stofnað í minningu 

Astridar 
Lindgren 
árið 2002. 
Sigrún er 
tilnefnd 
fyrir höf-
undarverk 
sitt sem 
rithöfund-

ur og myndskreytir. 175 aðilar 
frá 62 löndum eru tilnefndir 
til verðlaunanna í ár, þar á 
meðal heimsþekktir höfund-
ar á borð við Bretana Neil 
Gaiman, höfund Kóralínu, og 
Mary Hoffman, höfund Stra-
vaganza-bókanna, Tilkynnt 
verður hver hlýtur hnossið 
hinn 29. mars næstkomandi. 
Sigrún er með tvær bækur 
þessi bókajól; annars vegar 
Forngripasafnið og hins vegar 
Árstíðirnar sem hún sendir 
frá sér ásamt Þórarni bróður 
sínum. 

Þriðja tölublað  bókmennta-
tímaritsins Spássíunnar kom 
út í gær. Að þessu sinni 
er obbi 
blaðsins 
helgaður 
glæpa-
sögunni 
og spurt 
hvort hún 
hafi stolið 
senunni 
á Íslandi. 
Ævar Örn Jósepsson blæs 
á það í viðtali við blaðið. 
„Krimmarnir eru aðeins 
brot af þeim skáldskap sem 
kemur út á hverju ári,” segir 
hann. „Það er metútgáfa af 
skáldskap fyrir þessi jól en 
engin metútgáfa af krimm-
um. Ég hef aldrei skilið þetta 
væl. Hvar er glæpurinn?” 

Himnaríki og helvíti, skáld-
saga Jóns Kalmans Stefáns-
sonar, fær góða dóma Noregi. 
Norska dagblaðið Dagbladet 
segir Himmelrike og helvete, 
eins og hún heitir upp á 
norsku, eina af bestu bókum 
ársins og líkir Jóni Kalman 
við höfunda á borð við Knut 
Hamsun og Herman Melville. 

AÐ TJALDABAKI
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Ellen Kristjánsdóttir ásamt Pétri Hallgrímssyni kynna nýja diskinn sinn

"Let me be there" laugard. 11. des. kl. 17 og sunnud. 12. des. kl. 17
 Kvennakór Reykjavíkur syngur nokkur lög laugard. 11. des. kl. 16
 Leikhópurinn VINIR sýnir leikritið "Strákurinn sem týndi jólunum" 

laugardaginn 11. des. milli kl. 14 og 16 og kynnir 
nýútkomnar jólabækur sem byggðar eru á samnefndu leikverki.

Allir velkomnir!

 

Jóladagskrá í IÐU

Alla daga fram að jólum munu Sólheimar vera með markað í IÐU frá kl. 13 til 18

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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S 
tundum gæti ég hrein-
lega öskrað,“ segir 
Þórey Rut Jóhannes-
dóttir, 34 ára fjöl fötluð 
kona sem þrátt fyrir 
óbilandi dugnað kemst 

ekki alltaf þangað sem hugurinn 
girnist.

Einn versti óvinur hennar er 
þrengslin sem víða mæta henni 
í verslunum og öðrum þjónustu-
stöðum í borginni. Eins og aðrir 
sem bundnir eru hjólastólum á hún 
erfitt með að komast leiðar sinn-
ar þegar hvarvetna er stillt upp 
hlutum sem smeygja þarf hjá og 
smjúga á milli. 

Annar erfiður óvinur er hvers 
kyns ójöfnur og hindranir á gang-
stéttum, gangstígum og götum 
borgarinnar. Þröskuldar og gang-
stéttarkantar eru stundum óyfir-
stíganlegir. Jafnvel svolítill halli 
getur valdið miklum vanda og skap-
ar óöryggi, þótt ekki sé annað.

„Ég ætla ekki að fara að velta 
mér,“ segir Þórey Rut, sem getur 
ekki leyft sér að ana hugsunarlaust 
áfram yfir hindranir, þótt smáar 
séu. Hún gerir hins vegar kröfur 
til þess að geta komist hvert þang-
að sem hún ætlar sér að fara.

Gerir eigin könnun
Þórey Rut hefur unnið að könn-
un á aðgengi á ýmsum stöðum í 
borginni, og hefur þar beint sjón-
um sínum sérstaklega að nánasta 
umhverfi sínu, næsta nágrenni 
heimilis síns, vinnustaðar og skóla 
og annarra staða í borginni sem 
hún sækir reglulega.

Hún hefur verið í sambandi við 
Öryrkjabandalag Íslands og feng-
ið til liðs við sig bæði fatlaða og 
ófatlaða. Þau hafa farið á staðina, 
kannað aðstæður og skráð niður 
athuganir sínar. 

Þau hafa kynnt bæði borgar-

yfirvöldum og öðrum sem málið 
snertir könnun sína og helstu 
niður stöður, en viðbrögð hafa 
verið lítil.

Guðmundur Magnússon, for-
maður Öryrkjabandalags Íslands, 
segist fagna frumkvæði Þóreyjar 
Rutar eins og allra annarra sem 
láta sig þessi mál varða, „ekki 
síst þeirra sem þurfa eins og hún 
virkilega á almennilegu aðgengi 
að halda.“

Meira og minna í ólestri
„Það verður að segjast eins og er 
að þessi mál eru meira og minna í 
ólestri í landinu,“ segir Guðmund-
ur, sem sjálfur þarf að fara allra 
ferða sinna í hjólastól og þekkir 
því þessi mál af eigin raun.

„Þetta eru í raun mannrétt-
indi, sem hafa bara gleymst. Þetta 
hefur verið að velkjast á milli 
manna árum saman, en í raun er 
þetta bara hugsunarleysi. Fólk 
áttar sig hreinlega ekki á þessu,“ 
segir Guðmundur og tekur fram, 
eins og hann hefur reyndar áður 
bent á, að það sé til dæmis hinn 
mesti misskilningur þegar fólk 
talar um að hús með tröppum geti 
verið falleg.

„Ég get sagt þér að bygging 
sem er með tröppum er alveg for-
ljót, því hún segir við okkur: Þú 
ert ekki velkominn hér. Byggingar 
sem vinna að því að sundra frekar 
en sameina eru ljótar.“

Önnum kafin borgarstjórn
„Þetta var rætt við nýja borgar-
stjórann í sumar,“ segir Guðríður 
Ólafsdóttir hjá Öryrkjabandalag-
inu, sem hefur verið í sambandi 
við Þóreyju Rut og fylgst með 
aðgengiskönnun hennar. 

„Þá voru þau nýtekin við og 
höfðu í mörgu að snúast. Það var 
til dæmis ekki búið að skipa í ferli-

Mannréttindamálið sem gleymist
Aðgengismál fatlaðra hafa verið að velkjast á milli manna árum saman og fátt hefur áunnist. Hugsunarleysi og framtaksleysi er um 
að kenna, segja þau sem til þekkja. Ein þeirra er Þórey Rut Jóhannesdóttir, fjölfötluð kona sem sættir sig engan veginn við þær 
aðstæður sem henni er boðið upp á. Guðsteinn Bjarnason ræddi við Þóreyju Rut og fleiri sem láta sig aðgengi í borginni varða.

Úr athugasemdum við frumvarp um mannvirkjalög:
Með aðgengi er átt við að fólk sem á við fötlun eða veikindi að stríða geti 
með öruggum hætti komist inn og út úr mannvirkjum jafnvel við óvenju-
legar aðstæður, t.d. í bruna, en jafnframt að við hönnun og útfærslu-
mannvirkja séu hafðar í huga mismunandi þarfir og geta fólks með tilliti til 
sjónar og heyrnar, t.d. við efnisval og útfærslur, og gætt sé að hljóðvist og 
birtuskilyrðum innan og utan húss.

Úr breytingartillögu umhverfisnefndar:
Með aðgengi fyrir alla er átt við að fólki sé ekki mismunað um aðgengi og 
almenna notkun mannvirkja á grundvelli fötlunar, skerðinga eða veikinda 
og það geti með öruggum hætti komist inn og út úr mannvirkjum, jafnvel 
við óvenjulegar aðstæður, t.d. í eldsvoða. Jafnframt séu sjónarmið algildrar 
hönnunar höfð að leiðarljósi við hönnun bygginga og umhverfis þeirra.

MANNVIRKJALÖG Í SMÍÐUM

ÞRENGSLI „Ég fæ alltaf innilokunarkennd þarna,“ segir Þórey Rut um Hitt húsið í Austurstræti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TRÖPPUR 
SUNDRA
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ÞARFT VERK Í 
SKÓLUM

Á AÐ TRYGGJA 
GOTT AÐGENGI

Guðmundur Magnús-
son: Ég get sagt þér að 
bygging sem er með 
tröppum er alveg forljót, 
því hún segir við okkur: 
Þú ert ekki velkominn 
hér. Byggingar sem 
vinna að því að sundra 
frekar en sameina eru 
ljótar

Harpa Cilia Ingólfs-
dóttir: Áherslan hefur 
mest verið á að gera 
úrbætur á húsnæði 
skóla og leikskóla og 
það er mjög þarft verk, 
því alltaf eru einhverjir 
fatlaðir nemendur og 
fatlaðir foreldrar og 
fatlað starfsfólk.

Páll Hjaltason: Hjá 
ferlinefnd er ramminn 
nokkuð skýr. Hún á að 
sjá um að tryggja gott 
aðgengi að mannvirkj-
um sem eru í eigu eða 
notkun borgarinnar.

nefnd Reykjavíkurborgar, sem á að 
sjá um að aðgengismál séu í lagi í 
borginni. Við höfum verið að hin-
kra eftir því að þessi nefnd væri 
komin saman svo við gætum sýnt 
henni hvað þau hafa verið að gera. 
Þau eru búin að leggja töluvert á 
sig, og ekki veitir af.“

Undanfarnar vikur hefur borgar-
stjórnarmeirihluti Besta flokksins 
og Samfylkingar hins vegar verið 
önnum kafinn við gerð fjárhags-
áætlunar borgarinnar, þannig að 
þessi mál hafa enn sem komið er 
setið á hakanum.

Átak eftir áramót
„Þetta er samt eitt af þeim verk-
efnum sem ég hef mikinn áhuga á 
að taka af fullum krafti þegar um 
hægist eftir áramótin,“ segir Páll 
Hjaltason borgarfulltrúi, sem er 
nýr formaður ferlinefndar.

Hann þekkir einnig vel til þess-
ara mála, því hann á son í hjóla-
stól og er staðráðinn í að láta til sín 
taka í þessum málaflokki.

„Hjá ferlinefnd er ramminn 
nokkuð skýr. Hún á að sjá um 
að tryggja gott aðgengi að mann-
virkjum sem eru í eigu eða notkun 
borgarinnar. Byggingarfulltrúi 
borgarinnar hefur einnig mikil-
vægu hlutverki að gegna.“

Byggingarfulltrúi borgarinnar 
gerir úttektir á mannvirkjum 
í borginni, meðal annars til að 
tryggja að aðgengi sé í lagi, hvort 
sem byggingarnar eru í eigu 
borgar innar eða annarra.

Margt hefur þokast
„Ferlinefnd Reykjavíkur hefur 
reyndar verið mjög virk undan-
farin ár,“ segir Harpa Cilia Ing-
ólfsdóttir byggingarfræðingur, „en 



Välj.
Eða veldu eins og sagt er á íslensku. Nýtt samstarf SAS og Icelandair þýðir að
núna áttu möguleika á að velja á milli miklu fleiri áfangastaða en áður. 
Við bjóðum nú uppá þann möguleika að bóka flug til Evrópu og lengra á
frábæru verði á www.flysas.is 

flysas.is

Ávallt með SAS

Engin dulin gjöld - innritun án endurgjalds - sætabókun án endurgjalds

Farangursheimild án endurgjalds - EuroBonus-punktar - 25% barnaafsláttur

Bergen
London
París
Frankfurt
Peking
Tokyo
Bangkok

Ósló
Kaupmannahöfn
Stokkhólmur
Helsinki
Gautaborg
Stafangur
Þrándheimur

Berlín
München
Hamborg
Varsjá
Zürich
Mílanó
Vilníus



58  11. desember 2010  LAUGARDAGUR

Ég er rosalega mikið 
á ferðinni, öll kvöld 

næstum því,“ segir Þórey 
Rut, sem hefur í mörgu að 
snúast flesta daga. Alla 
virka morgna mætir hún 
til vinnu í Iðjubergi, sem 
er vinnustaður í Breið-
holti fyrir fjölbreyttan 
hóp fatlaðra einstaklinga. 
Hún sækir einnig skóla 
í Fjölmennt, sem er full-
orðinsfræðslu fatlaðra. 
Þar hefur hún í nokkur ár 
stundað einsöngsnám hjá 
Ara Agnarssyni og hefur 
komið fram á skólatón-
leikum.

Einu sinni í viku 
mætir hún í félagsstarf 
Sérsveitar innar í Hinu 
húsinu, en þar er ýmiss 
konar afþreying, fræðsla 
og menning í boði. Þá 
hefur hún æft og keppt í 
boccia af miklu kappi og 
kemur iðulega heim með 
verðlaunagripi úr keppnis-
ferðalögum.

Misjafnar aðstæður
Viðburðaríku lífi hennar fylgir að 
víða rekst hún á hindranir, sem 
torvelda flesta hluti. Verslunar-
ferðir eru til dæmis ekki alltaf 
auðveldar. 

Hún nefnir sérstaklega 
Eymundsson í Austurstræti, 
bókaverslun sem hún hefði 

gaman af að kíkja í ef ekki 
væri fyrir ótal tröppur og mikil 
þrengsli sem geri það ómögu-
legt. Byggt og búið í Kringlunni 
er sömuleiðis verslun sem alls 
ekki býður fólk í hjólastólum 
velkomið.

„Þangað kem ég aldrei 

nokkurn tímann inn fyrir 
dyr,“ segir Þórey Rut.

Aðstaðan í Hinu hús-
inu er sömuleiðis engan 
veginn fullnægjandi. 
„Aðkoman er skelfileg að 
framan og niðri í kjall-
aranum þar er allt svo 
þröngt. Ég fæ alltaf inni-
lokunarkennd, sérstak-
lega í lyftunni,“ segir 
Þórey Rut. 

„Skólinn minn er hins 
vegar til fyrirmyndar,“ 
segir hún um Fjölmennt, 
sem er nýflutt í afar hent-
ugt húsnæði í Grafarholti, 
þar sem vítt er til veggja 
og allar leiðir greiðar.

Líf í hjólastól
Þórey Rut man ekki eftir 
sér öðru vísi en í hjólastól. 
Hún ólst upp í Grafarvogi 
og bjó heima hjá foreldrum 
sínum til tólf ára aldurs. 
„Þá flutti ég á sambýli. Ég 
var í sjálfstæðri búsetu um 
tíma en það gekk ekki upp. 
Ég var svo mikið ein.“ 

Nú býr hún á sambýli 
við Bleikargróf, en þótt það sé 
nýtt húsnæði sem hannað er sér-
staklega fyrir búsetu fjölfatlaðra 
er ýmsu ábótavant. Til dæmis er 
erfitt að ferðast um á hjólastól í 
nánasta umhverfi hússins.

„Ég get ekki einu sinni farið í 
sjoppuna á Bústaðaveginum.“

Rekst víða á hindranir og torfærur
ÞÓREY RUT JÓHANNESDÓTTIR

ÞÓREY RUT JÓHANNESDÓTTIR Stundar vinnu, nám og 
fjölbreytt félagsstarf víðs vegar um borgina en mætir alls 
kyns hindrunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þetta er alltaf spurning um pen-
inga og hve mikið er hægt að gera 
í einu. Áherslan hefur mest verið 
á að gera úrbætur á húsnæði skóla 
og leikskóla og það er mjög þarft 
verk, því alltaf eru einhverjir fatl-
aðir nemendur, fatlaðir foreldrar 
og fatlað starfsfólk.“

Hún segir ýmislegt hafa áunnist 
á seinni árum í aðgengismálum, 
en þessu miði öllu ákaflega hægt. 
Reykjavíkurborg hafi þó víða 
bætt mjög aðgengi á gatnamótum 
borgar innar, þar sem kantar á 
gangstéttum hafi verið lagfærðir 
og settur halli sem hægt sé að 
komast um á hjólastólum.

Eins og Guðmundur segir Harpa 
oft hugsunarleysi og framtaksleysi 
um að kenna, að hlutirnir hafi ekki 
verið lagfærðir. Oft þurfi ekki 
að leggja út í mikinn kostnað, til 
dæmis við að setja hallandi plötur 
á þröskulda.

Þjónusta á netinu
Harpa er ein þeirra sem hafa látið 
sig aðgengismál fatlaðra miklu 
varða. Eins og aðrir viðmælendur 
blaðsins þekkir hún þessi mál af 
eigin raun, bæði vegna þess að hún 
er sjálf fötluð á hendi og svo var 
hún gift Jóhanni Pétri Sveinssyni 
lögfræðingi, sem sjálfur var fjöl-
fatlaður og landsþekktur baráttu-
maður fyrir réttindum fatlaðra. 

Harpa rekur fyrirtækið Aðgengi 
ehf., sem heldur úti upplýsingasíðu 
á netinu og býður fyrirtækjum og 
einstaklingum að gera úttekt á 
aðgengi fatlaðra að húsnæði þeirra. 
Í lok síðustu viku opnaði hún síðan 
nýja leitarvél á netinu, gottadgengi.
is, þar sem fletta má upp í gagna-
grunni um aðgengi staða. Gerð 
hefur verið úttekt á ýmsum mann-
virkjum, ferðamannastöðum og 
ýmiss konar þjónustu og þau flokk-
uð niður eftir því hve gott eða slæmt 
aðgengi fatlaðra er að stöðunum. 

Enn sem komið er á eftir að 
bæta miklu efni inn á síðuna, en 
þegar fram líða stundir á hún að 
geta gagnast fötluðum vel, því þá 
eiga þeir til dæmis ekki að þurfa 
alltaf að hringja á undan sér til að 
spyrja hvort hægt sé að komast um 
á hjólastól.

„Ég er orðin svo þreytt á þessum 
hringingum alltaf,“ segir Þórey 
Rut, sem þekkir þetta vandamál 
vel.

Beðið eftir lögum
Guðmundur segir reyndar að í 
nokkur ár hafi framfarir á þessu 

sviði einkum strandað á því að 
allir hafi verið að bíða eftir nýjum 
lögum um mannvirki, sem núna 
virðist loksins ætla að fá afgreiðslu 
á Alþingi.

Frumvarp var lagt fram 15. 
nóvember og fyrsta umræða á 
þingi um frumvarpið fór fram 20. 
nóvember. Stefnt er að því að lögin 
verði afgreidd frá þinginu strax á 
næstu vikum.

Sett verður á laggirnar ný stofn-
un, Byggingarstofnun, sem meðal 
annars hefur það hlutverk að ann-
ast aðgengismál. Stofnunin á að 
tryggja að gott aðgengi fyrir fatl-
aða sé í öllum nýjum byggingum, 
og hefur hún heimild til að beita 

viðurlögum, meðal annars að 
svipta hönnuð löggildingu og bygg-
ingarstjóra starfsleyfi.

„Þetta er vandamál sem við 
höfum kvartað undan frá fyrstu 
tíð, að það hafa engin viðurlög 
verið,“ segir Guðmundur. „Svo 
er líka hitt, að það hefur svo sem 
verið í lögum lengi að opinberar 
byggingar eigi að vera aðgengi-
legar, en þá hefur það verið skil-
ið þannig að opinberar byggingar 
séu aðeins byggingar í eigu hins 
opinbera. Núna verður það þannig 
að allt húsnæði sem almenningur 
þarf að leita í á að vera aðgengi-
legt. Þetta verður ekki lengur 
bundið eignarhaldi.“

VÍTT TIL VEGGJA „Skólinn minn er til fyrirmyndar,“ segir Þórey Rut um nýtt húsnæði 
Fjölmenntar í Grafarholti. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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– FULLT HÚS JÓLAGJAFA

VEIÐIMANNSINS
JÓLAGJÖF
FÆST Í ELLINGSEN

LOOP veiðivöðlur. 
Þægilegar og sterkar.

Verð frá 29.990 kr.

Veiðistangir fyrir 
byrjendur og lengra 
komna.

Verð frá 35.890 kr.

Mikið úrval af 
veiðitöskum.

Verð frá 2.990 kr.

Vandaður bakpoki.

Verð frá 9.990 kr.

Veiðivesti eru mögnuð 
í fluguveiðina.  

Verð frá 24.990 kr.

DEVOLD MULTI SPORT 
nærbolur.

Verð 9.490 kr.

LOOP fluguveiðihjól. 
Létt og þægileg með 
góðri bremsu.

Verð frá 17.390 kr.

Vatnsheldur Tatonka sjúkrapoki. 
Er með lágmarksútbúnað fyrir 
eina manneskju og hentar vel í 
dagsferð. 
Verð frá 5.990 kr.

LOOP ADVENTURE 
vöðluskór.

Verð frá 16.490 kr.

Coleman hitabrúsi. 

Verð frá 3.590 kr.

Veiðihattar og húfur. 

Verð frá 1.690 kr.

ABU 
Veiðisett
JÓLAVERÐ 
7.990 kr.

LOOP ADVENTURE 2 
Veiðisett
JÓLAVERÐ  
35.990 kr.

LOOP
Veiðitaska
JÓLAVERÐ  
13.990 kr.

Laugardagur 11. des. 10–18
Sunnudagur 12. des. 12–16
Föstudagur  17. des. 10–20
Laugardagur 18. des. 10–22
Sunnudagur 19. des. 12–22
Mánudagur 20. des. 10–22
Þriðjudagur 21. des. 10–22
Miðvikudagur 22. des. 10–22
Fimmtudagur 23. des. 10–22
Aðfangadagur 24. des. 10–12

Opnunartímar í desember:



60  11. desember 2010  LAUGARDAGUR

Listasmíð 
náttúrunnar
Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari fangaði ævin-
týralega stemningu í Elliðaárdal í vikunni.



www.rafkaup.is
Opið: 
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10 - 18
Laugardaga frá kl. 11 - 16
Sunnudag frá kl. 12 - 16 

B e l l A p o l l o
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Úrval nýrra ljósa á betra verði
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NÝTT  KORTATÍMABIL  í BÓNUS

Danskar grísalundir 

Þýskar kalkúnabringur

MEÐ TREFJUM

KR.KG
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129259 KR.
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2 ltr. Jólablanda
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minningar um bjarta og hlýja 
sumar daga, þegar ég rak ærnar 
úr kvíunum á beit yfir daginn. ...
Í ríki óttans  
Það var orðið stutt í stríðið þegar 
við komum út til Þýskalands. Þeir 
sem upplýstir voru um gang mála 
gerðu sér grein fyrir því að til stríðs-
átaka myndi eflaust koma, en von-
uðu þó að ekki kæmi til þeirra. Og 
fjölmörgum var ljóst að Þjóðverj-
ar gætu ekki unnið í þeim. En fólk 
var svo lamað af ótta að það þorði 
ekki að láta neina skoðun í ljós, ef 
hún stangaðist á við hina opinberu 
stefnu. Það er erfitt að útskýra þetta 
fyrir lýðræðisþjóð eins og Íslending-
um, en svona er þetta þegar óttinn 
er orðinn húsbóndi. 

Auðvitað vissu menn að ýmis-
legt væri á seyði; ýmislegt sem 
menn vildu þó helst ekkert vita 
af. Almenningur vissi um gyðinga-
ofsóknirnar og hafði veður af 
fangabúðunum. Nú verða lesendur 
að athuga að mikið var búið að ger-
ast þegar hér er komið sögu. Nasist-
arnir voru búnir að ná algerum 
yfirráðum í Þýskalandi og setja 
sína menn í allar þýðingarmiklar 
stöður. Fólk talaði í hálfum hljóð-
um um að hinn eða þessi sæist 
ekki lengur. En það þorði enginn 
að spyrja, njósnarar voru á hverju 
strái og eins og alltaf var mann-
skepnan reiðubúin til að segja til 
annarra, ef það kom henni sjálfri 
vel. Óttinn var harður húsbóndi, 
eins og ég sagði áðan.   

Hins vegar held ég að engan 
hafi á þessum tíma órað fyrir því 
hvað myndi gerast í útrýmingar-
búðunum. Þær voru býsna vel 

faldar, bæði fyrir umheiminum og 
almennum Þjóðverjum. Auðvitað 
gerðu nasistar sér grein fyrir því 
hvað þeir voru að gera og vildu ekki 
að það væri í hámæli. Þeir reyndu 
sjálfir að afmá ummerki þar sem 
þeir gátu í stríðslok, eins og allir 
vita. Ég er hins vegar ekki dómbær 
um hvort fólk hefði gert eitthvað, 
hefði það vitað. Hvað gat það gert? 
Það hefði sjálft farið í gasklefana, 

og reyna ekki allir að halda í líf-
tóruna eins lengi og þeir geta? Mér 
finnst afskaplega erfitt að áfell-
ast þá sem þögðu, enda þótt einnig 
megi segja að sá sem ekki andmæl-
ir sé að vissu leyti samsekur. 

Kallaður í herinn 
Bruno var kallaður í herinn, þrátt 
fyrir að hann hefði tekið þátt í 
fyrri heimsstyrjöldinni. Það urðu 
flestir, sem ekki voru of gamlir, 
að fara í stríðið, en hann var þó 
eiginlega of gamall til þess. Hann 
lenti hins vegar aldrei í orrustum í 
fremstu víglínu. Til þess var hann 
of gamall í upphafi, þegar nóg var 
til af ungum mönnum. Hann var 
loftskeytamaður og vann í her-
búðum, Bunkers, bak við víglín-
una. Hann komst samt alla leið 

til Calais í Frakklandi. Svo gerð-
ist það, þegar skammt var liðið 
á stríðið, að Mussolini og Hitler 
skiptu Týról á milli sín og Ítalir 
fengu hluta af Týról, sem raunar 
var þýskt menningarsvæði. Þetta 
voru margir dalir og í einangrun 
liðinna alda höfðu þróast alls kyns 
mállýskur í þessum dölum. Segja 
mátti að sérstök mállýska væri 
töluð í hverjum dal.  

Nasistar gátu snobbað mikið 
fyrir menningunni, einkum ef 
unnt var að tengja hana þjóð-
rembu. Þeir vildu sýna menning-
aráhuga sinn með því að láta skrá 
þessar mállýskur; gera mállýsku-
atlas yfir þetta svæði. Þetta var 
líka nefnt Heimatforschung, átt-
hagarannsóknir. Bruno var eins 
og fyrr segir hámenntaður mál-
vísindamaður og einhver benti á 
að hann væri manna hæfastur til 
að annast þetta verk. Það varð því 
úr að hann var tekinn af vígstöðv-
unum og settur í að vinna að hugð-
arefnum sínum suður á Ítalíu. En 
böggull fylgdi skammrifi. 

Úr öskunni í eldinn 
Þótt Bruno teldist uppfylla sína 
herskyldu með því að vinna þetta 

Höfundur bókarinnar Í ríki óttans Magnús Bjarnfreðsson segir frá því í 
formála þegar hann hitti Þorbjörgu Jónsdóttur Schweizer á hjúkrunar-

heimilinu Klausturhólum. Hún vakti athygli hans fyrir hjálpsemi en smám 
saman fór hann að forvitnast um sögu hennar og er afrakstur þeirrar vinnu 
hin nýútkomna bók. Þorbjörg lést fyrir nokkrum árum.

Þorbjörg ólst upp í fámennri sveit í Vestur-Skaftafellsýslu í upphafi síð-
ustu aldar. „Hún kynntist vistarbandi af eigin raun á unglingsárunum og 
þrátt fyrir lítil efni tókst henni að komast til mennta. Hún nam hjúkrun í 
tvö ár á Íslandi, en fór síðan til framhaldsnáms í Danmörku og lauk námi 
við Rigshospitalet í Kaupmannahöfn. Varð hún meðal þeirra fyrstu hér á 
landi sem sérhæfðu sig í hjúkrun geðsjúkra ... hún giftist þýska málvís-
indamanninum og Íslandsvininum Bruno Schweizer, dr. phil., og fluttist 
með honum til Þýskalands – til Diessen í Bæjaralandi, þar sem hún meðal 
annars bjó á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar. Seinna kom hún aftur til 
starfa á Kleppspítalanum. Bruno kom ári síðar til Íslands og var fjölskyld-
an þá saman um sinn, en hann festi ekki yndi hér og fór utan með yngri 
soninn Gunnar og var fjölskyldan þá sundruð um skeið því hún og eldri 
sonurinn, Helgi, voru eftir hér á landi. Síðar sameinaðist fjölskyldan á 
ný og dvaldi þá í Þýskalandi,“ segir í formála höfundar.

FRÁ SKAFTAFELLSSÝSLU TIL ÞÝSKALANDS

Æ
tli fyrsta örugga 
bernskuminn-
ingin mín sé 
ekki frá því 
þegar Sveina 
systir fæddist. 

Ég var þá á fjórða árinu. Þá var ég 
drifin á fætur snemma morguns 
og sagt að leika mér í hálsinum 
fyrir ofan bæinn, en þar höfðum 
við krakkarnir leikvang og lékum 
okkur með leggi og kjálka og því-
lík leikföng, sem börn á Íslandi 
höfðu leikið sér með frá örófi alda. 
Þetta var í áliðnum maí, svo það 
væsti ekkert um mig þarna. Ég sá 
hvar pabbi lagði á tvo hesta og fór 
mikinn frá bænum, og eftir drykk-
langa stund kom hann til baka með 
konu í söðlinum. Það var Guðríð-
ur Jónsdóttir, sem var þá á Breiða-
bólstað hjá Bjarna Jenssyni lækni, 
en fluttist síðar að Eystri-Tungu í 
Landbroti. Ég mátti ekki koma inn 
meðan á fæðingunni stóð, en fór 
inn til Guðríðar Sigurðardóttur, 
sem ég kallaði alltaf austurbæjar-
mömmu, en við börn þeirra Magn-
úsar lék ég mér jafnan. 

Ég var á sjötta ári, þegar ég fór 
fyrst til kirkju. Það var á hvíta-
sunnu. Það var eina kirkjuferðin 
sem við fórum allt árið. Hestarn-
ir voru nú á stundum holdlitlir og 
háhryggjaðir á vorin. Ég reið á 
skinni og það var teymt undir mér. 
Ég man að ég var búin að fá alveg 
nóg af því að sitja á henni Bleikku 
minni, þegar heim kom. Erindið 
var raunar tvíþætt. Sigurður Sig-
urðsson, sem þá bjó í Hæðargarði í 
Landbroti með móður sinni, var að 
flytja úr sveitinni út í Biskupstung-
ur, bjó reyndar lengst af í Efsta-Dal 
í Laugardal. Hann var hálfbróðir 
austurbæjarmömmu, samfeðra, og 
var mikill vinur pabba. Við fórum 
því í leiðinni að Hæðargarði til að 
kveðja hann. Þá þurftum við að fara 
yfir Skaftárbrúna. Það var í fyrsta 
skipti sem ég sá brú. Lifandis ósköp 
fannst mér hún mikið furðuverk.  

Ég er búin að sjá margar brýr 
síðan í mörgum löndum, en engin 
þeirra hefur orðið eins eftirminni-
leg og gamla Skaftárbrúin. 

Að komast af 
Það var indælt að vera í Hálsin-
um. Það var erfitt, en um það var 
ekki hugsað. Það var aðeins eitt 
sem skipti máli: Að komast af. Að 
eiga mat í næsta mál og föt sem 
skýldu fyrir mesta kuldanum. Allt 
annað var aukaatriði. Við vorum 
bláfátæk, en við sultum ekki. Það 
var meira en hægt var að segja 
um fólk á sumum öðrum bæjum. 
Og pabbi mun aldrei hafa þurft 
að fá sveitarstyrk. Ég man alltaf 
eftir mér hlaupandi um heiðarnar 
á eftir kindunum. Pabbi var hald-
inn þeirri áráttu að hann gat ekki 
séð kind draga ull, þá var ég alltaf 
send af stað. Eldri systir mín var 
orðin of stór til að snúast við rollur 
og sú yngri of lítil og þar að auki 
heilsulítil í uppvextinum. 

Ég man sérstaklega eftir því að 
einu sinni sá pabbi kind inn undir 
Geirlandshrauni sem dró reifið 
og ég var send af stað. Ég komst 
fyrir hana, en þegar ég kom með 
hana fram undir svokallaða Rasta-
gilstorfu þá slapp hún frá mér út 
á milli skerja, sem kallað er. Þá 
var ég orðin svo móð að ég kast-
aði mér niður og hágrét, svo mér 
fannst ég ætla að springa. Ég fór 
heim og fékk náttúrlega skamm-
ir, en pabbi hljóp sjálfur og náði 
henni uppi í Geirlandshrauni. 

Hann átti ekkert af þessum 
kindum en gat bara ekki þolað að 
kindurnar drægju reyfið og færu 
kannski í ullarhaft. Við það gátu þær 
særst illa, jafnvel svo að þær misstu 
fótinn. Í þá daga var engin girðing 
sem hélt fé niðri í lágsveitunum, og 
jafnskjótt og snjóa leysti fór það að 
sækja í heiðarnar, oft órúið. 

En afskiptin af fénu voru ekki 
öll svona. Ég á líka hugljúfar 

Óttinn var harður húsbóndi
Bókin Í ríki óttans – Örlagasaga hjúkrunarkonunnar Þorbjargar Jónsdóttur Schweizer er nýkomin út. Í henni segir Þorbjörg 
frá æsku sinni, starfsferli og upplifuninni af stríðsárunum. Magnús Bjarnfreðsson sjónvarps- og fréttamaður skráði söguna. 
Fréttablaðið grípur hér niður á tveimur stöðum í bókinni sem gefin er út af bókaútgáfunni Hólum.  

ÞORBJÖRG JÓNSDÓTTIR SCHWEIZER
Ólst upp í Vestur-Skaftafellssýslu en fór 
víða á ævi sinni.

Í DIESSEN Bruno og Þorbjörg í Diessen. Í UPPHAFI STRÍÐSINS Bruno, Anny, Þorbjörg og Leo sonur Bruno. 

verk, þá var það ekki herinn sem 
borgaði honum launin fyrir það, 
heldur hin illræmda Ahnenerbe. 
Ahnenerbe var vísindastofnun nas-
ista, sem vissulega sinnti ýmsum 
gagnlegum málum, en hún sá líka 
um germaniseringuna, þjóðern-
ishreinsunina, sem nasistar töldu 
auðvitað hin merkustu vísindi. 
Þar með voru gyðinga ofsóknirnar. 
Forschungstätte für Germanen-
kunde hét stofnunin sem Bruno 
vann fyrir og hann var titlaður 
deildarstjóri.   

Þessi frelsun frá vígstöðvun-
um, sem við vissulega fögnuðum 
öll, varð þess vegna um leið ávís-
un á tortryggni og óvild, eins og 
við fengum ríkulega að kenna á 
eftir stríðið. Það eitt að hafa verið 
á launaskrá hjá Ahnenerbe var nóg 
til þess að lenda á svörtum lista 
áratugum saman. Þannig urðu 
það hin meinlegu örlög mannsins 
sem ég giftist til að bjarga undan 
nasistum, að hann var hundelt-
ur eftir stríðið fyrir það að hafa 
þegið laun hjá einni illræmdustu 
stofnun þeirra við raunveruleg 
menningarstörf. Raunar veit ég að 
það voru fleiri en Bruno sem fengu 
þarna vinnu, þótt þeir væru and-
vígir nasistum. Það voru þá menn 
sem sköruðu fram úr og þeir töldu 
réttlætanlegt að hafa á launum. 
En þeir réðu engu, það var ekkert 
mark tekið á þeim. Það eina sem 
þeir höfðu upp úr þessu var að þeir 
voru ekki sendir á vígvellina, en 
fóru á svartan lista. Þeir voru sem 
sagt á honum fyrir stríð, í stríð-
inu og eftir stríð. Fyrir stríð og í 
því fyrir að vera andvígir nasist-
um, eftir stríðið fyrir að hafa unnið 
hjá Ahnenerbe. Svona getur lífið á 
stundum verið öfugsnúið. 

Nasistar gátu snobbað mikið fyrir 
menningunni, einkum ef unnt 
var að tengja hana þjóðrembu. 

Þeir vildu sýna menningaráhuga sinn með því 
að láta skrá þessar mállýskur.
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Jóhanna Sigurðardóttir
Hún er fædd 4. október 1942 og er vog, hún er reyndar 
aðallega samansett úr þremur stjörnumerkjum vog, ljóni 
og sporðdreka. „Í grunninn er hún félagsmála- og hug-
sjónamanneskja, með sterka réttlætiskennd. Mótsagnir 
eru nokkrar í persónu hennar. Í fyrsta lagi má segja 
að hún sé félagslyndur einfari. Í öðru lagi er hún bæði 
fórnfús  og réttsýn en um leið drottning og prímadonna. 
þarna þarf hún að gæta jafnvægis og til dæmis að vita 
hvenær hennar tími er kominn, og þá til að hætta … ekki 
láta drottninguna sem vill ráða sitja of lengi að völdum. 
Þriðja mótsögnin er að stór partur af persónuleika henn-
ar þráir þátttöku í sviðsljósi stjórnmálanna, en stór hluti 
þráir friðhelgi einkalífsins. 

Þessar mótsagnir leiða til þess að 
Steingrímur J. Sigfússon, sem hefur 

engar slíkar hömlur, fær að baða 
sig ótæpilega í sviðsljósinu. Ég tel 
nokkuð víst að Jóhanna segi af sér 
á næsta ári. Fyrr en síðar. Ef snúa 
ætti upp á hendina á mér tel ég 

líklegast að boðað verði til kosninga 
í í apríl 2011 og ný stjórn taki við 

í maí. Að þessu sögðu, þá 
er erfitt að tímasetja svona 
nákvæmlega, þannig að 
ég myndi gefa þessum 
tímasetningum um það 
bil plús eða mínus tvo 
mánuði. Eitt er öruggt. 

Það er nýr tími 
að byrja á næsta 
ári. Ný orka sem 
kallar á nýtt folk 
og nýjar aðferðir. 

Stjórn Jóhönnu og 
Steingríms er fyrst og 

fremst brunaliðsstjórn 
– fólkið sem var kallað 
til að slökkva eldana. 
Annað fólk þarf til að 
byggja upp nýja tímann.“

G
unnlaugur Guðmundsson 
tekur á móti blaðamanni 
brosandi og ákafur. 
Fyrsta sem hann gerir er 
er að spyrja um fæðing-
ardag, stað og stund og 

er fljótur benda á stöður í kortinu sem 
benda til þess að þessi blaðamaður sé á 
réttri hillu í lífinu, hann spyr reyndar út 
í mótsagnir, togstreitu, góðar hliðar og 
slæmar og það líður langur tími áður en 
talið berst að öðru, það er einfaldlega of 
gaman að spá í stjörnurnar.

„Stjörnuspeki snýst mjög mikið um 
orkuna í manni,“ segir Gunnlaugur. „Ég 
kalla hana oft aðferðafræði heilbrigð-
is og þar eru skilningur, sátt og útrás 
lykilhugtök. Allir þurfa að skilja ork-
una sína, sættast við sjálfan sig og fá 
nærandi útrás,“ segir Gunnlaugur sem 
nú í hartnær þrjátíu ár hefur helgað líf 
sitt stjörnuspekinni eingöngu en hefur 
grúskað í henni mun lengur eða frá 
árinu 1969. 

„Þá las ég opnugrein í Hjemmet um 
stjörnuspeki og heillaðist alveg af 
henni,“ segir Gunnlaugur og bætir 
við aðþað sé dæmigert fyrir hann, 
nautið, að sökkva sér í eitt svið og 

fara ekki annað. „Ég get nefnt þér fleiri 
naut sem hafa gert þetta, Halldór Lax-
ness, sem var sískrifandi frá barnæsku, 
Jónas Jónassson útvarpssmaður sem 
hefur verið með þáttinn sinn Kvöldgesti 
lengur en elstu menn muna.“

Gunnlaugur var aðeins fimmtán ára 
þegar hann heillaðist af heimi stjörnu-
spekinnar heima hjá ömmu sinni þar 
sem hann ólst upp. Fjórum árum síðar 
hóf hann að stúdera stjörnuspeki og 
nokkrum árum síðar var hann farin að 
leiða fólk um heim hennar. 

Hann hefur svo haft stjörnuspeki að 
atvinnu síðan 1. júlí 1981 klukkan 13 en 
dagurinn var að sjálfsögðu valinn eftir 
stöðu plánetanna. 

Mörg þúsund manns hafa komið til 
Gunnlaugs og leitað ráða hjá honum 
síðan hann hóf störf, konur eru þar í 
miklum meirihluta. „Ég er líka með 
Stjörnuspekiskólann, þar er hægt að 
leggja stund á níu mánaða nám í fræð-
unum. Þar eru konur líka í meirihluta.“

Stjörnuspeki hefur verið iðkuð í alda-
raðir eins og kunnugt er en Gunnlaugur 
segir hana vissulega hafa þróast, aðferð-
irnar við að lesa í stjörnukort, sem hægt 
er að gera um alla einstaklinga ef vitað 

er um fæðingarstað og -stund, hafi þró-
ast.

Áhuga samfélagsins á þessum fornu 
fræðum segir Gunnlaugur hafa sveiflast 
mjög mikið. „Það var gífurlegur áhugi 
á stjörnuspeki á árunum 1988 til 1990 
einmitt um það leyti sem ég gaf út mína 
fyrri bók, Hver er ég? En áhuginn hefur 
líka breyst og að mörgu leyti má segja 
að fólk taki stjörnuspeki sem eðlilegum 
hlut þó að fordómar geri alltaf vart við 
sig inn á milli.“

Fyrir Gunnlaugi er stjörnuspeki sjálf-
sagður hluti af lífinu og hann mælir 
með því fyrir alla að kynna sér stjörnu-
kortið sitt og sinna nánustu. „Það þurfa 
allir að skilja sjálfan sig og ekki síður 
börnin sín. Uppeldi er stundum ekk-
ert annað en velviljað niðurbrot, fólk 
er alltof oft að reyna að steypa börnin 
sín í sama mót og það sjálft. Með því að 
lesa í stjörnukort er oft hægt að forðast 
svona sleggjudóma,“ segir Gunnlaugur 
sem segir það sína köllun að hjálpa fólki 
til sjálfsþekkingar sem það geti öðlast í 
gegnum stjörnuspekina. „Fólk er alltof 
oft að reyna að vera eitthvað sem það 
er ekki.“

SJÁLFSAGÐUR HLUTI AF LÍFINU Gunnlaugur Guðmundsson stjörnuspekingur hefur lagt stund á stjörnuspeki í yfir 40 ár og haft hana að fullu starfi í nær 
30 ár. Margir hafa leitað til hans á þeim tíma til að fá betri skilning á sér og sínum nánustu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Á kafi í stjörnunum
Gunnlaugur Guðmundsson stjörnuspekingur sökkti sér niður í stjörnuspeki fimmtán 
ára gamall og hefur varla litið upp úr fræðunum síðan. Sigríður Björg Tómasdóttir sótti 
hann heim og ræddi um stjörnuspeki og aðferðafræði heilbrigðinnar.

Margir muna eftir bókinni Hver er ég eftir Gunnlaug Guðmundsson sem kom út í lok níunda áratug-
arins. Gunnlaugur notar sama titil á nýútkominni bók sinni um stjörnuspeki. „Þetta er allt öðruvísi 
bók og öðruvísi uppsett, en mér fannt bara enginn annar titill koma til greina fyrir bókina nýju, hann 
er svo lýsandi,“ segir Gunnlaugur og bætir jafnframt við að það sé mjög dæmigert fyrir sig að setja 
málið svona upp.

Í nýju bókinni eru stjörnukort fyrir alla fæðingardaga frá 1920 til 2040 og aðgengilegar upp-
lýsingar um lestur úr þeim auk viðamikils fróðleiks um stjörnumerkin sjálf, sögu, kenningar og 
ýmislegt fleira.

„Hvaða erindi á þetta við okkur nútímamenn? Jú, stjörnuspeki hjálpar okkur að lesa í samspil 
náttúru og manns. Sjaldan eða aldrei í sögu mannsins hefur þörfin á slíkum lestri verið nauðsyn-

legri af þeirri einföldu ástæðu að við nútímamenn höfum tapað tengslum okkar við náttúruna. Við 
erum ólæs á hana þegar líf okkar sjálfra en annars vegar,“ segir höfundur í formála.

SAMI TITILL - ANNAÐ INNIHALD

Steingrímur J. Sigfússon
Steingrímur er fæddur 4. ágúst árið 1955. 
Hann er því ljón og mjög sterkur í því 
merki. Hann er mikill hugsjónarmaður, 
málefnalegur og á mjög auðvelt með 
að tjá sig. Steingrímur J. þarf athygli 
og er reyndar snillingur í að ná sér í 
athygli. Hann er kraftmikill og agaður en 
hans galli er að hann hefur ekkert 
jarðsamband. Hann hefur 
alltaf starfað hjá ríkinu, 
er vanur því að fá launin 
inn á reikninginn sinn og 
skilur ekki ýmis praktísk 
vandamál sem tengjast til 
dæmis fyrirtækjarekstri. 
Hann er fastur fyrir en 
samt sveigjanlegur í 
samstarfi og þægilegur. 
Hann hefur hæfileika til 
að umbreyta sér og er 
þannig laginn í að vinna 
með fólki.

■ JÓHANNA HÆTTIR OG ARFTAKINN 
ER ÓÞEKKTUR 

Gunnlaugur sem leit á nokkrar leiðandi persónur í 
íslensku samfélagi og skoðaði hvað stjörnurnar segja 
um þær.

Jón Gnarr
Fæddur 2. janúar árið 1967 og er því 
steingeit. Hann er jarðbundinn og 
alvörugefinn innst inni og  borgar-
stjórastarfið á vel við Jón, stein-
geitur elska að axla ábyrgð og þess 
má geta að margir borgarstjórar 
hafa verið steingeitur. Jón er 
mjög framtakssamur 
og hefur búið sér til 
sín atvinnutæki-
færi sjálfur, hann 
er skapandi en 
tilfinningalega 
séð nánast ein-
hverfur. 
Ekki þarf að 
efast um að 
Jón verði mjög 
góður og 
farsæll borgar-
stjóri fái hann 
tækifæri til 
þess að halda 
áfram starfi sínu. 
Hann gerir það 
sem hann ætlar 
sér og er duglegur 
og skipulegur í 
vinnu. Hugsunin 
er hins vegar mjög 
sveiflukennd hjá honum 
og því kemur hann 
stundum mjög furðulega 
fyrir.
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Eyjar
Lárus Karl Ingason

3.490 kr.
Verð áður 4.990 kr.

Fjöll á fróni
Pétur Þorleifsson

3.150 kr.
Verð áður 4.490 kr.

Furðustrandir
Arnaldur Indriðason

3.880 kr.
Verð áður 5.690 kr.

Árstíðirnar
Þórarinn Eldjárn

1.660 kr.
Verð áður 3.690 kr.

Myrkvun
Stephenie Meyer

3.990 kr.
Verð áður 5.290 kr.

Íslenzkir þjóðhættir
Jónas Jónasson

Kaupir 2
færð þriðju frítt

Á valdi örlaganna
Þórunn Sigurðardóttir

4.490 kr.
Verð áður 5.990 kr.

Morgunengill
Árni Þórarinsson

2.560 kr.
Verð áður 5.690 kr.

pur
Kristín og Þóra Tómasdætur

2.245 kr.
Verð áður 4.990 kr.

Bergsteinn Birgisson

3.690 kr.
Verð áður 5.290 kr.

Ég man þig
Yrsa Sigurðardóttir

4.190 kr.
Verð áður 5.880 kr.

Halla Gunnarsdóttir

4.890 kr.
Verð áður 6.490 kr.

LAUGARDAGUR

Kl. 14:00 - 17:00
Upplestur og lifandi tónlist
Kl. 16:00
Magnús Ingi Magnússon býður upp
á smakk úr Eldhúsi meistaranna.
Kl. 17:00
Karl Berndsen áritar bók sína og
gefur góð ráð. Bókin verður á til-
boðsverði.

SUNNUDAGUR

Kl. 15:00
Hrefna Sætran býður upp á smakk 
úr Fiskmarkaðnum.
Kl. 16:00
Benni Hemm Hemm leikur lög af 
nýrri plötu sinni.
Kl.17:00
Hljómsveitin Útidúr leikur lög af nýrri 
plötu sinni.

Skemmtileg dagskrá alla helgina



68  11. desember 2010  LAUGARDAGUR

Fótboltalið hinna frægu

Poppsöngkonan Lily Allen hefur vakið mikla athygli 
fyrir tónlistarsköpun sína síðustu árin, en ekki síður 

fyrir uppátæki sín utan sviðs sem hafa verið ítarlega skrá-
sett af papparössum og bresku slúðurpressunni. Eitt slíkt 
atvik átti sér stað á Upton Park, heimavelli West Ham í London, á síð-
asta ári í leik liðsins gegn Blackburn Rovers. Allen sat í prívat-hólfi í 
stúkunni ásamt Alfie bróður sínum og leikaranum Ray Winstone, en 

öll höfðu þau fengið sér duglega í tána að sögn vitna. Þegar 
líða fór á síðari hálfleik og ljóst var að stefndi í sigur West 
Ham hóf Allen að syngja stuðningsmannalög nágranna-
liðsins Fulham af miklum móð, en hún hefur alla tíð verið 
mikill aðdáandi þess félags eins og pabbi hennar, leikar-

inn Keith Allen. Gerðist söngkonan svo gróf í tali í 
garð heimaliðsins að starfsmenn vallarins sáu sig 

knúna til að henda henni öfugri út af vellinum ef 
hún róaði sig ekki. Ekki kom þó til slíkra átaka. 

Á síðasta leiktímabili tjáði Allen sig um stöðu 
Fulham í viðtali og sagði peningana vera á 
góðri leið með að eyðileggja fótboltann. „Þegar 

ég fer á leiki með Fulham þessa dagana finnst 
mér stundum eins og áhorfendurnir séu ekki nærri 

því allir stuðningsmenn Fulham. Sá grunur læðist að 
mér að þar innan um leynist Chelsea-stuðningsmenn 
sem hafa ekki efni á miða á Stamford Bridge,“ sagði 
söngkonan. Í vor náðust svo myndir af Allen á úrslita-
leik Fulham og Atletico Madrid í Evrópudeildinni, sem 
fram fór í Hamborg. Á myndunum grætur Allen sáran í 
lok leiks, en Fulham tapaði eftir framlengingu.

Meðal annarra aðdáenda Fulham eru leikararnir 
Hugh Grant og Pierce Brosnan og Daniel Radcliffe, 
auk þess sem konungur poppsins, Michael Jackson 
heitinn, mætti á einn leik liðsins á heimavellinum 

Craven Cottage árið 1997.

■ ÓVIÐURKVÆMILEGT ORÐBRAGÐ

Lily Allen grét á tapleik Fulham

Bresku konungsfjölskyld-
unni hefur gengið fremur 

illa að forðast innbyrðist deilur 
í gegnum tíðina og því ætti ekki 
að koma sérstaklega á óvart að 
meðlimir hennar eigi í erfiðleik-
um með að sameinast um eitt 
enskt knattspyrnulið til að fylgja 
að málum. Elísabet, sjálf drottn-
ingin og höfuð ættarinnar, bauð 
Arsene Wenger, knattspyrnu-
stjóra Arsenal, og leikmönnum 
liðsins í opinbera móttöku fyrir 
þremur árum og kom þá upp úr 
kafinu að hún hefur stutt Arsen-
al með ráðum og dáð í yfir hálfa 
öld, en í gamla daga hreifst hún 
mjög af Denis Compton, leik-
manni liðsins. Cesc Fabregas, 
hinn spænski leikmaður Arsen-
al, greindi fjölmiðlum spenntur 
frá því eftir móttökuna að 
drottningin hefði tekið hann tali, 
spurt út í gengi liðsins og meira 
að segja vitað hvað hann hét. 

Hinn ódæli prins Harry, yngri 
sonur Karls Bretaprins og Díönu 
heitinnar, hefur farið að ráðum 
ömmu gömlu og er tíður gestur á 
leikjum Arsenal.

Öðru máli gegnir um eldri 
bróður Harry, Vilhjálm prins, 
en sá styður Birmingham-félag-
ið Aston Villa vegna þess að 
honum líkar einkar vel við aðdá-
endur liðsins. Pabbi drengjanna, 
Karl Bretaprins, heldur af ein-
hverjum ástæðum með norðan-
liðinu Burnley, meðan Andrew 
bróðir hans er stuðningsmaður 
Norwich. Þá er gaman að geta 
þess að Paul Burrell, fyrrver-
andi bryti Díönu prinsessu, er 
einn harðasti stuðningsmaður 
Wrexham sem sögur fara af.

■ KONUNGSFJÖLSKYLDAN ÓSAMMÁLA

Heldur með liðum um allt England

Körfuknattleiksmaðurinn 
Steve Nash, sem leikur 

með Phoenix Suns í bandarísku 
NBA-deildinni og var meðal 
annars útnefndur verðmætasti 
leikmaður deildarinnar árin 
2004 og 2005, ólst upp í Kanada 
en faðir hans fæddist í námunda 
við White Hart Lane, heimavöll 
Tottenham í London. Nash var 
undrabarn í íþróttum, jafnvíg-
ur á körfubolta, íshokkí og fót-
bolta, og æfði meðal annars 
með Tottenham á táningsaldri 
þegar fjölskyldan heimsótti 
heimabæ föðurins. Nash hefur 
látið hafa eftir sér í viðtölum að 
hann hefði hæglega getað orðið 
atvinnumaður í knattspyrnu, 
hefði hann ekki ákveðið að ein-
beita sér að körfuboltanum með 
svo góðum árangri. Það hefur 
þó ekki komið niður á áhuga 
hans á íþróttinni, og þegar hinn 
þýski Dirk Nowitzki lék með 
Nash hjá Dallas Mavericks urðu 

þeir perluvinir, ekki síst vegna 
þess að þeir eyddu miklum tíma 
saman við að horfa á beinar 
útsendingar frá ensku knatt-
spyrnunni í sjónvarpinu.

Nash er svo mikill aðdáandi 
Tottenham að komið hefur til 
tals að hann fjárfesti í félaginu, 
en sá kanadíski tekur þó skýrt 
fram að öll slík viðskipti muni 
sitja á hakanum þar til körfu-
knattleiksferlinum sé lokið. „Ég 
er ekki einn af þessum banda-
rísku viðskiptajöfrum sem vilja 
kaupa fótboltalið til að græða 
á þeim. Ég þarfnast ekki meiri 
peninga. Ég vil bara að Totten-
ham gangi vel, enda hef ég verið 
aðdáandi frá blautu barnsbeini,“ 
sagði Nash í viðtali fyrir nokkr-
um árum.

Aðdáendahópur Tottenham 
telur meðal annarra leikarana 
Jude Law og Kenneth Branagh, 
rithöfundinn Salman Rushdie og 
tónlistargoðsögnina Phil Collins.

■ ÆFÐI MEÐ TOTTENHAM

Körfuboltamaðurinn Steve Nash er aðdáandi frá blautu barnsbeini

„Með hverjum ætli Megas haldi í ensku“ var spurt 
í sjónvarpsauglýsingu fyrir nokkrum árum og 
fengust við því fá svör. Kjartan Guðmundsson fór 
þó á stúfana og komst að því hvaða lið Dr. Dre, 
Osama Bin Laden og fleiri frægir styðja í ensku 
deildinni.

Þótt enska knattspyrnan hafi 
sótt í sig veðrið í vinsældum 

svo um munar síðustu árin er 
ljóst að fótboltinn, eins og við 
Evrópubúarnir þekkjum hann, 
á ekki upp á pallborðið hjá ýkja 
mörgum Bandaríkjamönnum. 
Undan tekningar eru þó til, meðal 
annars í formi rapparans, upp-
tökustjórans og alhliða hipphopp-
mógúlsins Dr. Dre (Andre 
Romelle Young) sem gerðist ein-
dreginn stuðningsmaður Liver-
pool á hljómleikaferðalagi í Eng-
landi með hljómsveitinni NWA 
(Niggers with Attitude) á níunda 
áratugnum. Í viðtali við leikskrá 
Liverpool fyrir nokkrum árum 
sagðist Dre fyrst hafa séð leik 
með liðinu í sjónvarpi og strax 
hrifist af þessum flottu leikmönn-
unum („cool cats in red“). „They 
whupped some poor dudes four 
or five zip“ (þeir rústuðu ein-

hverjum vesalingum fjögur eða 
fimm núll) sagði Dre um téðan 
leik. Sérstaklega hreifst rappar-
inn af John Barnes, leikmanni 
Liverpool, sem hann sagði minna 

sig á körfuknatt-
leikshetjuna Magic 
Johnson. En svo 
skemmtilega vill 
til að Barnes vakti á sínum tíma 
talsverða athygli, ekki endilega 
jákvæða, fyrir að rappa í stuðn-
ingsmannalögum Liverpool og 
enska landsliðsins. Eftir því sem 
best er vitað hefur Dr. Dre ekki 
verið inntur eftir áliti sínu á 
gengi Liverpool nýlega.

Þá er einnig forvitnilegur fjöldi 
Hollywood-leikara stuðnings-
menn Liverpool. Hjónin fyrr-
verandi Billy Bob Thornton og 
Angelina Jolie munu hafa fylgst 
grannt með gengi liðsins, Samuel 
L. Jackson og Daniel Craig fara 
ekki leynt með aðdáun sína á 
félaginu, vöðvatröllið Dominic 
Purcell úr Prison Break fæddist 
í Liverpool og einnig foreldrar 
grínistans Mike Myers.

■ COOL CATS IN RED

Hipphopp-meistarinn Dr. Dre hreifst af John Barnes

Osama Bin Laden gerðist ungur að árum 
áhugamaður um knattspyrnu og spilaði iðu-

lega fótbolta með vinum sínum í Sádi-Arabíu. Í 
bókinni Bin Laden: Behind the Mask of Terror 
eftir Adam Robinson, sem kom út árið 2001, 
kemur fram að Bin Laden hafi gerst harður 
stuðningsmaður Norður-Lundúnaliðsins Arsen-
al þegar hann dvaldi um hríð í borginni á tíunda 
áratugnum. Mun hann þá hafa verið tíður gest-
ur á Highbury, þáverandi heimavelli Arsenal, 
og fagnaði meðal annars á pöllunum þegar liðið 
komst í úrslitaleik í Evrópukeppni bikarhafa 
vorið 1995. Einnig kemur fram í bókinni að Bin Laden hafi tekið svo 
miku ástfóstri við „Skytturnar“ að hann hafi fjárfest í treyju liðsins 
og gefið elsta syni sínum.

Þegar breskir fjölmiðlar höfðu samband við talsmann Arsenal 
í kjölfarið á þeim fregnum að einn alræmdasti maður heims væri 
stuðningsmaður félagsins sagði hann að Bin Laden yrði meinuð 
aðganga að vellinum myndi hann freista þess að fá inngöngu. Sem 
verður reyndar að teljast heldur ólíklegt úr þessu.

Meðal annarra stuðningsmanna Arsenal má nefna óvenju lit-
ríka samsetningu af tónlistarfólki, til að mynda þá Johnny Rotten, 
söngvara pönksveitarinnar Sex Pistols, poppsöngkonuna Dido, Roger 
Waters úr Pink Floyd og Roger Daltrey, söngvara The Who.

■ FRÁ RIYADH TIL NORÐUR-LONDON

Osama Bin Laden var tíður gestur á Highbury Fleiri frægir aðdáendur í ensku:

➜ Will Ferrell - Chelsea
➜ Justin Timberlake - 
Manchester United
➜ Mel B - Leeds United
➜ Cameron Diaz - Brent-
ford
➜ Sylvester Stallone - 
Everton
➜ Meal Loaf - Hartlepool
➜ Russell Brand - West 
Ham
➜ Ricky Hatton - 
Manchester City
➜ Sting - Newcastle
➜ Ricky Gervais - Reading
➜ Eric Clapton - West 
Bromwich Albion

MEL B OG MEAT LOAF
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gleðjumst saman um jólin

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær
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STELPUROKK

2.394kr 

GJAFAKORT  
NETTÓ

GÓÐ GJÖF  
FYRIR ALLA 

 40%
afsláttur

Áður 3990 kr 

 ÓMISSANDI 
LESNING 

FYRIR ALLAR 
STELPUR!

Stelpurokk er fimmta bók 
Bryndísar Jónu. 

Áður hafa komið út eftir 
hana bækurnar:

Er ég bara flatbrjósta nunna?
Kossar, knús og málið er dautt!
Beygluð og brotin hjörtu
Senjorítur með sand í brók
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1 Byrjaði daginn á kaffibolla í besta mötu-
neyti á Íslandi, mötuneytinu í LHÍ.

Píta, piparkökur og sápukúlur
MYNDBROT ÚR DEGI | fimmtudaginn 9. desember | Tekið á Canon 5d mark II og iphone 3g

Hörður Sveinsson ljósmyndari stundar nám í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands og hefur nóg að gera í verkefnum þessa 
dagana. Hann gaf sér þó tíma til að sækja tónleika á annars annasömum degi sem hann smellti á filmu fyrir Fréttablaðið.

2 Borðaði heilmikið af piparkökum til að 
koma mér af stað í verkefnavinnu.

3 Fór á áhugaverðan fund með framtíðar-vöru-
hönnuðum á besta pítuveitingastað í bænum, 

Pítunni. Lærði mikið og fékk gómsæta pítu.

4 Náði í yndisfagra bílinn minn úr viðgerð en 
hann lenti í smávægilegri aftanákeyrslu fyrir 

fjórum vikum.

5 Vann áfram í verkefni í skólanum, 
hópverkefni þar sem við áttum að búa 

til jólaskraut út frá tveimur þemalitum. 
Okkar litir voru svartur og blár. Hvaða 
litir segja jólin betur en svartur og blár?

6 Endaði daginn á tónleikum með 
bestu hljómsveit Íslands, Apparat 

Organ Quartet. Þetta voru fagnaðar-
tónleikar, enda sveitin nýbúin að gefa 
út bestu plötu ársins. Engu var til spar-
að á tónleikunum og meira að segja var 
þar sápukúluvél.

Í ÞÁ TÍÐ …

1900ÁR 201020001960

Á þessum degi 
á r ið  19 6 0 , 

fyrir réttri hálfri 
öld, urðu straum-
hvörf í frelsisbar-
áttu Alsírs undan 
nýlendustjórn 
F rakklands.  Í 
heimsókn Charl-
es de Gaulle for-
seta til Alsírs, 
sem hafði lotið 
stjórn Frakklands 
um áratugaskeið, 
kom gríðarlegur 
mannfjöldi saman 
undir merkjum 
frelsishreyfingar 
Alsírs og krafðist 
sjálfstæðis.

Frelsisbarátt-
an hafði staðið frá 
1954 og aðallega 
farið fram með 
skæruliðahernaði 
og ómældu mann-
fal l i .  Franska 
hernum gekk vel 
framan af, en 
harka legar aðferð-
ir þeirra gegn upp-
reisnarmönnum 
urðu alræmdar og ekki bættu pólitískar hræringar á heimavelli úr 
skák. Þegar frönsk stjórnvöld hugðust semja við uppreisnarmenn árið 
1958, tók herinn í taumana og krafðist þess að de Gaulle, hetja Frakka 
úr seinni heimsstyrjöldinni, yrði settur forseti á ný.

De Gaulle hugðist taka ástandið föstum tökum og leit á Alsír sem 
hluta af Frakklandi til framtíðar, en hann talaði engu að síður fyrir 
friði og umbótum.

Mótmælin við heimsókn hans í desember mættu harðri mótspyrnu 
franska hersins, en þegar mótmælunum linnti ekki tók de Gaulle þá 
ákvörðun að binda enda á hernað og ræða þess í stað við uppreisn-
armenn.

Innan nokkurra vikna hafði verið boðað til þjóðaratkvæðagreiðslu 
í Alsír og Frakklandi um sjálfsákvörðunarrétt Alsíringa og því ferli 
lauk með því að landið hlaut sjálfstæði í júlí árið 1962, eftir átta ára 
blóðuga baráttu sem kostaði hundruð manna lífið.  – þj

 Heimild: Wikipedia og BBC

Vendipunktur í frelsisstríði Alsírs
Gríðarlegur fjöldi krafðist sjálfstæðis þegar de Gaulle heimsótti Alsír

CHARLES DE GAULLE Leit á Alsír sem hluta af Frakklandi 
en talaði engu að síður fyrir friði og umbótum.

FRAMÚRSKARANDI UM JÓLIN
Síðastliðin ár hafa hamborgarhryggir og hangikjöt 

frá Norðlenska skarað framúr í bragðkönnunum 

DV.  Ár eftir ár hafa neytendur sett traust sitt á 

Norðlenska þegar kemur að jólamatnum. Fyrir það 

erum við þakklát og ætlum að halda áfram að 

uppfylla kröfur um indæla jólasteik.

BRAGÐKÖNNUN MATGÆÐINGA DV

2009 – Húsavíkurhangikjöt í 1. sæti
2008 – Húsavíkurhangikjöt í 1. sæti
2008 – KEA-hamborgarhryggur í 1. sæti
2007 – KEA-hangikjöt í 1. sæti
2006 – KEA-hamborgarhryggur í 2. sæti
2004 – KEA-hamborgarhryggur í 1. sæti
2002 – KEA-hamborgarhryggur í 2. sæti
2002 – KEA-hangikjöt í 1. sæti
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FRÍÐA Á. SIGURÐARDÓTTIR rithöfundur (1940-2010)  var fædd þennan dag. 
„Sá sem hefur gengið í gegnum bálið verður aldrei samur aftur.“

Merkisatburðir
1917  Nýja bíó í Reykjavík frumsýnir kvikmyndina Voðastökk og 

þótti tíðindum sæta að bíóið hafði látið þýða textana á 
íslensku. 

1930 Til átaka kemur í Reykjavík vegna verkfalls í Garnastöð 
Sambandsins og eru þau kölluð Garnaslagurinn. Um 
samdist í lok mánaðarins. 

1936 Georg VI. verður konungur Bretlands eftir afsögn eldri 
bróður síns Játvarðs VIII. 

1941 Þýskaland og Ítalía segja Bandaríkjunum stríð á hendur. 
1948 Snjóflóð fellur á bæinn Goðdal í Strandasýslu. Sex manns 

farast. Húsbóndanum er bjargað úr flóðinu eftir fjóra sól-
arhringa. 

1961 Fyrstu bandarísku herþyrlurnar koma til Saigon og markar 
það upphaf Víetnamstríðsins. 

1975 Breski dráttarbáturinn Lloydsman siglir tvisvar á varðskipið 
Þór í mynni Seyðisfjarðar, um tvær sjómílur frá landi. 

Gunnar Gunnarsson rithöfundur og kona hans, 
Franzisca Antonia Josephine Jörgensen, gáfu 
íslenska ríkinu Skriðuklaustur á Fljótsdalshéraði 
þennan dag árið 1948. Þau höfðu átt jörðina í 
tíu ár og búið þar frá 1939 er þau létu byggja 
þar íveruhús í bæheimskum stíl. Það var teiknað 
af þýska arkitektinum Fritz Höger. Í því eru á 
fjórða tug herbergja enda kostaði það álíka 
mikið og tíu einbýlishús í Reykjavík á sama tíma. 

Í gjafabréfinu er kveðið á um að jörðin skuli 
hagnýtt á þann hátt að til menningarauka horfi. 
Tilraunabú í sauðfjár- og jarðrækt á vegum 
RALA var rekið þar frá 1949 til 1990 en Gunn-
arsstofnun var sett á laggirnar árið 1997. 

Þess má geta að á morgun verður þar hinn 
árlegi upplestur á Aðventu Gunnars klukkan 14 
og jafnframt opið í jólakökur og heitt súkkulaði 
í Klausturkaffi. 

ÞETTA GERÐIST:  11. DESEMBER 1948

Ríkið fær Skriðuklaustur að gjöf

„Þetta verður gleðiríkur og góður 
dagur og það verður gaman að enda 
afmælisár Ljóssins með svona ljósa-
göngu,“ segir Þorsteinn Jakobsson fast-
eignasali sem í dag gengur á Esjuna 
ásamt fjölda fólks sem mun mynda 
ljósafoss niður hlíðarnar. Esjan er 365. 
fallið sem Þorsteinn klífur á árinu í til-
efni af fimm ára afmæli Ljóssins, end-
urhæfingu krabbameinsgreindra. Mæt-
ing er við Esjustofu klukkan 14 í dag 
þar sem tónlistarmenn flytja hvatning-
arsöngva en gangan hefst stundvíslega 
klukkan 14.30. Göngufólk er beðið að 
hafa meðferðis vasaljós, ennisljós eða 
kyndla. 

„Það var áramótaheit í fyrra að taka 
365 fjallstoppa úti um allt land á einu 
ári,” segir Þorsteinn. Ég vissi alltaf að 
ég gæti það en það mátti heldur ekk-
ert koma fyrir mig. Fyrsta fjallið var 
Helgafell við Hafnarfjörð, ég gekk á 

það á nýársdag.“ En hvað kom til að 
hann tókst á við svona erfitt verk-
efni? „Ég hef alltaf haft þörf fyrir að 
ganga en í fyrra fann ég hvers ég var 
megnugur þegar ég tók þátt í að setja 
Íslandsmet með því að fara sjö ferð-
ir á Esjuna á einum degi. Það var líka 
fyrir Ljósið. Í vor gekk ég svo á tíu fjöll 
á tólf og hálfum tíma í sama tilgangi. 
Kona sem ég þekki er með krabbamein 
og mig langar að styrkja það góða starf 
sem unnið er í Ljósinu,“ útskýrir Þor-
steinn og minnir á númer styrktar-
sjóðsins: 0130-26-410520 kt. 590406-
0740. „Það munar um hvað sem er.“

Meðal fjalla sem Þorsteinn hefur 
sigrað á árinu eru Snæfellsjökull, Spák-
onufell við Skagaströnd, Böggvisstaða-
fjall við Dalvík, Súlur og Hlíðarfjall 
við Akureyri, Hólmatindur og Svarta-
fjall við Eskifjörð og Hádegisfjall við 
Reyðarfjörð, auk allra fjalla á Suðvest-

urlandi. Ekki má gleyma hæsta tindi 
landsins, Hvannadalshnúk en á hann 
gekk Þorsteinn 8. maí með starfsfólki 
365. „Mér var boðið með 365 og það 
var mjög gaman,“ segir hann brosandi. 
En hvaða fjall var erfiðast uppgöngu? 
„Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá 
fannst mér ekkert þeirra erfitt. Ég nýt 
hvers skrefs sem ég tek og hugsa aldrei 
um erfiðleika,“ svarar Þorsteinn bros-
andi. „Hugarfarið er höfuðatriði. Ég 
hef aldrei farið úr liði og aldrei fengið 
verki í hnén eða skrokkinn. Veit ekki 
hvað það er. Þegar maður er slakur 
andlega þá er allt smurt.“ 

Þorsteinn viðurkennir að hafa þri-
svar verið í lífshættu í fjallaferðunum. 
„En það hefur bara kennt mér,“ segir 
hann. „Ég lenti í sjálfheldu á Hádegis-
fjalli á Reyðarfirði, fór upp á vitlausum 
stað og líka á Baulu. Samt er ég enginn 
áhættufíkill.“   gun@frettabladid.is

ÞORSTEINN JAKOBSSON:  GENGUR Á 365. FJALLSTOPPINN Á ÁRINU

Nýt hvers skrefs sem ég tek 

FJALLGÖNGUGARPURINN „Þegar maður er slakur andlega þá er allt smurt,“ segir Þorsteinn sem ætlar að ljúka við að uppflylla áramótaheitið í 
dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ömmusystir okkar,

Aðalheiður Sigurðardóttir
Skólastíg 14a, Stykkishólmi,

lést á St Franciskusspítalanum í Stykkishólmi 
1. desember síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Stykkishólmskirkju 14. desember kl. 14. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Orgelsjóð 
Stykkishólmskirkju í Heimahorninu, sími 438 1110.

Jófríður Sveinbjörnsdóttir
Aðalheiður Sveinbjörnsdóttir
Stefán Þór Sveinbjörnsson

Sendum innilegar þakkir til allra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs föður okkar, 
tengdaföður, afa, langafa og 
langalangafa,

Víglundar 
Guðmundssonar
Greniteigi 5, Keflavík.

Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar og Sigrúnar 
Ólafsdóttur hjúkrunarfræðings á HSS. Guð blessi 
ykkur öll.

Guðbjörg Kristín Víglundsdóttir   Guðmundur Ingi   
 Guðjónsson 
Magnea Inga Víglundsdóttir      Gunnar Magnússon 
Hafrún Ólöf Víglundsdóttir             
Sverrir Víglundsson                 Hallfríður Anna   
 Matthíasdóttir 
Jóhann Sigurður Víglundsson   Halla Sjöfn    
 Hallgrímsdóttir 
Íris Víglundsdóttir                 Böðvar Bjarnason 
Lilja Víglundsdóttir             Njáll Karlsson 
Ragnheiður Víglundsdóttir     Kristján Valur   
 Guðmundsson
afabörn, langafabörn og langalangafabarn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
við andlát og útför móður okkar, stjúp-
móður, tengdamóður, ömmu 
og langömmu,

Hrefnu Sveinsdóttur
frá Vík í Mýrdal, Sóltúni 30, Reykjavík.

Elsa Þorsteinsdóttir        Axel Bryde
Sveinn Hrólfsson
Daði Hrólfsson       Debora Turang
Arnar Þór Hrólfsson
Andri Hrólfsson     Sunna Karlsdóttir
Ingólfur Hrólfsson         Hanna Jónsdóttir
Gunnhildur Hrólfsdóttir Finnur Eiríksson
Bryndís Hrólfsdóttir       Engilbert Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn

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

Geir Hlíðberg 
Guðmundsson
læknir, Löngumýri 2, Garðabæ,

lést mánudaginn 6. desember á gjörgæsludeild 
Landspítalans við Hringbraut. Útförin fer fram frá 
Vídalínskirkju í Garðabæ föstudaginn 17. desember 
kl. 11.00. 

Margrét Guðmundsdóttir
Guðmundur Freyr Geirsson   Pálína Kristín Jóhannsdóttir
Gunnar Þór Geirsson
Steinunn Ósk Geirsdóttir  Friðrik Óskar Friðriksson
Guðný Jónasdóttir
Gísli Hlíðberg Guðmundsson  Sara Vilbergsdóttir
Sigurdís Guðmundsdóttir  Eyjólfur Ólafsson
Sindri Geir, Eydís Lilja, Jóhann Margeir, Iðunn Lilja og 
Friðrik Skorri

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs sambýlismanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, afa
og langafa,

Ragnars Björnssonar
matsveins.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Hrafnistu í 
Hafnarfirði fyrir góða umönnun síðustu mánuði.

Jóna Ásgeirsdóttir
Gunnar Ingi Ragnarsson   Valdís Bjarnadóttir
Ragnheiður Ragnarsdóttir   Egill Þórðarson
Anna Birna Ragnarsdóttir   Snorri Sigurjónsson
Ásgrímur Ragnarsson   Unni Larsen
Einar Ragnarsson    Hafdís Erla Baldvinsdóttir
Ingibjörg Ragnarsdóttir   Lúther Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.



+

CINTAMANI AUSTURHRAUNI 3

210 GARÐABÆ,  S. 533-3805

CINTAMANI KRINGLUNNI

103 REYKJAVÍK, S. 533-3003

CINTAMANI CENTER LAUGAVEGI 11

101 REYKJAVÍK, S. 517 8088

SÓLEY
Heilrennd hettupeysa

úr Tecnostretch® efni frá Pontetorto®.
Tveir vasar á hliðum og flísfóður innan í hettu.

Stærðir: XS - 2XL ı 22.990 KR.

KATRÍN ÓLÍNA

Cintamani hefur í samvinnu við Katrínu Ólínu hannað nýja fatalínu fyrir veturinn 2010/2011.

Listakonan Katrín Ólína er einn þekktasti hönnuður Íslendinga á alþjóðavettvangi. Verk hennar hafa 
verið framleidd af fyrirtækjum á borð við DuPont®, Rosenthal, Swedese, Toshiba og Fornarina. Hún 
hefur búið til merkingar og útlit fyrir alþjóðlegar listahátíðir og hönnunarsýningar og einnig hlotið 

ýmis virt alþjóðleg hönnunarverðlaun, svo sem norrænu Forum AID-verðlaunin.

Líflegt myndmál og hönnun Katrínar Ólínu fellur einstaklega vel
að þessari nýju Cintamani-línu sem aðeins er framleidd í takmörkuðu upplagi. 

SKORRI
Heilrennd hettupeysa

úr Tecnostretch® efni frá Pontetorto®.
Tveir vasar á hliðum og flísfóður innan í hettu.

Stærðir: S - 3XL ı 24.990 KR.

FLOSI
Langermabolur úr hágæða bómull.

„Flatlocked“ saumar.

Stærðir: S - XL ı 8.990 KR.

FJÓLA
Langermabolur úr hágæða bómull.

„Flatlocked“ saumar.

Stærðir: S - XL ı 8.490 KR.

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

Íslandsdeild Amnesty Inter-
national tekur nú í sjöunda 
sinn þátt í alþjóðlegu bréfa-
maraþoni Amnesty Inter-
national sem fram fer í meira 
en 60 löndum víða um heim. 
Maraþonið er haldið í tengsl-
um við mannréttindadag-
inn 10. desember. Fólk getur 
mætt á skrifstofu Amne-
sty í dag, 11. desember milli 
klukkan 13 og 18 að Þing-
holtsstræti 27. Þar gefst því 
kostur á að leggja þolendum 
mannréttindabrota lið. Í ár er 
sjónum beint að sex einstakl-
ingum sem þurfa á stuðningi 
að halda og fólk getur sent 

bréf til stjórnvalda í löndum 
þar sem mannréttindabrotin 
eiga sér stað.   

Hljómsveitin Varsjár-
bandalagið mun spila fyrir 
gesti Amensty þennan dag.

Bréfamaraþon 
Amnesty

Tilkynning um útför ástkærs föður, 
tengdaföður, afa, bróður og mágs.

Haukur Karlsson 
brúarsmiður 

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju mánudaginn 
20. desember kl. 15. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en bent á Umhyggju (félag til stuðnings 
langveikum börnum). 

Hafdís Hauksdóttir Kjærgaard Mikkel C. Kjærgaard
Eva Kjærgaard
Marinó Bóas Karlsson Sigfríð Elín Sigfúsdóttir
Íris Karlsdóttir Guðmundur Haraldsson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Svanlaug Ester 
Kláusdóttir  
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði,

andaðist á heimili sínu aðfaranótt 8. desember sl.
Jarðarförin auglýst síðar.

Fjölskyldur hinnar látnu.

Móðursystir okkar,

Bryndís Jóhannsdóttir
áður Hlaðhömrum 3, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 
15. desember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á líknarstofnanir.

Fyrir hönd aðstandenda,
Jóhann Ólafsson
Bryndís Fanný Guðmundsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og 
langafa,

Kjartans Magnússonar
Borgarbraut 65a, Borgarnesi.

Jóna Sigurðardóttir
Haukur A. Kjartansson   Svanhildur Ólafsdóttir
Eyþór M. Kjartansson        
Hanna S. Kjartansdóttir   Anders Larsen
Svandís E. Ragnarsdóttir
afa og langafabörn.

Ástkær sambýlismaður, faðir, tengda-
faðir, vinur og afi,

Gunnar Trausti 
Þórðarson
Sundlaugavegi 8, Reykjavík,

lést á Landspítalanum deild 11E fimmtudaginn 
9. desember. Útförin verður auglýst síðar.

Lilja Þórarinsdóttir
Salóme Halldóra Gunnarsdóttir Úlfar Þórðarson
Jón Birgir Gunnarsson  Edda Svanhildur Holmberg
Baldur Smári Gunnarsson  Ingveldur Oddný Jónsdóttir
Tryggvi Þór Ágústsson  Vera Björk Ísaksdóttir
Anna María Ágústsdóttir  Vilhjálmur Árni    
 Ingibergsson
Elísabet Ósk Ágústsdóttir  Sigmundur Helgi Brink

og barnabörn.

Elskulegur bróðir minn,

Þórhallur Gauti 
Bárðarson 

sem lést að morgni 8. desember, verður jarðsunginn frá 
Fossvogskapellu fimmtudaginn 16. desember kl. 15.00.

Hanna Karítas Bárðardóttir og börn

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar elskulegs föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

Jóns Aspar 
Skálateigi 7, Akureyri.

Sigríður Jónsdóttir        Skúli Magnússon
Halldór Aspar
Margrét Skúladóttir        Bragi Thoroddsen
Magnús Skúlason
og langafabörn

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

Matthías Björnsson
loftskeytamaður og kennari,
Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 8. desember. 
Útförin auglýst síðar.

Fjóla Guðjónsdóttir
Steingrímur Matthíasson
Karl V. Matthíasson
Oddný Soffía Matthíasdóttir
Einar Pálmi Matthíasson
Inga Nína Matthíasdóttir
Stefán Heimir Matthíasson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn

Elsku bróðir okkar, 

Gunnar Gunnarsson 
Lálandi 23, Reykjavík,

lést sunnudaginn 5. desember. Útför hefur farið 
fram í kyrrþey. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Styrktarfélagið Ás.

Fyrir hönd aðstandenda og vina,
Sverrir Gunnarsson
Svanhildur Lovísa Gunnarsdóttir
Inga Kristín Gunnarsdóttir Henrikson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir 
og afi, 

Sveinn Sæmundsson 
Hjúkrunarheimilinu Eir, áður til 
heimilis að Lyngholti 15, Reykjanesbæ, 

lést laugardaginn 4. desember. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju mánudaginn 13. desember kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem 
vildu minnast hans er bent á líknarstofnanir. 

Júlíana Sveinsdóttir 
Vilhjálmur Sveinsson        Hulda Fríða Berndsen 
Sveinn Daði Einarsson      Þórhildur Önnudóttir 
Berglind Anna Einarsdóttir 
Ísak Vilhjálmsson 
Lilja Torfadóttir Innilegar þakkir færum við öllum þeim 

sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs föður okkar, 
tengaföður, afa, langafa og langalangafa,

Guðjóns Guðmundssonar
frá Bakkagerði.

Sæunn Guðjónsdóttir
Birgir Guðjónsson
Björn Guðni Guðjónsson
Halldóra Sigurðardóttir
og fjölskyldur.

erf idr yk kjur
G R A N D

Hlýlegt og gott viðmót 
á Grand hótel.

Fjölbreyttar veitingar 
lagaðar á staðnum.

Næg bílastæði 
og gott aðgengi.

Grand Hótel Reykjavík  
Sigtún 38, 105 Rvk.
Sími: 514 8000
www. grand.is 
erfidrykkjur@grand.is

Verið velkomin

MANNRÉTTINDI Íslandsdeild 
Amnesty International tekur 
þátt í alþjóðlegu bréfamaraþoni 
Amnesty International.

Nýr íþrótta- og sjúkraþjálf-
unarsalur var formlega tek-
inn í notkun í húsnæði iðju-
þjálfunar í geðdeildarhúsi 
Landspítalans við Hring-
braut nýlega.

Tækjabúnaðurinn í sal-
inn var keyptur fyrir einnar 

milljóna króna gjöf frá 
Actavis, auk þess sem upp-
bygging salarins naut góð-
vildar nokkurra fleiri fyrir-
tækja. Tækjakostur í salnum 
var valinn sérstaklega af 
tveimur íþróttafræðingum 
sem settu einnig upp salinn. 

Kærkomin gjöf

KÆRKOMIN BREYTING Lengi hefur verið beðið eftir bættri aðstöðu 
til íþrótta- og sjúkraþjálfunar í húsnæði geðdeildar í Landspítalanum. 
 MYND/JÓN BALDVIN HALLDÓRSSON

AFMÆLI

GUÐ-
LAUGUR 
KRISTINN 
ÓTTARS-
SON,
gítarleikari 
og stærð-
fræðingur, 
er 56 ára.

AUÐUR 
HARALDS
rithöfundur 
er 63 ára.
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Ath. tilboð gilda á meðan birgðir endast.

Lenovo ThinkPad Edge  
Lenovo ThinkPad Edge 15,6“ fartölva. P320 örgjörvi, 
2GB minni, 250GB diskur og 3 ára ábyrgð. Einstakt 
lyklaborð. Vönduð fartölva á góðu verði.

149.900kr.

Tilboðsverð frá

Klassískt 
útlit

ThinkPad
gæði

Canon EOS 550D 
Canon EOS 550D með EF-S 18-55mm linsu. 
4GB Lexar minniskort, íslensk EOS kennslu-
bók og grunnnámskeið fylgja með. Mesta 
úrvalið af linsum og aukahlutum. 

164.900kr.

Aðeins

Valin besta  
myndavélin 
2010-2011 

af EISA

Camlink þrífótur 
Camlink þrífótur 65-163 cm á hæð. 
Tilvalinn fyrir kyrrmynda- og vídeótökur.

7.990kr.

Aðeins

Hlífðartaska
fylgir

Canon IXUS 105
IXUS hönnun sem sker sig úr fjöldanum. 
Fangaðu magnaðar myndir með 12.1 
megapixlum, 28mm gleiðlinsu og Smart 
Auto. Vídeóupptaka & YouTube Upload 
eiginleiki fylgir með hugbúnaðarpakkanum.

34.900kr.

Aðeins

Vivanco heyrnartól  
Góður hljómur og frábært verð. 
Tappar eða með hljóðnema.

990-2.990kr.

Tilboðsverð frá
Frábær
hljómur!

Lenovo Z560 fartölva 
Stílhrein fartölva með kraftmikilli marg-
miðlun og glæsilegu útliti. Afkastamikill 
Intel i350 örgjörvi, 320GB diskur, 15,6“ 
skjár og öflugt skjákort. 

159.900kr.

Tilboðsverð

3ja ára 
ábyrgð

28mm gleiðlinsa 
með 4x optical 

aðdrætti

Bose Sounddock 
Bose Sounddock hljómtæki fyrir 
flestar gerðir Ipod. Fjarstýring fylgir.

44.900kr.

Tilboðsverð frá



Hvað gerið þið þegar ekki eru 
jól? „Þá bíðum við spennt eftir 
þeim næstu. Samt gleymum við 
því næstum því á sumrin því 
þá er svo skemmtilegt að vera 
úti að leika.“

Fáið þið jólapakka? „Já, alveg 
fullt af pökkum, ég fékk Mark-
ús í jólagjöf, hann er uppáhalds 
bangsinn minn.“

Hvað borðið þið á jólunum? 
„Alls konar gúmmelað, pabbi 
er til dæmis mjög góður að 
baka smákökur og svo borðum 
við hangikjöt og hamborgar-
hrygg og svo laufabrauð. Svo 
drekkum við malt og appelsín, 
það er svo gott.

Er Grýla góður kokkur? „Þegar 
hún hætti að sjóða börn eins 
og í gamla daga byrjaði hún að 
gera grænmetisrétti og bauna-
buffin hennar eru mjög góð. 
Hún horfir líka alltaf á Jóa Fel, 
henni finnst hann svo skemmti-
legur.“

Mega grýlubörn fara í kirkju? 
„Já, það mega allir fara í 
kirkju, tröllabörn og venjuleg 
börn.“

Eru Lápur og Skrápur oft að 
hrekkja þig? „Stundum, en 
þeir eru samt mjög góðir og 
skemmtilegir og hjálpa mér 
oft. Það er mjög gott að þekkja 
tröllabörn ef maður þarf til 
dæmis að færa húsgögn, þau 
eru svo sterk.“

Hvað finnst þér best við jólin? 
„Bara allt saman, pakkarnir, 
maturinn, kökurnar, jólalögin, 
ljósin, skreytingarnar og svo 
eru allir eitthvað svo hátíðlegir. 
Ég held að tilveran væri frekar 
lítið skemmtileg ef það kæmu 
ekki jól.“
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

krakkar@frettabladid.is

 Þegar hún 
hætti að sjóða 

börn eins og í gamla 
daga byrjaði hún að 
gera grænmetisrétti 
og baunabuffin henn-
ar eru mjög góð. 

Maður í skóbúð: Seljið þið krókódílaskó?
Afgreiðslukonan: Já, hvaða númer notar krókódíllinn þinn? 

Einn bóndinn sagði við hinn: Hvað átt þú margar kindur?
Þá svarar hinn: Ég hef ekki hugmynd um það, alltaf þegar ég 
byrja að telja þær þá sofna ég.

Fíll og mús voru á leið yfir brú.
Fíllinn: Mikið svakalega brakar í brúnni. Ég held hún sé hrein-
lega að detta í sundur.
Músin: Það er nú engin furða þegar við erum bæði á henni í 
einu.

Smáauglýsing: Bolabítur til sölu. Borðar hvað sem er. Hefur 
mjög gaman að börnum.

WWW.SKEMMTIVEFUR.IS er skemmtivefur Umhyggju, 
félags til stuðnings langveikum börnum. Þar má finna leiki, myndbrot, 
brandara og tengla á aðra vefi.

LEPPALÚÐI BAKAR OG 
GRÝLA HORFIR Á JÓA FEL
Sunna er venjuleg stelpa sem er vinkona tröllastrákanna Láps og Skráps, sona 
Grýlu og Leppalúða. Þau eru öll á Norðurpólnum um helgar fram að jólum í 
leikritinu Lápur, Skrápur og jólaskapið. Krakkasíðan spurði Sunnu hvernig jólin 
væru hjá tröllabörnum og hvort Grýla og Leppalúði kynnu eitthvað að elda. 

1. Hvað hét risastóra skipið sem 
var á leiðinni til New York árið 
1912 þegar það rakst á ísjaka 
og sökk?

2. Út hverju er hafís?
3. Hvaða stóru dýr koma stund-

um með ísjökum til Íslands 
frá Grænlandi?

4. Hverju er stundum stráð á 
götur þegar frost er úti?

5. Hvað heitir íþróttin þar sem 
notaðir eru skautar, kylfa og 
pökkur?

6. Hvort er Norðurpóllinn eða 
Suðurpóllinn bara úr ís?

7. Hvað kallast ísbreiður í 
fjöllum sem bráðna ekki yfir 
sumarið?

8. Hvað táknar hvíti liturinn í 
íslenska fánanum?

9. Hvort verður kaldara á Norður-
pólnum eða Suðurpólnum?

10. Hvað hét jökullinn þar sem 
gaus í mars?

Svör: 

1. Titanic
2. Frosnum sjó.
3. Ísbirnir.
4. Salti eða sandi
5. Íshokkí
6. Norðurpóllinn
7. Jöklar.
8. Ís eða jökla.
9. Suðurpólnum.
10. Eyjafjallajökull.



Líf og fjör
í Eymundsson
um helgina!

Austurstræti

Kringlan v. hliðina á Bónus

Kringlan

Skólavörðustígur

Smáralind
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Svona sjálfs 
þíns vegna... 
þú verður 
að æfa þig 

meira!

Og kannski með 
einhverju öðru en 21 
árs gömlu vískíi, til að 
halda kostnaði niðri!

Pabbi, ég verð að fá 
nýjan síma.

AF HVERJU? 
Það eru varla 

nema þrír mán-
uðir síðan þú 
fékkst hann!

Kannski 
í manna-

árum.

Í farsímaárum er hann 
örugglega jafn gamall 

þér!

Sjáum 
hvort ég 
hef náð 

þessu rétt...

... það þarf að sauma 
ungbarnið þitt, sonur 
þinn gæti verið hand-
leggsbrotinn, og dóttir 
þín klemmdi puttana 
sína á bílhurðinni. Allt 

sama daginn?

Þetta er löng saga. Þá veistu alla 
vega að fleira 

getur ekki 
komið fyrir í 

dag.

Það var einhver 
gaur með stórt 

nef að detta úti á 
bílastæði og 

meiða sig!

LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. í röð, 8. fornafn, 9. 
tækifæri, 11. gelt, 12. orðtak, 14. urga, 
16. pot, 17. ennþá, 18. blóm, 20. tveir 
eins, 21. hvæs.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. kringum, 4. græðgi, 
5. af, 7. tónsvið, 10. eldsneyti, 13. 
atvikast, 15. sál, 16. heyskaparamboð, 
19. sjó.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. áb, 8. mér, 9. lag, 
11. gá, 12. frasi, 14. ískra, 16. ot, 17. 
enn, 18. rós, 20. dd, 21. fnæs. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. um, 4. fégirnd, 
5. frá, 7. barítón, 10. gas, 13. ske, 15. 
andi, 16. orf, 19. sæ. 

Upp á síðkastið hefur verið rætt um 
að landsbyggðin eigi ekki nema þrjá 

fulltrúa á nýkjörnu stjórnlagaþingi. Þess 
hefur sérlega verið getið sem áhyggjuefn-
is að Austurland eigi þar engan fulltrúa. Þá 
er litið framhjá því að íbúar Austurlands 
hefðu hæglega getað fyllt stjórnlagaþingið 
ef þeir hefðu haft döngun í sér til að gera 
tvennt: Í fyrsta lagi að bjóða sig fram. Í 
öðru lagi að mæta á kjörstað.

EN þetta tal ber svo skýran vott um úrelt-
an afdalahugsunarhátt og forneskjulegan 
lýðræðisskilning, að ég get ekki orða 
bundist. Reyndar er mér svo mikið niðri 

fyrir að ég verð að fá að brýna raustina 
og æpa staðreyndir málsins. Þær eru 
þessar: LANDSBYGGÐIN Á ENGAN 
FULLTRÚA Á STJÓRNLAGAÞINGI! 
EKKI FREKAR EN HÖFUÐBORGIN! 
EKKI FREKAR EN KARLAR EÐA 

KONUR, FATLAÐIR, ALDRAÐIR 
EÐA ÖRYRKJAR! EKKI FREK-

AR EN LÆKNAR, LÖGFRÆÐ-
INGAR EÐA GUÐFRÆÐ-
INGAR! EKKI FREKAR 
EN RAUÐHÆRÐIR EÐA 

SKÖLLÓTTIR! ÞJÓÐIN Á 
TUTTUGU OG FIMM FULL-
TRÚA ÞAR! PUNKTUR!

STJÓRNLAGAÞINGINU er 
ætlað að skrifa nýja stjórnar-

skrá þar sem grunngildi þjóðarinnar komi 
fram. Ný stjórnarskrá á með öðrum orðum 
að tryggja frelsi, jafnrétti og réttlæti. Í því 
felst, án þess að taka þurfi það fram sér-
staklega, að frelsið, jafnréttið og réttlætið 
verður að vera allra jafnt. Jafnrétti og 
réttlæti sem einn nýtur umfram annan er 
ekki jafnrétti og réttlæti heldur misrétti 
og óréttlæti. Þessum markmiðum náum við 
aldrei ef við höldum við því hrægammalýð-
ræði, sem geip um að hinir og þessir „eigi“ 
fulltrúa á þingum er svo lýsandi fyrir. Í því 
felst sá skilningur að fulltrúarnir raða sér 
í kringum hræið og reyna að rífa í sig sem 
mest af því, til að berjast fyrir því að engin 
tægja af frelsi, jafnrétti eða réttlæti, sem 
hefði getað orðið þeirra, lendi í gogginum 
á öðrum. 

ÁN þess að hafa kynnt mér það nákvæm-
lega sýnist mér að hálffimmtugir, hvítir, 
gagnkynhneigðir, kristnir karlmenn á 
höfuðborgarsvæðinu eigi engan fulltrúa á 
stjórnlagaþingi. Ég hef þó engar áhyggjur 
af því. Frelsi mitt og jafnrétti er nefnilega 
nákvæmlega hið sama og frelsi og jafn-
rétti þeldökkra, hundheiðinna lesbía utan 
af landi á öllum aldri, hvorki einni tægju 
meira né minna. Það sem skiptir máli er að 
á þinginu sitji samhentur hópur réttsýnna 
einstaklinga. Kynferði, aldur, búseta, kyn-
hneigð og annað sem nota má til að kljúfa 
hópinn í fylkingar kemur málinu ekkert við.

Hrægammalýðræði

Jarðarför hýenu

Fáðu þér 

kollu

Fáðu þér 

kollu

Fáðu þér 

kollu kollu

Sendiráð Bandaríkjanna vekur athygli á uppboðsvef 
með notuð húsgögn, heimilistæki og margs konar 

annan búnað.
Nánari upplýsingar eru á www.usauppbod.is

Kennari óskast

www.tskoli.is

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, óskar að ráða tækni-
fræðing eða vélfræðing með reynslu sem vélstjóri og 
með kennsluréttindi til kennslu í Véltækniskólanum.

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson skólastjóri 
Véltækniskólans í síma 514 9501 eða í tölvupósti 
á egu@tskoli.is.

Umsóknarfrestur er til 18. desember. 
Kjör samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.

Auglýsingasími
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Leikkonan Sandra Bullock hyggst 
eyða jólunum í Texas með fyrr-
verandi eiginmanni sínum, Jesse 
James, börnum hans og syni 
sínum, Louis. Bullock og James 
skildu fyrr á árinu eftir að upp 
komst um framhjáhald hans.

„Sandra og Louis ætla að eyða 
jólunum með Jesse og börnum 
hans þremur. Söndru þykir 
afskaplega vænt um börn Jesse, 
enda gekk hún þeim í móðurstað á 
meðan hún og Jesse voru saman. 
Hún vill að Louis kynnist þeim og 
að börnin verði áfram hluti af lífi 
hennar. Þess vegna er hún tilbúin 
að eyða jólunum með Jesse þrátt 
fyrir það sem hann gerði,“ var 
haft eftir heimildarmanni. 

Sameinuð 
um jólin

GÓÐ MÓÐIR Sandra Bullock vill halda 
sambandi við fyrrverandi stjúpbörn sín.

NORDICPHOTOS/GETTY

Netsíðan TMZ.com birti í gær 
myndband þar sem Disney-
stjarnan Miley Cyrus virðist vera 
að reykja kannabis með nokkrum 
vinum sínum. Talsmaður Cyrus 
hefur neitað sögusögnunum og 
sagt hana vera reykja salvíu sem 
sé löglegt í Kaliforníufylki.

Samkvæmt TMZ.com var 
myndbandið tekið upp af vini 
söngkonunnar á heimili hennar 
nokkrum dögum eftir átján ára 
afmælisdaginn. „Miley var ekki 
að reykja kannabis heldur salvíu, 
sem hefur svipuð áhrif og tóbak. 
Salvía er lögleg í Kaliforníufylki 
og því er Miley ekki að gera neitt 
ólöglegt. Myndbandinu var að 
öllum líkindum stolið af síma 
vinar Miley og selt til fjölmiðla,“ 
sagði talsmaður söngkonunnar 
um málið. 

Miley Cyrus 
reykti salvíu 

PARTÍDÝR Miley Cyrus er dugleg að 
skemmta sér. Nýverið birtist myndband 
á netinu þar sem hún virðist reykja 
salvíu. NORDICPHOTOS/GETTY

Popparinn Herbert Guðmundsson hefur 
gefið út mynddisk sem var tekinn upp á 
tónleikum hans í Íslensku óperunni. Þar 
söng hann öll sín bestu lög, þar á meðal 
Svaraðu, Hollywood og að sjálfsögðu Can´t 
Walk Away. 

„Þessir tónleikar voru teknir upp 2002 
en svo hurfu þeir,“ útskýrir Herbert. „Það 
var rosalega mikið lagt í þetta. Ég var 
með fimm myndavélar í Óperunni, ég var 
með strengjasveit og sjónvarpsbílinn á 
bak við. Þegar tónleikarnir voru búnir 
var tilbúin upptakan sett í kistu úti í sjón-
varpsbíl. Svo þegar átti að fara að skoða 
„masterinn“ og klippa hann til fannst 
hann ekki og hefur aldrei fundist,“ segir 
Herbert.  „Við vorum svo heppnir að eiga 
tökur úr öllum myndavélunum. Það varð 

að klippa þetta allt aftur og vinna þetta.“
Á disknum eru einnig myndbönd við 

fimm helstu smelli Herberts. Auk hinna  
þriggja fyrrnefndu eru þar myndbönd við 
I Believe in Love og nýja lagið Time sem 
hefur fengið mjög góð viðbrögð.

Herbert segir að núna hafi verið rétti 
tíminn til að gefa diskinn út, meðal ann-
ars í tilnefni þess að Can´t Walk Away á 
25 ára afmæli í ár. „Þessi útgáfa er líka í 
tilefni þess að maður er ennþá að og nokk-
uð seigur, með nýjan smell 2010 og allt 
að gerast,“ segir hann hress og á þar við 
Time. 

Nýtt lag, Treasure Hunt, er einnig 
komið út og hefur verið í spilun í útvarpi. 
Bæði lögin verða á nýrri plötu Herberts 
sem kemur út á næsta ári.  - fb

Herbert gefur út tónleika sem hurfu

ALLTAF Í STUÐI Herbert hefur gefið út mynddisk með tónleikum 
sínum í Íslensku óperunni.
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menning@frettabladid.is

Tónleika- og kyrrðarstund 
sem fram fer í Langholts-
kirkju næsta þriðjudags-
kvöld ber það forvitnilega 
heiti, Ertu búinn að Bach-
a fyrir jólin? Tómas Guðni 
Eggertsson, orgelleikari og 
forsprakki uppákomunnar, 
varð fyrir svörum þegar 
Fréttablaðið forvitnaðist 
um málið:

„Kveikjan að tónleikunum var 
þegar ég heyrði Davíð Þór Jónsson 
og Eyþór Gunnarsson leika saman 
á tvö píanó á tónleikum sem haldn-
ir voru á djasshátíð í fyrra. Við 
hittumst skömmu síðar og fórum 
að ræða þá hugmynd að gera eitt-
hvað saman, finna okkur verk-
efni. Ég tók þann pólinn í hæðina 
að reyna að læra af þessum óhefð-
bundna pakka, mæta þessu flæð-
andi ljóni sem Davíð Þór er,“ segir 
Tómas Guðni Eggertsson hógvær. 
Úr varð að leika sálmaforspil úr 
hinni vel þekktu orgelbók Bachs, 
Orgelbüchlein. „Bókin er í raun 
grunnkennslubók í orgelleik og 

oftast eru þeir fluttir eingöngu 
af orgelleikara eins og gefur að 
skilja, en þarna spilum við hins 
vegar saman á orgel og píanó sem 
er afar sjaldgæft, raunar hef ég 
aldrei orðið var við að píanói og 
orgeli sé skeytt saman,“ segir 
Tómas Guðni, sem segir hlustend-
ur eiga von á óvæntu tónlistar-
ferðalagi á tónleikunum.

Á milli laga eru lesin ljóð, eftir 
Þorstein frá Hamri og Hannes 
Pétursson svo dæmi séu tekin. 
„Ég var orðinn dálítið þreyttur á 
þessu hefðbundna tónleikaformi 
og langaði að brjóta það upp. Ég 
fékk því til liðs við mig gamlan 
félaga úr Þrótti, Björn Hlyn Har-
aldsson leikara, og þar að auki 

Sigurbjörgu Þrastardóttur ljóð-
skáld. Egill Ólafsson bættist svo 
í hópinn þegar við fluttum pró-
grammið í Reykholti á dögunum,“ 
segir Tómas en þess má geta að 
það var fyrst flutt í Langholts-
kirkju á aðventunni í fyrra. Bach 
er ómissandi á aðventunni að sögn 
Tómasar sem er bæði búinn að 
Bach-a og baka á aðventunni: „Ég 
er búinn að gera sex sortir, tvær 
tegundur af randalínum og fjórar 
af smákökum,“  

Dagskrá stundarinnar hefst 
klukkan níu næsta þriðjudags-
kvöld og tekur um klukkustund í 
flutningi. Miðasala verður við inn-
gang.
 sigridur@frettabladid.is

JÓLASKAMMTUR AF BACH

ERU BÆÐI BÚIN AÐ BACH-A OG BAKA FYRIR JÓLIN Davíð Þór Jónsson píanóleikari, Tómas Guðni Eggertsson orgelleikari, Sig-
urbjörg Þrastardóttir skáld og Egill Ólafsson, tónlistarmaður og skáld, voru hress þegar ljósmyndari hitti þau. Á myndina vantar 
Björn Hlyn Haraldsson leikara sem einnig kemur fram á kyrrðarstundinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ekki er vitað með vissu hvenær Bach samdi Orgelbüchlein eða af hvaða 
tilefni. Margar tilgátur hafa þó verið settar fram. Ein sú áhugaverðasta er að 
Bach hafi skrifað verkið á meðan hann gisti fangaklefa í Weimar um tæp-
lega mánaðarskeið haustið 1717 vegna deilna við yfirboðara sinn, hertogann 
í Weimar. Vel kann að vera að Bach hafi haft handritið hjá sér í prísundinni, 
en þó þykir nú ljóst að hann hafi hafist handa við að setja verkið saman 
nokkrum árum áður, líklega strax 1708, og hafi síðan gripið í það af og til 
næstu árin.“
 *Texti: Halldór Hauksson í prógrammi tónleikanna.

LÍTIL BÓK MEÐ ÓÞRJÓTANDI INNIHALDI*

MOLI FLUGUSTRÁKUR KOMINN ÚT Í tilefni af endurútgáfu bókanna um Mola litla flugustrák og þess að Ragnar Lár, 
höfundur bókanna, hefði orðið 75 ára verður haldið Molakaffi í Brúarlandi í Mosfellsbæ á sunnudag, frá klukkan 14 til 17. Við það 
tækifæri mun Kristín Pálsdóttir, ekkja Ragnars, afhenda Mosfellsbæ 20 verk eftir Ragnar til eignar og varðveislu.

Athugið að áfangar geta fallið niður náist ekki nægilegur fjöldi nemenda.
Allar nánari upplýsingar á vef skólans www.bhs.is Skólameistari

Kvöldskóli BHS Vorönn 2011
Innritun í kvöldskóla BHS í málm- og véltæknigreinum fer fram

föstudaginn 17. desember kl. 17 – 19 og laugardag  18. desember kl. 11 – 14

Verklegir áfangar og tölvuteikning
HSU 102/212 verkleg suða
HSU 232 verkleg þunnplötusuða, ál/stál/ryðfr.
LSU 102/202 verkleg suða
RSU 102/202 verkleg suða
HVM 103 verkleg handavinna
PLV 102 verkleg plötuvinna
TTÖ 102 tölvuteikning fyrir byrjendur

Eftirtaldir áfangar í málmiðngreinum og 
teikningum verða í boði. Námið hentar 
vel sem undirbúningur undir sveins-
próf í málmiðngreinum. Til viðbótar 
neðantöldum greinum eru allar suðu-
greinar, s.s. MIG/MAG, TIG, logsuða 
og rafsuða, kenndar.

Kennsla fer fram á tímabilinu frá 10. janúar til 26. apríl.

Listaháskóli Íslands auglýsir eftir umsóknum um 

starf háskólakennara í 
kennslufræði sjónlista

Laust er til umsóknar starf háskólakennara í kennslufræði sjónlista 
við listkennsludeild. Umsækjandi skal vera listkennari á sviði sjónlista 
og hafa lokið meistaragráðu eða sambærilegri gráðu á sínu sviði. 
Gerð er krafa um að hann hafi yfirgripsmikla þekkingu á straumum 
og stefnum í sjónlistum og listkennslu, og hafi umtalsverða 
kennslureynslu á háskólastigi.

Starf háskólakennara í listkennslu skiptist í kennslu, rannsóknir og 
stjórnun. Auk kennslu í fræðigreinum hefur hann umsjón með 
meistaraverkefnum nemenda og stýrir ýmsum verkefnum sem lúta 
að skólastarfinu. Hann vinnur að eigin rannsóknum og skal vera 
virkur þátttakandi í því fræðasamfélagi sem skólinn byggir upp.

Rektor ræður í starfið í samráði við deildarforseta listkennsludeildar. 
Sérstök dómnefnd dæmir um hæfi umsækjenda, sbr. reglur skólans 
um veitingu akademískra starfa. Ráðningin gildir frá 1. ágúst 2011.   

Umsóknum og meðfylgjandi gögnum skal skila ekki síðar en 
mánudaginn 17. janúar næstkomandi  til Listaháskóla Íslands, 
skrifstofu, Skipholti 1, 105 Reykjavík.

Nánari upplýsingar um kröfur til umsækjenda, umsóknargögn, 
meðferð umsókna, og eðli starfsins,  er að finna á heimasíðu skólans 
www.lhi.is

„Afar áhugaverð skáldsaga,  
frumleg og heilsteypt.“

 E I NA R FA LU R I NG ÓL F S SON / MORGU N BL A ÐIÐ

„Tvímælalaust ein besta 
skáldsaga ársins.“

 F R IÐR IK A BE NÓN ÝSD Ó T T IR / F R ÉT TA BL A ÐIÐ
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OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 11. desember 

➜ Tónleikar
16.00 Föruneyti G. H. verður með 
tónleika í Miðgarði í Garði, á Reykja-
nesi, í dag. Tónleikarnir hefjast kl. 16 og 
er aðgangseyrir 1.500 krónur.
22.00 Hljómsveitin Mogadon verður 
með tónleika á Gallery - Bar 46, að 
Hverfisgötu 46 í kvöld. Tónleikarnir hefj-
ast kl. 22, 500 króna aðgangseyrir.
22.00 Í kvöld verða hljómsveitirnar 
Berndsen og Valdimar með tónleika á 
Sódóma Reykjavík. Húsið opnað kl. 22 
og aðgangseyrir er 1.000 krónur.
22.00 Hljómsveitin Dikta verður með 
tónleika á Græna hattinum, Akureyri, 
í kvöld. Cliff Clavin sér um upphitun. 
Tónleikarnir hefjast kl. 22 og er forsala í 
verslun Eymundsson.

➜ Opnanir
15.00 Í dag kl. 15 er opnuð sýning 
Páls Guðjónssonar, Form - Fegurð - 
Flæði, í Listasal Mosfellsbæjar. Sýning-
in stendur til 3. janúar. Allir velkomnir 
og aðgangur ókeypis.
16.00 Gísli Hrafn, Einar og Jón opna 
samsýningu í Gallerí Tukt, Hinu hús-
inu, að Pósthússtræti 3-5 í dag. Sýn-
ingin er opin frá 16-18 í dag og eru allir 
velkomnir.

➜ Síðustu Forvöð
14.00 Leiðsögn um sýningu Guð-
mundar Sigurðssonar í dag kl. 14 í 
Náttúrufræðistofu Kópavogs. Síðasta 
sýningarhelgi. Ókeypis aðgangur.
Um helgina eru lokadagar ljósmynda 
og sölusýningarinnar flickr-iceland 
hópsins. Sýningin er til styrktar blátt 
áfram og er í Tjarnarsal Ráðhússins. 
Opið til kl. 18 alla helgina.

➜ Upplestur
13.00 Guðrún Helgadóttir les úr nýj-
ustu bók sinni Lítil saga um latan unga í 
Grasagarðinum. Jólabasar verður opinn 
frá 13-18 á sama stað.

➜ Opið Hús
13.00 Íslandsdeild Amnesty Inter-
national býður öllum að taka þátt og 
koma á skrifstofu deildarinnar í Reykja-
vík í dag frá kl. 13-18. Skrifstofa Amne-
sty er að Þingholtsstræti 27.

➜ Bókmenntir
13.30 Í dag verður haldin árleg 
bókmennatkynning Menningar- og 
friðar samtakanna MFÍK í MÍR-salnum 

að Hverfisgötu 105. Höfundar lesa úr 
verkum sínum. Húsið opnar kl. 13.30. 
Aðventustemmning og kaffisala. Allir 
velkomnir.

➜ Dansleikir
13.00 Hljómsveitin Sálin spilar á Nasa 
í kvöld og opnar húsið á miðnætti. 
Miðar eru seldir á staðnum í forsölu frá 
13-17 í dag.

➜ Tónlist
14.00 Í dag verður aðventustemmning 
með tónlist og heitu súkkulaði í Hall-
grímskirkju frá 14-17. Kórsöngur og 
orgeltónlist. Aðgangseyrir er 1.000 krón-
ur, frítt fyrir börn yngri en 16 ára.

➜ Markaðir
14.00 Jólaþorpið í Hafnarfirði er 
opið frá 13-18 um helgina. Dagskrá í 
Jólaþorpinu hefst kl. 14 og stendur til 
16.30. Jólaþorpið er staðsett við Strand-
götu og Verslunarmiðstöðina Fjörð.

➜ Forsýning
20.30 Frumsýning á dansleikhús-
gjörningi fjöllistahópsins Skyr Lee Bob, 
Square Wunder Globe verður í kvöld í 
Gerðasafni í Kópavogi. Sýningin hefst 
kl. 20.30. Miðaverð er 2.000 krónur og 
eru miðar seldir við inngang.

➜ Útivist
14.00 Göngugarpar sameinast við að 
búa til Ljósafoss niður Esjuna í dag. 
Mæting við Esjustofu kl. 14. Gangan 
hefst stundvíslega kl. 14.30. Allir ágóði 
af kaffisölu Esjustofu rennur til Ljóssins 
í dag.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 12. desember 

➜ Tónleikar
14.00 Í dag kl. 14.00 verða tónleikar í 
Listasafni Íslands í minningu listmál-
arans Karls Kvaran. Tónleikarnir eru 
haldnir í tengslum við yfirlitssýningu 
á verkum hans sem nú stendur yfir í 
safninu
15.00 Léttir harmonikkutónleikar í 
Ráðhúsinu við Vonarstræti í dag kl. 
15. Lindy hop dansinn sýndur og boðið 
upp á almennan dans.
16.30 Kór Átthagafélags Stranda-
manna heldur Aðventuhátíð í Bústaða-
kirkju í dag kl. 16.30. Stjórnandi er 
Krisztina Sxklenár. Aðgangseyrir er 
2200 krónur, frítt fyrir 14 ára og yngri.
17.00 Drengjakór Reykjavíkur heldur 
aðventutónleika í Hallgrímskirkju í dag 
kl. 17. Miðasala við innganginn, frítt fyrir 
börn 12 ára og yngri.

21.00 Jóel Pálsson og hljómsveit hans 
fagnar útkomu plötunnar HORN með 
tónleikum í kvöld á Rósenberg. Tónleik-
arnir hefjast kl. 21 og er miðasala við 
innganginn.

➜ Opnanir
12.10 Sýning Hannesar Lárussonar 
Líkamshlutar í trúarbrögðum opnar í 
dag kl. 12.10 í fordyri Hallgrímskirkju.

➜ Síðustu forvöð
13.00 Í tengslum við Jól í bæ í Hvera-
gerði verður opnaður jólagluggi í Lista-
safni Árnesinga í dag kl. 13. Einnig 
verður leiðsögn og samræður um sýn-
inguna „Þjóðleg fagurfræði” kl. 15 með 
Ingu Jónsdóttur sýningarstjóra. Allir 
velkomnir og aðgangur ókeypis.
Um helgina eru lokadagar ljósmynda 
og sölusýningarinnar flickr-iceland 
hópsins. Sýningin er til styrktar blátt 
áfram og er í Tjarnarsal Ráðhússins. 
Opið til kl. 18 alla helgina.

➜ Opið Hús
13.00 Jólasýning Árbæjarsafns verður 
opin í dag frá kl. 13-17. Dagskrá frá 14-
16. Aðgangseyrir er 600 krónur fyrir full-
orðna, ókeypis fyrir börn, ellilífeyrisþega 
og öryrkja.

➜ Kvikmyndir
15.00 Ballettinn Hnotubrjóturinn 
verður sýndur í bandarískri útgáfu á 
kvikmyndasýningu MÍR, að Hverfisgötu 
105. Sýning hefst kl. 15. Aðgangur 
ókeypis.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur félags eldri borg-
ara í Reykjavík og nágrenni verður að 
Stangarhyl 4, í kvöld frá kl. 20-23. 
Danshljómsveitin Klassík leikur danslög 
við allra hæfi.

➜ Dagskrá
11.00 Fjölskyldudagskrá verður í Þjóð-
minjasafni Íslands í dag. Dagskrá hefst 
kl. 11 og er aðgangur ókeypis.

➜ Leiðsögn
15.00 Leiðsögn um sýningu listamanns-
ins Gardars Eide Einarssonar í Hafnar-
húsinu kl. 15. Kristín Dagmar Jóhann-
esdóttir leiðir gesti um sýninguna. Allir 
velkomnir og aðgangur ókeypis.

➜ Samkoma
16.00 Jólaskemmtun/styrktartónleikar 
Samhljóms verður haldin á Fosshótel 
Húsavík í dag kl 16. Fram koma Hjálm-
ar og þeir ásamt gestum. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

27.DES

19.DES

Ólafur Arnalds

Seabear

Sudden Weather Change

Algjör Sveppi - Dagur í lífi stráks

Nýtt leikverk eftir Jón Atla

Miðasalan er opin 
virka daga frá kl. 13-15
Sími: 527 2100  
www.tjarnarbio.is Tjarnargötu 12 - 101 Reykjavík

Mojito
Augastein – Á senunni
Ævintýrið um 12.DES

kl. 14 OG 16

10.DES

KL. 20:00

útskriftarsýning
DanslistaskólaJSB

12.DES

16.DES

KL. 20:30

FRAMUNDAN:

28.-30.des

Ég vil hjálpa með 100 krónum á mánuði.
Ég skrái mig með SMS- skilaboðunum FHI í síma 1900 og eftir það 

styrki ég Fjölskylduhjálp Íslands með 100 krónum á mánuði.

Viðkomandi fær svo sent eitt SMS á mánuði sem kostar 100 krónur 
sem færist á símareikning um hver mánaðarmót.

Öll símafyrirtækin gefa sína þjónustu.

Hátíð fer 
að höndum ein

Kórar og tónlistarfólk Hallgrímskirkju bjóða upp á 
samfellda tónlistardagskrá

Í DAG, LAUGARDAGINN 11. DESEMBER  KL. 14-17

Aðgangur kr. 1.000/ ókeypis fyrir yngir en 16 ára

DAGUR  HARMONIKUNNAR 
Velkomin á létta tónleika Harmonikufélags Reykjavíkur í 

Ráðhúsi Reykjavíkur á morgun, sunnudaginn 12. desember 
kl. 15.00.  M.a. verður Lindy hop dansinn sýndur 

og boðið upp á almennan dans.

Harmonikufélag Reykjavíkur

Jólatrésskemmtun kl. 14.00
Skemmtunin hefst í kirkjunni með stuttri helgistund.
Kveikt á þriðja kertinu í aðventukransinum.
Þá verður haldið í Safnaðarheimilið þar sem dansað verður í 
kringum jólatréð, jólasveinninn kemur í heimsókn með góðar 
gjafir og svo fá allir hressingu.

Aðventukvöld kl. 20.00
Ræðumaður Guðrún Ögmundsdóttir.
Anna Sigga tónlistarstjóri og Aðalheiður organisti ásamt Kór 
Fríkirkjunna sjá um tónlistina. 
Hjörtur Magni og Bryndís leiða stundina.Hlökkum til að sjá sem 
flest ykkar til að njóta stundarinnar með okkar frábæra fólki. 

Þriðji sunnudagur 
í aðventu 

12. desember

Heill þér, hafsins stjarna
AÐVENTUTÓNLEIKAR
í Seltjarnarneskirkju

Valgerður Guðnadóttir
Einsöngvari

Haukur Gröndal

Steingrímur Þórhallsson

Þorgrímur Jónsson

Klarinett

Orgel og píanó

Kontrabassi
Stjórnandi

Magnús Ragnarsson

Miðvikudaginn 15. des. kl. 20:00
Sunnudaginn 12. des. kl. 20:00

Miðar til sölu hjá félögum, í tólf tónum og við innganginn.

Jóladagatal Norræna hússins 1.-23. des. kl: 12.34

Bækur  ★★★

Heimanfylgja. Skáldsaga um 
uppvöxt Hallgríms Péturs-
sonar byggð á heimildum um 
ættfólk hans og samtíð.
Steinunn Jóhannesdóttir 

Heimildir um ævi Hallgríms 
Péturs sonar eru af skornum 
skammti eins og gefur að skilja. 
Þótt hann sé einhver þekktasti 
Íslendingur sinnar samtíðar og 
án efa þekktasta og virtasta skáld 
þjóðarinnar á milli Snorra og 
Jónasar vitum við lítið fyrir víst 
um æsku hans og uppvöxt. Þetta 
er auðvitað alveg eðlilegt. Hall-
grímur var á dögum löngu áður 
en höfundar og ævi þeirra kom-
ust í tísku meðal fræðimanna og 
lesenda og það var ekki fyrr en 
löngu síðar að menn fóru að reyna 
að grafast fyrir um ætterni hans, 
uppvaxtarskilyrði og annað sem 
við höfum undanfarin tvö hundr-
uð ár litið á sem lykil að skáldskap 
og tjáningu skálda.

Við lifum á hinn bóginn á ævi-
sögulegum tímum og undanfarin 
ár hafa verið gerðar ýmsar atlög-
ur að því að skilja Hallgrím og 
setja ævi hans í samhengi sem 
er okkur nútímamönnum skiljan-
legt. Hallgrímur hefur áður birst 
sem aukapersóna í sögu Steinunn-
ar Jóhannesdóttur um eiginkonu 
hans Guðríði Símonardóttur sem 
kom út fyrir tæpum áratug og 
fyrir þremur árum skrifaði Úlfar 
Þormóðsson um Hallgrím mikla 
sögulega skáldsögu þar sem hann 
dró upp sína mynd af Hallgrími, 
mikið stílfærða og býsna nútíma-
lega.

Ný skáldsaga Steinunnar 
Jóhannesdóttur um fyrstu æviár 
Hallgríms stefnir í þveröfuga átt 
við sögu Úlfars að sumu leyti en 
ekki öllu. Steinunn er miklu trúrri 
sögulegum heimildum um lífið á 
tímum Hallgríms, en beinagrind-
in í sögu hennar er samt sem áður 
nútímaleg eða öllu heldur rómant-
ísk. Hennar Hallgrímur mótast 
fyrst og fremst af áfalli í æsku, 
móðurmissi sem hefur djúpstæð 
áhrif á sálarlíf hans og gerir hann 
kannski að því skáldi sem hann 
seinna varð. Þetta er auðvitað 
þekkt minni úr íslenskum bók-
menntum, undirritaður er að vísu 
alltaf með hausinn fullan af Fjall-
kirkju Gunnars Gunnarssonar, 
en samt verður vart hjá því kom-
ist að bera Hallgrím Steinunnar 
saman við Ugga Greipsson – til 
þess eiga þeir of margt sameigin-
legt. Önnur og minna þekkt saga 
Gunnars kemur líka upp í hugann 
við lestur Heimanfylgju, uppvöxt-
ur Hallgríms á biskupssetrinu á 
Hólum kallast á við fyrsta hluta 
sögu Gunnars um Jón Arason sem 
var strákur á sömu slóðum rúmri 
öld fyrr.

Sögu Hallgríms í þessari bók 
lýkur þegar hann er aðeins fjór-
tán ára gamall og heldur af landi 
brott eftir að hann er rekinn úr 
Hólaskóla. Hann er þá enn ómót-
aður að mestu eins og gefur að 
skilja. Enda er það ekki Hallgrím-
ur sjálfur sem rís hæst í þessari 
sögu. Til þess er hann ekki nógu 
sérkennilegur eða að minnsta 
kosti tekst ekki að gera sálar-
líf hans svo ríkulegt eða óvenju-
legt að það hrífi lesandann. Saga 
Hallgríms er vel sögð saga af því 
hvernig hann hefði getað verið, 
hvernig strákur af góðum ættum 

en fátæku foreldri sem ólst upp í 
nábýli við stórmenni sinnar tíðar 
hefði getað hugsað og lifað. En 
það eru þessi stórmenni sem lyfta 
sögunni og bera uppi bestu kafla 
hennar. Sagan rís hæst undir 
lokin þegar Halldóra Guðbrands-
dóttir, dóttir Guðbrands Þorláks-
sonar biskups, tekur yfir sviðið. 
Lýsingarnar á stórmennsku henn-
ar á síðustu æviárum föður henn-
ar, innibyrgðri ástríðu og átökum 
við valdamenn er á köflum býsna 
mögnuð lesning. Í lokahluta sög-
unnar rís ekki bara dramatíkin 
hæst heldur einnig frásögnin og 
stíllinn. Jón Yngvi Jóhannesson 

Niðurstaða: Heimanfylgja er þegar 
best lætur mögnuð lýsing á and-
rúmslofti sautjándu aldar á Íslandi en 
aðalpersónan sjálf hverfur stundum í 
skuggann.

Eins og hver annar strákur 



Furðurstrandir 
á toppnum 
í fimm vikur
 

Þú færð árituð eintök 

af Furðuströndum Arnaldar 

Indriðasonar í verslunum 

Eymundsson um allt land.

Tryggðu 
þér áritaðan 
Arnald!

METSÖLULISTINN

1.

KB/Morgunblaðið

3.980,-

Gildir til og með 14. desember 2010 eða meðan birgðir endast!
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folk@frettabladid.is

12 ÁR ERU LIÐIN   frá því að söngkonan Britney Spears sendi frá sér sitt 
fyrsta lag, „Baby One More Time“, en þá var hún aðeins sautján ára.

„Þeir báðu mig bara um að koma 
og ég söng þarna fimm lög,“ segir 
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söng-
kona. Breska tímaritið Monocle 
bauð henni til London til að koma 
fram í útvarpsþætti tímaritsins 
sem það heldur úti í ansi glæsilegu 
hljóðveri sínu. 

Starfsmenn Monocle eru ansi 
hrifnir af Jóhönnu því þetta er í 
annað sinn sem hún mætir í hljóð-
verið og syngur, hún gerði slíkt hið 
sama í fyrrasumar. Jóhanna flaug 
út strax á mánudagsmorgni eftir 
að hafa sungið á fernum Jólagesta-
tónleikum í Laugardalshöllinni þá 
helgi. „En maður fær alveg svaka-
lega góða meðhöndlun hjá þeim 
enda stórt tímarit og svo fékk ég 
að vinna með Friðriki Karlssyni, 
ég kalla alltaf í hann þegar ég er 
í London.“

Jóhanna söng tvö ný lög sem 

verða væntanlega á nýrri plötu. 
Og svo íslenska jólalagið Ó helga 
nótt. „Þeir báðu mig alveg sérstak-
lega um það, að syngja jólalag á 
íslensku.“ Söngkonan er ákaflega 
upptekin í mánuðinum en í kvöld 
koma Jólagestir Björgvins í heim-
sókn til Akureyrar. Jóhanna hefur 
hins vegar síður en svo fengið nóg 
af ferðalögum því hún hyggst 
heimsækja nokkrar kirkjur á land-
inu og halda litla tónleika ásamt 
kærastanum sínum, gítarleikar-
anum Davíð Sigurgeirssyni. „Þetta 
eiga að vera svona fjölskyldutón-
leikar með hátíðlegum og poppuð-
um jólalögum í bland,“ en jólalag 
sem þau sömdu saman er farið að 
hljóma á öldum ljósvakans. Þau 
skötuhjú verða í Reykholti hinn 
17. desember og svo verða tónleik-
ar í Keflavík, á Grundarfirði og á 
Egilsstöðum. - fgg

Jóhanna söng Helga 
nótt fyrir Monocle

Í MONOCLE Jóhanna Guðrún ásamt Friðriki Karlssyni í hljóðveri breska tímaritsins 
Monocle. Jóhanna söng meðal annars Ó helga nótt á íslensku í þættinum.

Kourtney Kardashian er sögð 
miður sín vegna orðróms um að 
unnusti hennar, Scott Disick, sé 
samkynhneigður og hrífist af 
klæðskiptingum.

„Hún er búin að fá sig full-
sadda á öllum þessum slúðursög-
um um samband þeirra Scotts og 
hún meira en nóg af öllu því ljóta 
sem sagt er um Scott á netinu,“ 
var haft eftir vini raunveruleika-
stjörnunnar. „Kourtney finnst 
sem þau Scott séu stanslaust að 
takast á við ný vandamál og 
hún er uppgefin. Hana lang-
ar í góðan mann sem mun 
passa upp á hana og barnið. 
Kourtney veit að Scott er 
ekki samkynhneigður en hún á 
ekki að þurfa að hafa áhyggjur af 
svona slúðri,“ sagði vinurinn. 

Þreytt á 
slúðrinu

ÁHYGGJUFULL Kourtney Kardashian 
er þreytt á slúðursögum um hana og 
kærastann.  NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Rihanna er með fatastíl sem tekið 
er eftir og er stúlkan óhrædd við að 

fara sínar eigin leiðir þegar kemur 
að tískunni. Hin 22 ára gamla söng-
kona sló fyrst í gegn árið 2005 og 
hefur síðan þá átt hvern smell-
inn á fætur öðrum. Það er 

forvitnilegt að líta til baka 
yfir farinn veg og skoða 

hin mörgu andlit Rihönnu. 

Fjölmörg andlit Rihönnu

Jólakaupauki
Flottur hátalari fylgir
GSM tilboði á meðan
birgðir endast.

Vertu með YouTube
í símanum

Jólainneign 1.000 kr. á mánuði í 12 mánuði fylgir.

Samsung Galaxy 5
0 kr. útborgun
m.v. 12 mánaða greiðsludreifingu eða 12x3.325 kr.*

www.ring.is  /  m.ring.is www.facebook.com/ringjarar
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*Dreifingargjald 250 kr. á mánuði.

NÝSTIRNI Söngkonan sló fyrst í 
gegn árið 2005, þá aðeins 17 ára 
gömul. Fatastíllinn var þá enn nokk-
uð stelpulegur líkt og sjá má. 

STELPULEG Söngkonan var aðeins 18 
ára gömul þegar hún tróð upp í spjall-
þættinum Today Show í júli árið 2006. 

GAMALDAGS Rihanna 
minnir hér svolítið á söng-
konur sjöunda áratugarins 
með bleikar varir og stutt 
hár. Myndir er tekin í 
desember árið 2008.

FRAM-
ÚR STEFN-
U LEG 
Söngkonan mætti í 
þessum undarlega kjól á 
AMA-tónlistarhátíðina árið 
2007. 

NORDICPHOTOS/GETTY

RAUÐKLÆDD Rihanna 
mætti í rauðum blúndu-
kjól og með eldrauða 
lokka á AMA-tónlistar-
hátíðina í nóvember á 
þessu ári.



Firði, Hafnarfirði   Sími 565 0073   

SÍÐASTI

SÉNS
Á AÐ KAUPA 
HERRAFÖT 
MEÐ AFSLÆTTI 
FYRIR JÓLIN

afsláttur af 
öllum vörum 
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„easy rider“ mótorhjól í kaupbæti
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Allir sem 
versla fara í pott og gætu unnið þetta hjól að verðmæti1.300.000 kr.

Opið: 
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sunnudag 13-18
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Jólagleði Ásdísar Ránar fór fram á sport-
barnum Re-Play á fimmtudagskvöld. Ásdís 
mætti á svæðið og áritaði meðal annars ein-
tök af búlgarska Playboy, sem hún prýddi for-
síðuna á fyrr á árinu.

JÓLAGESTIR
ÁSDÍSAR RÁNAR

SVÖRT JÓL Björn Blöndal, Hildur Líf og Lilja Ingibjargar klæddust svörtu í jólaboðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÆTT Á SVÆÐIÐ Ásdís Rán kom frá Þýskalandi á dögun-
um og kynnti snyrtivörulínu í gleðinni.

GLÖÐ Friðjón, Gyða og Vala Grand voru eldhress og glöddust þegar 
ljósmyndara bar að garði.

ALLIR ERU AÐ FÁ SÉR Telma og Stefanía létu sig ekki vanta í gleðina 
og skemmtu sér vel.

HÁRSPANGARVANDRÆÐI Arna var umkringd fögrum fljóðum þegar 
hárspöngin fór skyndilega að láta illa.

TÖFF Eygló, mamma Ásdísar, Haffi Haff og Kolla voru á 
meðal hressasta fólksins í gleðinni.

HVAÐ ER SVONA FYNDIÐ? Dóra, Kata og Svana hlógu dátt, 
enda ljósmyndari Fréttablaðsins brandarakall mikill.

JÓLAGLEÐI Eygló, Tino the Tangolover og Brynja Valdís 
létu ekki segja sér tvisvar að stilla sér upp.

MEÐ LÍFVERÐI Sveinn Hjörtur og Gunnar Ólafsson voru 
lífverðir Ásdísar þetta kvöld.

vodafone.is

Meiri jól, 
meiri jól,
meiri jól

Öflugur sími frá HTC með Android 2.1 
stýrikerfi og 3,2" snertiskjá. Facebook, 
Twitter og Flickr samhæfing ásamt 
tengingu við YouTube og Google.

HTC Wildfire

0 kr. útborgun
og 4.999 kr. á mán. í 12 mán.
Netið í símann, 100 MB, 
fylgir með í 1 mánuð.

Staðgreitt: 59.990 kr.

Nokia C5 er mjög vel búinn sími. 
Hann er með stuðning við Mail for 
Exchange og Lotus Notes Travel 
tölvupóstlausnir. Einnig er hann 
búinn Ovi Maps GPS staðsetningar- 
og leiðsögukerfi.

Nokia C5

0 kr. útborgun
og 2.666 kr. á mán. í 12 mán.
Netið í símann, 100 MB, 
fylgir með í 1 mánuð.

Staðgreitt: 31.990 kr.

Við afborgunarverð á farsímum bætist við 250 kr. greiðslugjald á mánuði.



VORUM AÐ TAKA UPP UNAÐSLEGA SKÓSENDINGU FRÁ JEFFREY CAMPBELL.

LAUGAVEGI 66 –– 101 REYKJAVIK ––  S. 5652820.



 11. desember 2010  LAUGARDAGUR

„Það eru tíu myndavélur í borð-
inu og svo verða nokkrar á flakki 
um salinn,“ segir Valur Heiðar 
Sævarsson, eigandi pókerklúbbs-
ins Button við Gullinbrú, sem var 
opnaður á dögunum.

Valur efnir til stórmóts í dag. 
Yfir 200 spilarar eru skráðir til 
leiks, en búist er að við að um 150 
láti sjá sig. Sérstakt sjón-
varpsborð, sem flutt 
var inn í samstarfi við 
vefspilavítið Betsson 
fyrir nokkrum mán-
uðum, verður í fyrsta 
skipti notað á mótinu og 
er ætlunin að taka upp 
lítinn þátt fyrir íslenska 
pókersamfélagið.

„Borðið verður 
ekki í mikilli notk-
un, en það verð-
ur prófað,“ segir 
Valur og bætir 
við að pókersam-
félagið sé gríðar-
lega spen nt 

fyrir mótinu. „Þetta er stærsta mót 
sem haldið hefur verið á klúbbi á 
Íslandi og það stærsta fyrir utan 
Íslandsmótið.“

Er þetta skref í áttina að því 
að íslenskur póker verði sýndur í 
sjónvarpi?

„Jújú. Þetta er eitt af skrefunum; 
að sjá það í notkun og pæla í mögu-
leikunum. Þessi þekking er ein-

faldlega ekki til staðar á Íslandi. 
Það þarf að byggja upp.“

Valur tekur fram að þar sem 
þetta sé í fyrsta skipti sem 
borðið sé notað verði þátturinn 
ætlaður pókerspilurum og ekki 
sýndur í sjónvarpi. „Þáttur-

inn verður fyrir pókersam-
félagið. Við viljum 

ekki rjúka af stað 
og fara að gera 
eitthvað sem 
er ekki nógu 
gott. Þetta er 
æfing,“ segir 
Valur. 

 - afb

Sjónvarpsborðið 
notað í fyrsta skipti

SPENNA Í MÖNNUM Tíu myndavélar eru í sjónvarpsborðinu sem verður notað í 
fyrsta skipti um helgina. Valur segir mikla spennu í pókersamfélaginu fyrir mótinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Robert Pattinson og Kristen 
Stewart snæddu kvöldverð á veit-
ingastaðnum Fleming’s Prime 
Steakhouse ásamt tökuliði nýj-
ustu Twilight-myndarinnar fyrr 
í vikunni. Að sögn sjónarvotta 
virtist parið afskaplega ástfang-
ið.

„Þau virtust mjög ástfangin, 
héldust í hendur og töluðu eigin-
lega bara við hvort annað. Þau 
virtust bara hafa áhuga á hvort 
öðru,“ sagði sjónarvottur í viðtali 
við tímaritið People. 

„Þau voru alls ekki óviðeigandi 
en þau voru greinilega saman og 
litu bara út eins og venjulegt ást-
fangið par,“ sagði sjónarvottur-
inn.

Héldust í hendur

ÁSTFANGIN Kristen Stewart og Robert 
Pattinson eru ástfangið par.

NORDICPHOTOS/GETTY

Tæknilegur gimsteinn
Jólagjöfin sem 
gleður fagurkerann
Top Four lampinn frá Luxit er fágaður 
en jafnframt byltingarkennd hönnun 
sem vakið hefur verðskuldaða athygli. 
Aðeins  2W led sem gefa sömu birtu 
á ljósafleti og 60W glópera.

Hönnun: 
Alberto Basaglia og 
Natalia Rota Nodari

GH Ljós • Garðatorgi 7 • 210 Garðabæ
Sími 565 6560 • www.gh.is • gh@gh.is

Opnunartími:
Mánudaga - föstudaga: 9:00 til 18:00
Laugardaga: 11:00 til 16:00

Ný heimasíða | www.gh.is
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FJARLÆGÐ EFTIR KATRÍNU SIGURÐARDÓTTUR

Allur ágóði sölunnar rennur óskertur 
til starfs í þágu fatlaðra barna og ungmenna.

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA
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MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.
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Samkvæmt US Magazine 
ætlar leikarinn Ben Affleck 
að vera heimavinnandi faðir 
nú á næstu mánuðum og seg-
ist hann hlakka mikið til að geta 
eytt tíma með dætrum sínum 
tvemur.

„Eiginkona mín er að 
fara í burtu til að leika 
í kvikmynd og á meðan 
verður það bara Herra 

mamma,“ sagði leikarinn, sem 
er að kynna nýjustu kvikmynd 
sína um þessar mundir. Mynd-
in nefnist The Company Men 
og þar leikur Affleck á móti 

Tommy Lee Jones og 
Kevin Costner.

Rómantíkin virð-
ist ekki alveg farin 
úr Hollywood því 
þegar leikarinn var 
inntur eftir því hvað 
það væri í fari eigin-
konu hans sem hann 
elskaði mest svaraði 
hann: „Ég elska allt 

við hana.“ 

Ben vinnur heima 

HEIMAVINNANDI Ben 
Affleck verður einn 

heima með dætur sínar 
næstu mánuði á meðan 

Jennifer Garner leikur í 
kvikmynd. 

Í september síðastliðnum var ungstirnið Justin 
Bieber myndaður þar sem hann sat í aftursætinu á 
bíl og kyssti söngkonuna Jasmine Villegas. Söngv-
ararnir ungu sáust síðan saman við nokkur önnur 
tækifæri og virtist fara vel á með þeim. 

People Magazine greinir frá því að í nýju viðtali 
við Barböru Walters sagðist Bieber þó vera enn á 
lausu. „Ég kyssti hana. Ég veit ekki hvað ég ætti að 
segja, ég var bara að kyssa hana,“ sagði söngvar-
inn. „Ég vissi ekki að það væri verið að taka mynd-
ir. Þetta bara gerðist. Er það skrítið? Eru sextán 
ára unglingar ekki alltaf að kyssast? Það er ekkert 
óvenjulegt við það.“

Þegar Walters spurði söngvarann hvort hann væri 
á föstu með Villegas sagði hann þetta aðeins hafa 
verið koss. 

Þegar sjónvarpsþátturinn Today Show spurði um 
sambandsstöðu Biebers í nóvember var svarið aftur 
á móti: „Ég segi pass.“ 

Leyndarmál Justin Bieber

TÓK SJÁLFAN 
SIG UPP Robert 
Pattinson á 
hundruð hljóð-
upptaka af sér 
að rappa lög 
eftir Eminem.

Á FÖSTU? Söngvarinn Justin Bieber vill ekki segja til um hvort 
hann sé á föstu.   NORDICPHOTOS/GETTY

Robert Pattinson þráði ekkert heit-
ar en að verða rappstjarna sem 
unglingur. Robert, sem þekktast-
ur er fyrir að leika vampíruna 
Edward Cullen í Twilight-kvik-
myndunum, var með rapparann 
Eminem á heilanum og tók sjálf-
an sig upp rappa lög eftir kapp-
ann. „Ég á heilt safn af upptökum 
af mér að rappa frá þrettán ára 
aldri. Ég var með Eminem á heil-
anum þegar ég var yngri.“ Robert 
segir jafnframt að hann hafi verið 
í rapphljómsveit sem kallaði sig 
„Big Tub and the Tappy Cats“ 
en textana hafi bandið fengið frá 
öðrum. „Flestar rímurnar voru 
stolnar og textarnir snérust um að 
vera alinn upp á götunni, sem var 
eiginlega frekar fáránlegt þar sem 
ég var í raun veru alinn upp í fínu 

hverfi í London.“ Hann 
segir þó að ef hann 
fengi tækifæri til að 
rappa með Eminem 
myndi hann slá til. 

„Ég myndi elska að 
rappa með Emin-

em. Það væri 
alveg frábært.“

Vildi verða 
rappari

Sixties 
á players 
í kvöld

.A.t.h stúlkur 
fá frítt inn 

til miðnættis.

frír bolur eða leggings
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Aðþrengda eiginkonan Eva Longoria sótti nýverið 
um skilnað frá eiginmanni sínum, körfuboltamann-
inum Tony Parker. Ástæða skilnaðarins er sú að 
Parker átti að hafa átt vingott við aðra konu.

Nú er því haldið fram að Parker hafi ekki verið 
einn um að halda framhjá á meðan á hjónabandinu 
stóð því Longoria á að hafa átt í sambandi við hjól-
reiðakappann Lance Armstrong, en sá hefur verið 
kenndur við konur á borð við Kate Hudson og söng-
konuna Sheryl Crow. „Opinberlega láta þau sem 
þeim þyki enn vænt hvoru um annað en raunin 
er önnur. Þau gera ekki annað en að kenna hvort 
öðru um hitt og þetta til að reyna að fá samúð 
almennings,“ var haft eftir innanbúðarmanni. 

Tímaritið Enquirer heldur því fram að Parker 
hafi átt vingott við sjö konur, þar á meðal Erin 
Barry, eiginkonu fyrrverandi liðsfélaga síns, og 
dansara með hljómsveitinni Pussycat Dolls.

Longoria sökuð um framhjáhald

SAKLAUS? Eva Longoria er sögð hafa haldið framhjá Tony 
Parker með hjólreiðakappanum Lance Armstrong.

NORDICPHOTOS/GETTY

Eftir fimm ára hlé snýr 
Margeir Ingólfsson aftur 
með sitt vinsæla diskókvöld 
á annan í jólum. Tilefni 
endurkomunnar er skinku-
vandamál unglingsstúlkna í 
tengslum við svínaflensuna 
og ævisaga hans sem var 
rituð í hans óþökk.  

Diskókvöld Margeirs voru haldin 
tíu ár í röð og nutu mikillar hylli 
þangað til plötusnúðurinn ákvað 
að setja þau í salt. Núna, fimm 
árum síðar, hefur hann snúið aftur 
og í þetta sinn verður diskóið á 
skemmtistaðnum Austur á annan 
í jólum.

„Ég var eiginlega búinn að 
ákveða að enda ekki sem enn 
einn glataði gaurinn sem kemur 
með kommbakk á Súlnasal Hótel 
Sögu. En Það sem rak mig af 
stað aftur var að ég rakst á til-
kynningu frá sóttvarnarlækni 
um að á landinu hefði greinst 

skætt tilvik svokallaðrar svína-
flensu,“ útskýrir Margeir. „Þessi 
skæða veirusýking herjar aðal-
lega á unglingsstúlkur og lýsir sér 
þannig að hárið á þeim aflitast og 
andlitið á þeim verður appelsínu-
gult. Þær skinkast sem sagt upp á 
mettíma. Það er ljóst að hraði og 
eðli útbreiðslunnar gefur tilefni til 
að hafa miklar áhyggjur og þess 
vegna taldi ég það skyldu mína 
að bregðast við. Það má segja að 
þessi endurkoma sé ákveðið sam-
félagsverkefni því diskóið læknar 
skinkur.“

Önnur ástæða er einnig fyrir 
endurkomunni að sögn Margeirs: 
„Ég frétti af því að kunnur ævi-
sagnaritari hér í bæ, Ingólfur 
Margeirsson, maðurinn sem 
allir halda að sé pabbi minn, 
hefði komist í dagbókina mína og 
hafist handa við að rita ævisögu 
mína án þess að láta mig vita og 
ætlað að gefa hana út fyrir jólin,“ 
segir hann. „Það var í raun í ljósi 
þessara tveggja atriða sjálf gefið 
að slá upp eins og einum diskó-
dansleik.“ freyr@frettabladid.is

Diskóið læknar 
svínaflensuna

MARGEIR 
Plötusnúðurinn Margeir heldur diskó-
kvöld á Austri annan í jólum. Efsta 
myndin prýðir kápu ævisögu hans en 
hinar tvær eru frá því hann djammaði 
með Cher og John Travolta.

Listin að lifa - 6. kafli 
(bls. 193)
Líf er svo nátengt 
listinni, það á ekki að 
dylja neitt, en ekkert er 
falt. Ég vil vera eins og 
opin bók, ljóðabók og 
allir mínir gallar og allar 
mínar syndir og allt 
saman má koma fram, 
því það er nátengt 
minni list. Líf mitt er 
list. Tónlist.

Ég veit og skil allt 
hér um bil - 2. kafli 
(bls. 33)
Það mætti lýsa diskó-
tónlistinni sem ég er 
að spila sem hómófón-
ískri nýrómantík. Sem 
er eitthvað annað en 
gerviveröld pönk-rokks-
ins, þar sem áhrifin 
eru mótuð í spéspegli 
skallapoppsins og allt 
of lengi er staldrað við 
í einum hljómi. Þetta 
eru bara tískupönkarar 
sem klippa á nafla-

streng anarkismanns 
um leið og þeir skipta 
um galla. Pönk er feik.

Æskuárin - 1. kafli 
(bls. 10) 
Ég minnist þess að 
þegar félagar mínir voru 
í bófahasar, Tarsanleikj-
um eða þá að smíða 
flugvéla módel, þá lá 
ég einhverstaðar á 
afviknum stað og hugs-
aði um annars konar 
módel. Súpermódel. 
Ég grét mig í svefn á 
hverju kvöldi, tættur af 
ástarsorg og aldrei út af 
sama súpermódelinu. 
Ég var með súpermód-
el á heilanum. Og er 
enn.

Tilbrigði um fegurð 
- 10.kafli (bls. 412)
Maður þarf að hafa 
ákveðinn „presence”, 
eins og sagt er á ensku, 
sem við eigum því 
miður ekkert gott orð 

yfir. Sviðsþokki kemst 
kannski næst því.

Maður verður að 
hrífa fólk með glæsi-
leika. Hafa útgeislun. 
Þess vegna segi ég að 
fegurð sé hugarástand, 
því sviðssjarminn 
kemur útlitinu í sjálfu 
sér lítið við. En auðvit-
að er líka mikilvægt að 
maður sé hlutfallslega 
vel skapaður, skárra 
væri það nú. Ég á mér 
meira að segja með 
vissan uppáhalds-
kvarða, nokkurs konar 
„ideal“, sem er þannig 
að menn eru best 
skapaðir þegar þeir eru 
186-187 sentímetrar á 
hæð, 80-82 kílógrömm 
að þyngd, með langt 
bak og stuttar lappir: 
sem sagt engin sleggja, 
en hár, ekki grind-
horaður, en grannur. 
Maður verður að 
samsvara sér. Fegurð er 
vanmetin.

BROT ÚR ÆVISÖGUNNI FEGURÐ ER VANMETIN
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Ingvi Þór Kormáksson, meðlimur 
djass- og blússveitarinnar JJ Soul 
Band, hefur gefið út smásagnasafn-
ið Raddir úr fjarlægð. 

Á síðasta ári vann hann Gadda-
kylfuna fyrir bestu glæpasmá-
söguna og ákvað í framhald-
inu að kíkja ofan í skúffuna 
hjá sér. „Ég sá að ég var með 
sögur sem pössuðu fyrir 
eitt stykki smásagnasafn og 
lét til skarar skríða,“ segir 
Ingvi Þór. Helmingurinn 

er skáldaðar sögur á meðan annað 
tengist ævi hans, þar sem tónlist 
kemur við sögu. „Þetta eru gaman-
sögur með óvæntum endi. Þær eru 
skrifaðar til að skemmta sjálfum 

mér og geta hugsanlega skemmt 
öðrum í leiðinni,“ segir hann. 

Ein sagan fjallar um popp-
ara sem tekur þátt í úrslit-
um Eurovision án þess að 
undankeppni fari fram hér 
heima. Sjálfur á Ingvi Þór 

lag í Eurovision á næsta ári 
og er það í fimmta sinn sem 

hann tekur þátt í keppn-
inni.  - fb

Sögur frá djassara

INGVI ÞÓR KORMÁKSSON 
Hefur gefið út smásagna-
safnið Raddir úr 
fjarlægð.

Hinum sáluga Jim Morrison, 
söngvara The Doors, hefur verið 
veitt sakaruppgjöf í Flórída, 
fjörutíu árum eftir að hann var 
dæmdur fyrir ósiðlega hegðun á 
tónleikum. Atvikið átti sér stað 
1. mars 1969 á tónleikum í Miami 
þar sem hann átti að hafa sýnt 
áhorfendum getnaðarlim sinn. 
Aldrei var það þó fyllilega sann-
að. Hann var dæmdur í sex mán-
aða fangelsi en sat aldrei inni. Í 
framhaldi af kærunni varð ekk-
ert úr fyrirhugaðri tónleikaferð 
The Doors um tuttugu borgir. 
Aðdáendur Morrison höfðu lagt 
hart að fylkisstjóranum í Flórída 
að veita goðsögninni sakarupp-
gjöf og gaf hann á endanum eftir.  

Ekki lengur 
á sakaskrá

JIM MORRISON Hefur verið veitt sakar-
uppgjöf í Flórída.

Leikarinn Orlando Bloom er 
sagður í viðræðum um að leika í 
Hobbitanum. Stutt er síðan Cate 
Blanchett ákvað að leika álfa-
drottninguna Galadriel í mynd-
inni og nú virðist Bloom ætla að 
feta í fótspor hennar. Bloom lék 
álfastríðsmanninn Legolas í The 
Lord of the Rings og mun hann 
endurtaka hlutverk sitt, þrátt 
fyrir að persónan komi ekki við 
sögu í bókinni Hobbitanum eftir 
Tolkien. Tökur á Hobbitamynd-
unum tveimur hefjast á Nýja-
Sjálandi í febrúar. Fyrri mynd-
in er væntanleg í kvikmyndahús 
árið 2012 og sú síðari árið eftir. 

Bloom í 
Hobbitanum

ORLANDO BLOOM Sagður í viðræðum 
um að leika í Hobbitanum.

Söngkonan Beyoncé Knowles taldi það 
ekki eftir sér að gefa eiginmanni sínum, 
tónlistarmanninum Jay-Z, dýrasta bíl 
heims í tilefni 41 árs afmælis hans. 
Beyoncé keypti Bugatti Veyron Grand 
Sport handa ástinni sinni og kostar bíll-
inn ekki nema 232 milljónir króna.

Söngkonan hefur þó ekki þurft að 
spara lengi fyrir gripnum því sam-
kvæmt Forbes þénaði hún um 10 millj-
arða á þessu ári. Jay-Z þarf heldur ekki 
að telja ofan í sig aurana því hann þén-
aði heila 52 milljarða á árinu. Bíllinn er 
aðeins enn ein rósin í hnappagat Jay-Z 
því hann á nokkra fyrir, þar á meðal 
Maybach 62S, Ferrari F430 Spider og 
Pagani Zonda Roadster.

Jay-Z fékk dýrasta bílinn að gjöf

STÓRKOSTLEG GJÖF Beyoncé gaf eiginmanni sínum rándýra gjöf á afmælisdag-
inn. NORDICPHOTOS/GETTY
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Jamie Oliver húðskammar Gordon 
Ramsay í viðtali við breska blað-
ið Daily Mail. Ramsay fór nýlega 
til Indlands og kynnti sér matar-
gerð þar ásamt tökuliði Channel 4 
og var afraksturinn sýndur í sjón-
varpsþáttaröð Ramsay, Gordon‘s 
Great Escape. Oliver var ekki 
sáttur við framgöngu Ramsay 
sem er þekktur fyrir blótsyrði 
og ögrandi framkomu og þótti 
Gordon hafa sýnt indverskri 
matargerð vanvirðingu í þátt-
unum. Ramsay líkti á einum 
stað indverskum gúrú við 
jólasvein og blótaði öllu í 
sand og ösku.

Oliver viðurkennir að 
hann hafi langað að fara 
til Indlands og gera mat-
reiðsluþátt. „En nú, þegar 
Gordon Ramsay er búinn 
að gera það, verð ég að bíða í 
þrjú ár,“ segir Oliver og bætir 
því við að fara á framandi 
slóðir og kynnast nýrri mat-

armenningu sé eitt það skemmti-
legasta í starfinu. „Ég hefði verið 
sáttur við Indlandsferð Ramsay ef 
hann hefði gert þetta sómasamlega. 
En hann gerði það ekki, hann sýndi 
viðfangsefninu vanvirðingu. Þegar 
þú heimsækir aðra menningu lokar 

þú munninum, hlustar og brosir. 
Og svo ferðu heim og nýtir þér 
reynsluna,“ segir Oliver. „Þú 
stendur ekki bara og öskrar á 
fólk eða dæmir það, þú hefur 
engan rétt á því. Þú átt að 
vera auðmjúkur.“

Þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem kastast í kekki milli 
þeirra Olivers og Ramsays 
en þeir verða að teljast fræg-
ustu sjónvarpskokkar heims. 
Fyrr á þessu ári sagði Oliver 
að Tana, eiginkona Ramsay, 
væri betri kokkur en karl-

inn. Ramsay svaraði fyrir 
sig, sagðist vera matreiðslu-

meistari á meðan Oliver væri 
bara kokkur.

Jamie Oliver hjólar í Ramsay

Fatahönnuðurinn Una 
Hlín Kristjánsdóttir hann-
ar undir heitinu Royal 
Extreme. Hún stendur nú 
fyrir skósöfnun handa börn-
um á Indlandi í samstarfi 
við vefverslunina Worn by 
Worship.

Una Hlín safnar skóm fyrir börn 
á Indlandi. Hún hyggst fara sjálf 
með skóna til Indlands í janúar en 
hún framleiðir allar vörur sínar 
þar. 

„Í hverfinu þar sem verksmiðj-
an er sér maður börn róta í rusla-
haugum og vinna hörðum höndum. 
Það er svo súrrealískt að vinna í 
þessari flottu verksmiðju en rétt 
fyrir utan lóðina sér maður börn 
vinna við að bera múrsteina í 
45 stiga hita og skólaus í þokka-
bót. Móðurhjartað verður svolít-
ið meyrt þegar maður sér börn á 
aldur við manns eigið bera hlass af 
múrsteinum til að vinna fyrir sér,“ 
segir Una Hlín, sem fékk þá hug-
mynd að koma á skósöfnun handa 
börnunum þegar hún dvaldi síðast 
í landinu. 

Una Hlín hefur verið að safna 
barnaskóm undanfarna mánuði en 
ætlar að vera sérstaklega dugleg 
út desember. Innt eftir því hvort 
hún verði ekki með mikla yfir-
vigt þegar hún flýgur út í janúar 

svarar hún neitandi. „Ég talaði við 
Samskip, sem hefur samþykkt að 
flytja farminn yfir ef þetta verð-
ur mikið magn. Svo þegar ég kem 
á svæðið ætla ég bara að ganga um 
hverfið og afhenda skóna, svolítið 
í anda Hróa hattar.“ 

Tekið er á móti skónum í verslun 
Royal Extreme í Bergstaðastræti 4 
um helgina og eitthvað fram yfir 
hátíðarnar.  sara@frettabladid.is

Safnar skóm 
fyrir fátæk börn

HJÁLPSÖM Una Hlín Kristjánsdóttir 
fatahönnuður safnar barnaskóm handa 
bágstöddum börnum á Indlandi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leikkonan Winona Ryder segist eiga erfitt með 
að treysta karlmönnum því frægðin geri það að 
verkum að ókunnugt fólk viti ótrúleg-
ustu hluti um hana.

„Eitt sinn sat ég á bar í San 
Francisco og fór að tala við strák. 
Hann var mjög myndarlegur og 
við spjölluðum svolítið saman, 
svo viðurkenndi hann fyrir mér 
að hann hefði lengi verið svolítið 
skotinn í mér. Allt í einu varð ég mjög vör 
um mig og ekki alveg viss um af hverju 
hann væri að tala við mig. Mig lang-
aði að vera venjuleg stelpa sem væri 
að daðra við venjulegan strák. Í stað-
inn hitti ég fólk og það veit þegar fullt 
um mig og það er skrítin tilfinning,“ sagði 
leikkonan og bætti við að þetta væri ástæðan 
fyrir því að leikarar enduðu oft á því að vera 
saman. „Fólk sem hrærist í þessum bransa 
skilur þig betur. Það þýðir samt ekki endi-
lega að ég vilji vera með leikara.“

VÖR UM SIG Leikkonan Winona Ryder segist ekki 
treysta karlmönnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Winona treystir 
ekki karlmönnum

Sölustaðir: Hagkaup, Mál og Menning, Grifill, Nexus, Penninn, Eymundsson og Spilavinir.



9. HVER
VINNUR!

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.  

MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

SENDU SMS ESL NA3

Á NÚMERIÐ 1900.

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA! 

Fullt af aukavinningum:

Tölvuleikir · DVD myndir og fleira!

KOMDU Í FERÐALAG OG UPPLIFÐU

NARNIA EINS OG ÞÚ HEFUR 

ALDREI SÉÐ ÁÐUR,

Í STÓRKOSTLEGRI ÞRÍVÍDD!

Gildir fyrir einn á meðan myndin er í sýningu.

BOÐSMIÐI

GGGGGGG lGildGGildGGGG lldlldlddldldddGildGGGGGGiilllllddGilddddddGGGGGGGiGiiilillilldldildddddGGGGGGiGiiiildGilddddddGGGGGGGiGiiGiGildildldddddGildGilddGGGGGGiGiiiilldldlddildddldGildGGGGiGiildGGGiGGGiiGGGGGGGGildGGGGGGildGGildGiGildli dGildGildildddlldiriir ffiiir fiiiir fr fr ffi fr fir fir ffir fir fiir fi ffyryyriryriryriryriryriyriryriryriryriryriryrirryriryriryrirryriryriryryriryrirrir ieineineineineineinnneineinnnne nnnnneineineineininn áán án án án án án án á nn ánn án áán á n án á n ánn ánn á á memeeððmeðmeðaðaðmeðameðameðameðemeð n n n mynmymyndmynddy ddmyndy ddddynddmyndndndndyndiinin ein einin ein eein ein enn er ír írr ír ír í r í í ýsý iý isýnisýsýnisýniý nngungu.ungu.ngu.
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Gildir fyrir einn á meðan 

myndin er í sýningu.

BOÐSMIÐI

VILTU
MIÐA!

KOMIN Í BÍÓ!
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NARNIA-3D kl. 2, 5, 8 og 10.30,
LIFE AS WE KNOW IT kl. 5, 8 og 10.30
HARRY POTTER kl. 2, 5, 8 og 10.10,
MEGAMIND-3D Ísl Tal kl. 5
DUE DATE kl. 8
ÆVINTÝRI SAMMA-3D Ísl Tal kl. 2
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D Ísl Tal kl. 2

MEGAMIND-3D Forsýning Ísl Tal kl. 4
MEGAMIND-3D Forsýning M/ ensku. Tali kl. 8
THE LAST EXORCISM kl. 6 - 8 - 10:10
LIFE AS WE KNOW IT kl. 5:30 - 8 - 10:30
HARRY POTTER kl. 2 - 4 - 5:30 - 8:30 - 10 
HARRY POTTER kl. 5:30 - 8:30
DUE DATE kl. 5:50 - 8 - 10:10
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D Ísl Tal kl. :1::330
KONUNGSRÍKI UGLANNA Ísl Tal kl. :1::330 - 5:40
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D Ísl Tal kl. 3:30
FURRY VENGEANCE kl. 2

DON CARLO Ópera í Beini útsendingu kl. 5:30
MEGAMIND-3D Forsýning Ísl Tal kl. 2
MEGAMIND-3D Forsýning ensku. Tali kl. 10:10
LAST EXORCISM kl. 6 - 10:50 (sýnd sun. kl.6 - 8 - 10:10)

THE JONESES kl. 8   (sýnd sunnd. kl.5:50 -8 )

HARRY POTTER kl. 2 - 5 - 8
RED kl. 10:50
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D Ísl Tal (sýnd sun. kl.2 - 4) 
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D Ísl Tal Sýnd kl. 4

ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D Ísl Tal kl. 2
MEGAMIND-3D Forsýning Ísl Tal kl.  4
MEGAMIND-3D Forsýning M/ ensku. Tali kl.  6
LIFE AS WE KNOW IT kl.  8 - 10:10
HARRY POTTER kl. 2 - 5 - 8
RED kl. 10:40

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

5%

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
NARNIA 3 3D kl. 3 (900kr.) 5.30 - 8 - 10.20
FASTER kl. 6 - 8  
PARANORMAL ACTIVITY 2 kl. 10
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 3 (600kr.)  - 4.30

7
16
16
L

Nánar á Miði.is
NARNIA 3 3D KL. 1 (950kr.) 3 - 4 - 5.30 - 8 - 10.30

NARNIA 3 3D LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MEGAMIND 3D KL. 1 FORSÝNING
FASTER kl. 8 - 10.10
PARANORMAL ACTIVITY 2 kl. 8 - 10.10
THE NEXT THREE DAYS KL. 10.10
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 1 (700KR.)  3 - 5 
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ KL. 5.50 - 8
ARTHÚR 3 KL. 1 (700kr.) - 3.10

7
7
L
16
16
12 
L
12
L

NARNIA 3 3D kl. 2 (950kr.) 4 - 6.30 - 9
FASTER kl. 8 - 10.10
AGORA  KL. 6 - 9 lau. / kl. 3 - 6 - 9 sun 
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 2 (700KR.)  4.30 - 6.20
UNSTOPPABLE KL. 10.10
EASY A KL. 2 - 4 - 6
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER KL. 8
UNSTOPPABLE KL. 10.10

7
16
14
L
L
L
L
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

ÍSL. TALT.V. - KVIKMYNDIR.IS

"MYND SEM HITTIR Í MARK!"
-H.H, MBL

HEIMSFRUMSÝNING Í 3-D FORSÝNING Í 3-D  ÍSL. TAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

NARNIA 3D 2(950 kr), 4, 7 og 10   7

PARANORMAL ACTIVITY 2 8 og 10 16

THE NEXT THREE DAYS 8 og 10.30 12

NIKO OG LEIÐINN TIL STJARNANNA 2(650 kr), 4 og 6 - ISL TAL L

ARTÚR 3 2(650 kr) - ISL TAL   L

MEGAMIND 3D  (Forsýning) 5 - ISL TAL   L

FORSÝNING

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

SPARBÍÓ FORSÝND 
UM HELGINA!

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.ISTILBOÐSSÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU OG 

APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓA

KR. 650 KR. 950

 KL.1 SMÁRABÍÓ

HEIMSFRUMSÝNING Í 3-DTILBOÐSVERÐ 
Í BÍÓ
laugardag 
og sunnudag

 KL. 3 BORGARBÍÓ KL. 2 HÁSKÓLABÍÓ  KL.1 SMÁRABÍÓ  KL. 3 BORGARBÍÓ KL. 2 HÁSKÓLABÍÓ

„Þetta bara æxlaðist þannig að þetta hefur tekið 
langan tíma,“ segir Sveinn Hauksson, sem var í ell-
efu ár að ljúka við sína fimmtu sólóplötu, Attilla, 
sem er nýkomin út. Lögin á plötunni eru tíu og því 
má segja að hann hafi að meðaltali verið í rúmt ár 
að ljúka við eitt lag.

„Það var bara gæluverkefni fyrir sjálfan mig að 
gera þessa tegund af músík. Maður er í fullri vinnu 
og svo koma pásur og maður heldur áfram,“ segir 
Sveinn og vill ekki meina að hann sé haldinn ein-
hvers konar fullkomnunaráráttu. Tónlistin er sam-
bræðingur úr ýmsum áttum þar sem heimstónlist, 
djass, fönk og gregorískur söngur koma við sögu. 
Sjálfum er honum illa við skilgreiningar á tónlist. 
„Þetta er eins og að segja að Led Zeppelin sé þunga-
rokksgrúppa. Það er alveg út úr kortinu því hún er 
svo miklu meira.“

Sveinn rekur fyrirtækið Rafengi í Reykjavík en 
er fyrrverandi sjómaður. Tónlistina gerir hann í frí-
stundum sínum og við gerð nýju plötunnar, sem tók 
160 tíma að hljóðblanda, fékk hann til liðs við sig 
fjölda þekktra einstaklinga. Þar má nefna Sverri 
Guðjónsson, Björgvin Gíslason, Jóhann Ásmunds-
son, Jóhann Hjörleifsson og leikarann Arnar Jóns-
son. Honum til halds og trausts við upptökurnar 

var Arnar Guðjónsson úr poppsveitinni Leaves. 
„Ég efast um að ég hefði getað fengið betri mann 
en hann í þetta. Hann er mjög hugmyndaríkur og 
spilar á öll hljóðfæri,“ segir Sveinn, loksins sáttur 
við útkomuna. Platan er fáanleg í Eymundsson, Iðu 
og 12 Tónum.  - fb

Ellefu ár að ljúka við plötu

Angelina Jolie og Brad Pitt lædd-
ust oft út seint á kvöldin og fóru 
á leynileg stefnumót í Feneyj-
um þegar Jolie var við tökur á 
kvikmyndinni The Tourist þar 
sem hún lék á móti Johnny Depp. 
Angelina mærir Feneyjar í sam-
tali við Daily Record og segir 
borgina búa yfir öllu sem stór-
ar fjölskyldur þurfi. En eins og 
flestum ætti að vera kunnugt 
samanstendur Brangelina-sam-
steypan af tveimur fullorðnum og 
sex börnum. „Við fórum á söfn og 
fengum okkur morgunmat á frá-
bærum stöðum sem við fundum. 
Svo var hægt að leika sér í fót-

bolta og borða á æðisleg-
um veitingastöðum. Og 
svo gátum við Brad læðst 
út á næturna og keyrt um 
síkin á bátnum sem við 
vorum með,“ segir 
Angelina.

Og það voru ekki 
bara Feneyjar sem 
heilluðu Angel-
inu upp úr skón-
um, því Johnny 
Depp er að henn-
ar sögn einstak-
ur maður. „Það 
kom mér á óvart að 
hann var alveg jafn 

yndislegur og ég hafði vonast 
til. Hann er endur-

reisnarmaður, hann 
málar og semur tón-
list, algjörlega ein-
stakur listamaður,“ 
segir Jolie.

Leynileg stefnumót lykillinn

FÓRU UM ALLT 
Angelina Jolie og 
Brad Pitt læddust 
út á næturnar þegar 
Jolie var að vinna í 
Feneyjum og sigldu 
um borgina á bátn-
um sínum.

SVEINN HAUKSSON Fékk til liðs við sig þekkta einstaklinga við 
gerð fimmtu sólóplötu sinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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HANDBOLTI Það verður stórleikur og 
sannkallaður toppslagur í N1-deild 
karla í handbolta á morgun þegar 
tvö efstu lið deildarinnar mætast 
í Höllinni á Akureyri. Liðin hafa 
bæði verið á miklu skriði í vetur 
og auk sigurgöngu þeirra í deild-
inni eru þau bæði komin alla leið í 
undanúrslit bikarsins. 

Akureyrarliðið á ekki aðeins 
möguleika á því að ná sex stiga 
forskoti með sigri því liðið getur 
einnig komist í hóp sex annarra 
liða sem hafa náð þeim árangri að 
vinna tíu fyrstu deildarleiki tíma-
bilsins.

Það stefnir í spennandi leik líkt 
og í undanförnum tveimur leikjum 
Akureyringa, sem norðan menn 
hafa báða unnið með eins marks 
mun. Akureyri vann fyrri leik lið-
anna með eins marks mun, 32-31, 
eftir að Fram var með gott forskot 
stóran hluta leiksins og meðal ann-
ars fjórum mörkum yfir í hálfleik, 
17-13. Framliðið hefur síðan unnið 
sex síðustu deildarleiki sína með 
8,5 marka mun að meðaltali og 
skoraði 36,2 mörk að meðaltali.

Það voru einmitt Framarar sem 
enduðu sigurgöngu síðasta liðs sem 
náði að vinna tíu fyrstu deildarleiki 
sína. Haukar unnu 10 fyrstu leiki 
sína 2001-2002 en gerðu svo 24-24 
jafntefli við Fram í 11. umferðinni. 
Markvörður Framara í dag, Magn-
ús Gunnar Erlendsson, var vara-
markvörður Sebastians Alexand-
erssonar í þessum leik og kom inn 
á og varði vítakast frá Haukum. 
Haukarnir voru þá fyrsta liðið í 
ellefu ár til þess að byrja tímabil-
ið á tíu sigurleikjum.

Ellefu árum áður höfðu Víkingar 
náð bestu byrjun í sögu deildar-
keppninnar með því að vinna 18 
fyrstu leiki sína, allt þar til þeir 
töpuðu fyrir Val á Hlíðarenda 30. 
janúar. Það gekk reyndar allt á aft-
urfótunum eftir það og liðið end-

aði að lokum í öðru sæti bæði í 
deild og bikar. Spilandi þjálfari 
liðsins var Guðmundur Guð-
mundsson, núverandi lands-
liðsþjálfari, og varamark-
vörðurinn var Reynir Þór 
Reynisson, núverandi þjálf-
ari Fram. 

Hafa verður þó í huga að tvö lið 
hafa unnið alla deildarleiki sína 
á tímabili frá því að deildin inni-
hélt fyrst meira en sex lið tíma-
bilið 1971-1972.

Víkingar unnu alla fjórtán 
deildarleiki sína veturinn 1979-
1980 sem og alla leiki sem liðið 
spilaði. 

Víkingur varð bæði Íslands- 
og bikarmeistari þetta tímabil 
og Íslandsmeistarabikarinn var í 
Hæðargarði næstu fjögur árin eða 
allt þar til FH-ingar brutu einokun 
Víkinga veturinn 1983-84. FH-liðið 
vann þá alla 14 deildarleiki sína og 
9 fyrstu leiki sína í úrslitakeppn-
inni. FH-liðið tapaði ekki leik fyrr 
en titillinn var kominn í hús. FH 
fylgdi þessu síðan eftir með því að 
vinna titilinn einnig árið eftir. 

Atli með FH-ingum 1983-84
Meðal leikmanna í þessu FH-liði 
fyrir 27 árum var einmitt Atli 
Hilmarsson, núverandi þjálfari 
Akureyrarliðsins. 

Hann var þá þriðji markahæsti 
leikmaður liðsins á eftir þeim 
Kristjáni Arasyni og Þorgils Ótt-
ari Mathiesen en allir áttu þeir 
eftir að spila stórt hlutverk með 
landsliðinu næstu árin.

Valsmenn unnu þrettán fyrstu 
leiki sína tímabilið 1988-89 en 
það var seinna árið af tveimur 
undir stjórn Pólverjans Stanislavs 
Modrowski. Valsmenn bættu fyrir 
fyrsta tap vetrarins með því að 
tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn 
með sigri á FH í næsta leik.

Fyrsta liðið til þess að vinna tíu 
fyrstu deildarleiki sína á tíma-
bili var FH-liðið veturinn 1973-
74. FH-ingar unnu þá 12 fyrstu 
leiki sína og voru orðnir Íslands-
meistarar þegar fyrsti leikurinn 

Tíu sigrar í tíu leikjum hjá Akureyri?
Akureyri getur á morgun orðið aðeins sjöunda liðið á síðustu fjörutíu árum til þess að vinna fyrstu tíu 
leiki tímabilsins í efstu deild karla í handbolta. Akureyri fær þá Fram í heimsókn í toppslag deildarinnar 
en Safamýrarliðið hefur unnið alla sex leiki sína síðan liðin mættust í október.

FRÁBÆR BYRJUN Atli Hilmarsson, getur náð því að taka þátt í því að vinna tíu fyrstu leikina bæði sem leimaður (FH 1983-84) og 
sem þjálfari en Akureyrarliðið hefur unnið 9 fyrstu deildarleikina undir hans stjórn.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tíu af tíu hópurinn

FÓTBOLTI Hólmfríður Magnúsdótt-
ir var kosin knattspyrnukona árs-
ins af leikmannavali KSÍ.

Hólmfríður var fastamaður í 
liði Philadelphia Independence 
sem vann silfur í bandarísku 
atvinnumannadeildinni. Hólm-
fríður var áfram einn af lykilleik-
mönnum íslenska landsliðsins.  
Hún lék níu landsleiki á árinu 
og skoraði í þeim sjö mörk, flest 
allra í liðinu.  

Í öðru sæti varð Þóra B. Helga-
dóttir sem varð sænskur meistari 
með Malmö í Svíþjóð og Valskon-
an Dóra María Lárusdóttir varð 
síðan í þriðja sæti. - óój

Knattspyrnukona ársins:

Hólmfríður best

HÓLMFRÍÐUR MAGNÚSDÓTTIR Kosin í 
fyrsta sinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÉIL

FÓTBOLTI Leikmannaval KSÍ hefur 
valið Gylfa Þór Sigurðsson knatt-
spyrnumann ársins 2010. 

Gylfi átti eftirminnilegt ár, 
var einn af markahæstu mönn-
um í ensku b-deildinni á síðasta 
tímabili (17 mörk í 38 leikjum), 
og útnefndur leikmaður ársins 
hjá Reading. Þýska úrvalsdeildar-
félagið Hoffenheim keypti Gylfa 
í ágúst og þar hefur hann byrj-
að ákaflega vel, leikið 11 leiki og 
skorað í þeim 5 mörk.

Gylfi var líka lykil-
maður í U21-liðinu 
sem tryggði sér eftir-
minnilega sæti í 
úrslitakeppni EM í 
Danmörku. Hann 
skoraði þrjú 
eftirminnileg 
mörk, eitt gegn 
Þjóðverjum í 
Kaplakrika og 
tvö gegn Skot-
um í Edinborg. 
Blikinn Alfreð 
Finnbogason varð í 
2. sæti í kjörinu og 
í þriðja sæti varð 
síðan Grétar Rafn 
Steinsson leikmað-
ur Bolton. - óój

Knattspyrnumaður ársins:

Eftirminnilegt 
ár hjá Gylfa

Haukar  2001-2002 Unnu 10 fyrstu
Þjálfari: Viggó Sigurðsson
Endir: Gerði 24-24 jafntefli við Fram.
Árangur: Deildarmeistarar en duttu út 
úr undanúrslitunum í úrslitakeppninni 
fyrir verðandi Íslandsmeisturum KA. Urðu 
bikarmeistarar.

Víkingur 1990-1991   Unnu 18 fyrstu
Þjálfari: Guðmundur Guðmundsson
Endir: Tapaði 18-23 fyrir Val á útivelli
Árangur: Deildarmeistarar en urðu í 2. 
sæti á eftir Val eftir sex liða úrslitakeppni. 
Töpuðu fyrir ÍBV í bikarúrslitaleiknum. 

Valur 1988-1989  Unnu 13 fyrstu
Þjálfari: Stanislav Modrowski
Endir: Tapaði 15-21 á móti Gróttu í 14. 
umferð en tryggði sér Íslandsmeistara-

titilinn með sigri á FH í næsta leik.
Árangur: Íslandsmeistarar.

FH 1983-1984   Unnu14 fyrstu
Þjálfari: Geir Hallsteinsson
Endir: Vann alla deildarleiki og 9 fyrstu 
leiki í úrslitakeppni.
Árangur: Íslandsmeistarar. 

Víkingur 1979-1980 Unnu 14 fyrstu
Þjálfari: Bogdan Kowalczyk 
Endir: Vann alla deildarleiki.
Árangur: Íslands- og bikarmeistarar. 
Víkingur vann titilinn næstu fjögur árin.

FH 1973-1974 Unnu 12 fyrstu
Þjálfari: Birgir Björnsson (spilandi)
Endir: Tapaði 17-23 fyrir Val.
Árangur: Íslandsmeistarar.

tapaðist. Þetta var 26. og síðasti 
Íslandsmeistaratitillinn sem Birg-
ir Björnsson, þá spilandi þjálfari 
og fyrirliði FH-liðsins, vann með 
Hafnarfjarðarliðinu. 

Ekki gott að vinna tíu fyrstu
Nú er að sjá hvort Akureyring-
ar bætast í hópinn og verði sjö-
unda liðið sem nær því að vinna 
tíu fyrstu deildarleiki sína á tíma-
bili. Það boðar kannski ekkert allt-
of gott að bætast í þann hóp því 
tvö þau síðustu (Haukar 2002 og 

Víkingur 1991) náðu ekki að vinna 
Íslandsmeistaratitilinn um vorið. 

Þau tvö lið sem hafa hins vegar 
komist næst því að vinna 10 fyrstu 
leikina á undanförnum 20 árum, 
Haukar 2001 (unnu 9 fyrstu) og 
Valur 1995 (unnu 8 fyrstu), tryggðu 
sér hins vegar bæði Íslandsmeist-
aratitilinn um vorið. 

Leikur Akureyrar og Fram hefst 
klukkan 16.30 á morgun og má 
búast við troðfullu húsi í Íþrótta-
höllinni á Akureyri. 

 ooj@frettabladid.is

sport@frettabladid.is

STJÖRNULEIKUR KKÍ  fer fram í Seljaskóla í dag. Dagskráin hefst með undankeppni þriggja stiga skotkeppninnar klukkan 
14.00. Framhaldið er síðan: 14.20 Skotkeppni stjarnanna. 14.40 „Celeb“-leikur. 15.15 Troðslukeppni. 15.45 Stjörnuleikurinn, fyrri 
hálfleikur. 16.15 Úrslit í þriggja stiga skotkeppni og troðslukeppni. 16.30 Stjörnuleikurinn, seinni hálfleikur. Aðgangur er ókeypis.

Holtagörðum 2. hæð • Sími 512 6800 • www.dorma.is • dorma@dorma.is

OPIÐ 
Laugardag frá kl. 10-17
Sunnudag frá kl. 13-17
Virka daga frá kl. 10-18

Sængurver

Frábærar jólagjafir!

Dúnkoddi

= 19.900,-
Allur pakkinn

Dúnsæng

++

6.980,-
2 pör

Hei
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ni

sk
ór

 se
m

 lagar sig að fætinum - einstök þæ
gindi 

3.900,-
1 par

9.990,-
3 pör

Memory Foam 
heilsuinniskór. 

Heilsusamleg jólagjöf á frábæru verði!

Þrennutilboð!

Sendum frítt
 

út á land!
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Lífæð samskipta

Hvort sem það er stöngin inn eða stöngin út, öruggur sigur eða óvænt tap, tvær 

mínútur á þær eða okkur, glæsileg línusending sem endar með marki eða augljóst brot 

og ekkert dæmt, styðjum við íslenska kvennalandsliðið á EM í Danmörku og Noregi.  

Míla sér um að leikirnir berist hratt og örugglega til landsins og í sjónvarpið þitt.

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta-, síma- og afþreyingar  fyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net 
ljósleiðara og koparstrengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum landsins á sjó, landi og lofti.

www.mila.is

Áfram Ísland!
Ísland - Rússland á EM kvenna í kvöld
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FÓTBOLTI Mikið ósætti ríkir í leik-
mannahópi Newcastle United 
eftir að knattspyrnustjóranum 
Chris Hughton var sparkað með 
látum. Sóknarmaðurinn Andy 
Carroll, sem hefur verið einn 
besti leikmaður liðsins í vetur, 
er víst alls ekki sáttur við þessa 
ákvörðun stjórnar félagsins.

Nokkrum dögum áður en 
Hughton var rekinn var Carroll 
spurður út í þann orðróm að 
stjóri hans væri valtur í sessi. 
„Ég skil ekki af hverju þessar 
sögur eru í gangi því hann kom 
okkur upp í úrvalsdeildina og 
hefur gert frábæra hluti. Þetta 
eru heimskulegar pælingar,“ 
sagði Carroll í viðtali.

Margumtalað er hve góður andi 
hafi ríkt í leikmannahópi New-
castle undir stjórn Hughtons en 
hann var þó látinn taka pokann 
sinn og Alan Pardew var ráðinn 
í staðinn. Talið er að Chelsea 
hafi mikinn áhuga á að krækja í 
Carroll og fylgjast forráðamenn 
félagsins vel með stöðu mála hjá 
leikmanninum.   - egm

Andy Carroll ekki sáttur:

Heimskulegt að 
reka Hughton

CARROLL Hefur verið flottur á tímabilinu 
og er á óskalista Chelsea. NORDICPH/GETTY

FÓTBOLTI Dirk Kuyt hrósar sam-
herja sínum, Lucas Leiva, í 
há stert fyrir að hafa spilað 
í gegnum óvægna gagnrýni 
úr öllum áttum. Lucas hefur 
langt frá því verið í uppáhaldi 
hjá stuðningsmönnum Liver-
pool síðan hann var keyptur 
frá Gremio enda átt fjölmarga 
arfadapra leiki á sínum fyrstu 
þremur árum hjá félaginu.

Undanfarið hefur Lucas hins 
vegar verið meðal bestu leik-
manna liðsins og margir hafa 
þurft að éta ýmislegt ofan í sig.

„Lucas hefur verið að gera 
verulega góða hluti að undan-
förnu og er að verða frábær leik-
maður,“ segir Kuyt. „Hann hefur 
beðið þolinmóður eftir sínu tæki-
færi og einbeitt sér að fullu í 
sínum málum. Hann hefur ekki 
látið neikvæða umræðu hafa 
áhrif á sig.“

Lucas hefur einnig unnið sér 
inn sæti í brasilíska landsliðinu. 
„Hann á allt hrós skilið. Það er 
ekki til leikmaður í heiminum 
sem fer ekki í gegnum góða og 
erfiða tíma. Þegar hlutirnir eru 
ekki alveg að virka þarf bara að 
leggja hart að sér og það hefur 
Lucas gert,“ segir Kuyt. - egm

Kuyt ánægður með Lucas:

Lucas á allt 
hrós skilið

LUCAS Stuðningsmenn Liverpool eru að 
taka Lucas í sátt. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Carlo Ancelotti, stjóri 
Chelsea, óttast ekki um starf sitt. 
Englandsmeistararnir hafa verið 
kaldir síðustu vikur en eigandi 
félagsins, Roman Abramovits, 
hefur sýnt Ancelotti stuðning.

„Mér finnst ég hafa fullkomið 
traust hjá leikmönnum mínum, 
sem ég tel mjög mikilvægt. Ég er 
enn feykilega bjartsýnn á að tíma-
bilið fari vel. Ég átti gott spjall við 
Roman eftir síðasta leik og hann 
veitti mér stuðning,“ segir Ance-
lotti en Chelsea hefur aðeins unnið 
tvo af síðustu átta leikjum sínum.

„Það eru erfiðir tímar núna 
en við megum ekki missa sjálfs-
traustið. Ég hef lent í svona stöðu 
áður. Við höfum enn hæfileikana 
og liðs andann. Okkar bíður erf-
iður leikur gegn Tottenham sem 
er mjög gott lið. Við gerum okkar 
besta,“ segir Ancelotti, sem úti-
lokar að Frank Lampard taki þátt 
í leiknum á morgun.

„Fólk heldur að við séum ekki 
nægilega sterkir til að berjast 
um titilinn vegna þess að síðustu 
vikur hafa verið slæmar. En ég 
er á öðru máli. Lampard er ekki 
alveg tilbúinn, ég ætla að láta hann 
spila æfingaleik fyrst og svo verð-
ur hann vonandi tilbúinn þegar við 
mætum United.“

Hughton saknað
Augu margra í dag munu bein-
ast að leik Newcastle og Liver-
pool þar sem Alan Pardew verður 
við stjórnvölinn hjá heimamönn-
um eftir að Chris Hughton var 
rekinn. „Þetta hefur verið erfið 
vika,“ segir Kevin Nolan, fyrir-
liði Newcastle. „Við verðum samt 

sem áður að horfa fram á veginn. 
Þessu verður ekki breytt en það er 
ekkert leyndarmál að við horfum á 
eftir Chris með söknuði. Við verð-
um að standa þétt saman.“

Stuðningsmenn Newcastle og 
fjölmiðlar hafa gagnrýnt þessa 
ákvörðun hjá Mike Ashley, eig-
anda félagsins, en fréttir hafa bor-
ist af því að Ashley og Pardew hafi 
kynnst í spilavíti og orðið mestu 
mátar.

Þegar Hughton var rekinn 
bjuggust flestir við því að ein-

hver stjóri með betri ferilskrá en 
Pardew yrði ráðinn í hans stað.

Toppslagur á mánudag
Á mánudagskvöld er síðan komið 
að rúsínunni í pylsuendanum þegar 
tvö efstu lið deildarinnar eigast 
við. Arsenal verður stigi fyrir ofan 
Manchester United þegar liðin 
mætast á Old Trafford.

Sálfræðistríðið fyrir leikinn er 
farið á fullt en Patrice Evra, bak-
vörður United, sagði í viðtali að 
Arsenal væri lið í krísu. „Fyrir 

mitt leyti er Arsenal bara eins og 
knattspyrnuskóli. Leikmennirnir 
hafa gaman af því að spila fótbolta 
en eru ekki að fara að vinna neina 
titla,“ sagði Evra.

Stjóri Arsenal, Arsene Wenger, 
vill ekki fara í sandkassaleik við 
Evra en þegar hann var spurður að 
því hvort ummæli landa síns væru 
óvirðing svaraði hann: „Ég ætla að 
láta ykkur um að dæma það. Við 
viljum ekki taka þátt í svona orða-
skiptum fyrir þennan leik,“ sagði 
Wenger.

Nani, samherji Evra, hefur meiri 
trú á Arsenal en Chelsea. „Ég lít á 
Arsenal sem okkar helsta keppi-
naut. Sjálfstraustið hjá Chelsea 
virðist ekki mikið en Arsenal er á 
sigurbraut,“ segir Nani.

„Arsenal er gott lið og þá er 
Samir Nasri sjóðheitur. Við þurf-
um að passa vel upp á hann á 
mánudaginn. Ég hlakka mjög til 
leiksins enda finn ég mig oft mjög 
vel gegn Arsenal og nýt þess að 
spila gegn liðinu,“ segir Nani.

 elvargeir@frettabladid.is

Kemst Chelsea aftur á þjóðveginn?
Englandsmeistarar Chelsea hafa verið utan vegar í ensku úrvalsdeildinni síðustu vikur en geta fundið 
beinu brautina gegn Tottenham á morgun. Virkilega athyglisverð umferð er fram undan í deildinni.

TEYGIR Á SYNINUM Mikil pressa er á John Terry og félögum í Chelsea að fara að 
komast á sigurbraut á nýjan leik. Hér er Terry með syni sínum. NORDICPHOTOS/GETTY

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND  SÍMI 545 1500

Hjóladeildin er í Holtagörðum!

Við erum í hjólaskapi!
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20-40% afsláttur af öllum hjólum og 

20% afsláttur af öllum hjólaaukahlutum til jóla!

Jamis Lady Bug 
Verð: 22.990 kr. 

18.392 kr.

Jamis Commuter
Verð: 71.990 kr. 

43.194 kr.

Hraðamælir
Verð: 1.990 kr. 

1.592 kr.
10 stillingar 

Ventura verkfærasett
Verð: 2.590 kr. 

2.072 kr.
18 tól

Framljós
Verð: 1.990 kr. 

1.592 kr.
Hægt að nota 
sem vasaljós 

Nagladekk
Verð: 6.990 kr. 

5.592 kr.
28”/700 x 35 C
100 naglar 

Laugardagur
15.00 Aston Villa - West Brom
15.00 Everton - Wigan
15.00 Fulham - Sunderland
15.00 Stoke Blackpool
15.00 West Ham - Man City
17.30 Newcastle - Liverpool
Sunnudagur
13.30 Bolton - Blackburn
13.30 Wolves - Birmingham
16.00 Tottenham - Chelsea
Mánudagur
20.00 Man Utd - Arsenal

Leikir fram undan
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25 vörur á 25% 
afmælisafslætti. 

42” LG LED Full HD 100 Hz  
•  Full HD LED sjónvarp frá LG með 1920 x 1080 punkta upplausn  
•  Intelligent Sensor 2 myndstýring  •  100 Hz  •  4 HDMI  •  USB 2.0  
•  DivX HD stuðningur  •  spilar MKV-skrár

42LE730N

19“ Salora LCD með innbyggðum DVD spilara
•  HD-Ready 1366 x 768 sjónvarp •  Innbyggður digital tuner (DVB-T) •  CI kortarauf  

DVD-spilari  •  HDMI tengi •  12 V. kapall fylgir með

1941DVXCI 

Yamaha smástæða 
•  Smástæða með innbyggðu FM útvarpi  
•  Dokka fyrir iPod/iPhone  •  Vekjaraklukka og fjarstýring  •  Drapplituð/brún

TSX70

iPod fylgir
ekki

Tilboðsverð
       39.995 kr.

Salora DVD 363 spilari HDMI 
•  Einfaldur og góður HDMI DVD spilari frá Salora  
•  Minniskortalesari og afspilun af USB 2.0

Tilboðsverð
       9.995 kr.

Salora ferða DVD DVP-7007 
•  7” ferða DVD-spilari frá Salora  •  Festingar 
og taska fylgja ásamt 220V og 12V köplum

Tilboðsverð
       19.995 kr.

Imation harðir diskar
•  2.5“ og 3.5“  •  Öruggir og áreiðanlegir harðir diskar 
í úrvali frá Imation  •  Rispuþolinn og stöðurafmagnsfrí hönnun

Telefunken Digitalframe7” 4:3 
•  Stafrænn  myndarammi  •  16:9  
•  480 x 234 upplausn  •  Tekur flest minniskort  
•  Fjarstýring fylgir

DPF7900

Tilboðsverð
       13.995 kr.

Siemens Gigaset A580  
•  Upplýstur skjár með númerabirti  •  Símaskrá fyrir allt að 
150 númer  •  Allt að 25 klst. taltími og 210 klst. biðtími

SIE130328

Tilboðsverð
       7.995 kr.

42” Panasonic Plasma FHD 600 Hz 
•  Panasonic TX-P42S20E er 42 tommu Plasma sjónvarp með frábærum 
myndgæðum  •  1920 x 1080 punkta upplausn  •  600 Hz tækni  
•  V-Real Pro 4 myndúrvinnsla

TX-P42S20E

42” LG LED Full HD 100HD 1l

42LE730N

Tilboðsverð
       279.995 kr.

áður 399.995 kr.
Hz 

920 x 1080 punkta upplausn  a uppla
100 H 4 HDMI USB 2 0

Hz

TTilboð
      

1941DVXCI 

Tilboðsverð
       59.995 kr.

DVD-spilari •  HDMI tengi •  12

Siem
• Upp

Minniskortalesari og afspilun af USB 2.0        9.995 kr

efunken Digitalframe7” 4

DPF7900

Yamaha
•  Smástæð
•  Dokka f

TSX70

iPod fylgir
ekki

  19.995 kr.

og taska fylgja 

TTilb
     

TTilb
     

Verslun Ármúla 26  |  S ími  522 3000  |  www.hataekni. isOpið:   virka daga 9.30 –18  |  laugardaga 12–17  |  sunnudag 12–17

Opið ásunnudag

Verð áður 8.995 kr.

áður 49.995 kr.

Verð áður 69.995 kr.

úmer  •  Allt að 25 k

TTilboð
       

150 nú

Verð

rir iPod/iPhone  • Vekjaraklukka 

TTilbo
      

fyr

byggðum DVD spilarasp

TTilbo
       

2.5”  250 GB 11.995 kr. 
2.5”  500 GB 19.995 kr.
3.5” 1 TB 19.995 kr.
3.5”  1,5 TB 26.995 kr.
3.5”  2 TB 37.995 kr.

ÁRA
TILBOÐ

   Verð
     179.995 kr.

FHD 600 Hz 00
u Plasma sjónvarp með frábæruma sjónv

  VVerð
     17

Vinsælasta
tækið 

komið aftur!

vara
17

Armfesting 2 arma 13"-27" 
14.995   25% 11.246 kr.

a

23"A f i 2
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vara
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X-mini Max II Black
12.995   25% 9.746 kr.
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MRX CB25 Heyrnatól 
  2.995   25% 2.246 kr.
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HANDBOLTI Landsliðskonan Sólveig 
Lára Kjærnested er í þeirri óvenju-
legri aðstöðu að vera með unga 
fjölskyldu sína með sér í Árós-
um þar sem EM í handbolta fer 
fram þessa dagana. Sólveig Lára 
á níu mánaða gamla dóttur, Katr-
ínu Ástu, sem fær að hitta mömmu 
sína á milli æfinga og leikja.

„Það kom í raun ekkert annað til 
greina en að hún kæmi með enda 
getum ekki án hvor annarrar verið 
í svo langan tíma,“ sagði Sólveig 
Lára í samtali við Fréttablaðið í 
gær.

Litla stúlkan er reyndar hætt 
á brjósti en það er þó nýtilkomið. 
„Hún var enn á brjósti þegar við 
fórum til Noregs fyrir tveimur 
vikum,“ bætti Sólveig Lára við.

Hún missti af öllu síðasta tíma-
bili en stúlkan kom í heiminn 
þegar keppnistímabilinu var að 

ljúka í vor. Það kom henni því á 
óvart að hún skyldi vera valin í 
landsliðið nú.

„Mér datt ekki í hug þá að ég 
myndi komast með í þessa ferð. 
Mér fannst það vera of fjarlægur 
möguleiki þá. En svo var ég valin í 
hópinn fyrir leikina gegn U-20 liði 
Noregs heima og þá fattaði ég að 
ég ætti einhvern séns. Þá var bara 
kýlt á það og allt gert til að koma 
sér í lokahópinn.“

Hún segir að meðgangan hafi 
gengið vel og því hafi ekkert verið 
því til fyrirstöðu að byrja að spila 
handbolta aftur í haust. „Ég fór 
reyndar aðeins of hratt af stað og 

var ferlega léleg á fyrstu æfing-
unum. Það reyndi aðeins á þolin-
mæðina. En ég varð skárri eftir 
því sem á leið.“

Hún er þó ekki eina mamman í 
landsliðinu þar sem Hrafnhildur 
Ósk Skúladóttir á tvær dætur. „Það 
er ágætt að geta skipst á sögum við 
einhvern,“ segir hún í léttum dúr. 
„En það er ótrúlega gaman að hafa 
fjölskylduna með mér og það hefur 
munað miklu.“

Ísland mætir Rússlandi í dag og 
Sólveig segir leikmenn spennta 
fyrir leiknum. „Það eru frábær-
ir leikmenn í hverri stöðu en við 
höfum trú á því að við getum strítt 
þeim og aðeins hrist upp í þjálfar-
anum þeirra. Sjálfstraustið hefur 
aukist í hópnum og ég held að leik-
urinn gegn Svartfjallalandi hafi 
hjálpað okkur mikið.“ 
 - esá

Landsliðskonan Sólveig Lára Kjærnested er með níu mánaða gamla dóttur með sér í Árósum:

Getum ekki án hvor annarrar verið

GÖNGUTÚR Á STRIKINU Sólveig Lára 
með barnavagninn ásamt kærasta 
sínum, Jóhanni Inga Jóhannssyni, á 
Strikinu í Árósum. MYND/E. STEFÁN

HANDBOLTI Þorgerður Anna Atla-
dóttir er átján ára gömul og einn 
yngsti leikmaðurinn á Evrópumót-
inu í handbolta en hún hefur stað-
ið sig afar vel í leikjum Íslands 
til þessa. Hún er yngsti leikmað-
ur landsliðsins en hefur komið inn 
á fyrir þann elsta, Hrafnhildi Ósk 
Skúladóttur, í leikjum Íslands á 
EM. 

Þær spjölluðu við Fréttablaðið á 
hóteli landsliðsins í Árósum í gær 
og ljóst að þær Hrabba og Togga, 
eins og þær eru kallaðar, eru góðar 
vinkonur.

„Ég er tiltölulega ný í þessum 
hópi og þegar ég kom inn kunnu 
allir aðrir öll kerfi í landsliðinu 
nema ég. Það var þá gott að geta 
leitað til einhvers eins og Hrafn-
hildar. Þegar við erum svo að 
skiptast á að spila í sókninni fylg-
ist ég vel með því sem hún gerir 
og reyni að læra af henni,“ segir 
Þorgerður.

Hún segir að vissulega ríki sam-
keppni á milli þeirra, eins og eðli-
legt er. „Það er samkeppni en einn-
ig samstarf. Þannig er það held ég 
í öllum liðum,“ segir hún og sam-
sinnir Hrafnhildur því. „Hún býr 
yfir mestu reynslunni í hópnum og 
því lít ég upp til hennar og vil vera 
eins og hún. Maður lærir alltaf af 
næsta manni.“

Hrafnhildur hrósar Þorgerði 
fyrir frammistöðuna í leikjum 
Íslands til þessa. „Mér líst ótrúlega 
vel á hana enda er hún gríðar lega 
öflugur leikmaður. Ég get lofað 
því að þetta verður ekki hennar 
síðasta stórmót í handbolta – hún 
á eftir að fara á þau mörg.“

Þorgerður er þó aðeins ein af 

nokkrum ungum leikmönnum 
sem hafa fengið stórt hlutverk í 
íslenska landsliðinu á EM. „Það 
eru margir frábærir ungir leik-
menn í þessu liði og þær hafa nýtt 
tíma sinn mjög vel og fara langt 
á því. Margir þessarar leikmanna 
unnu þáverandi heimsmeistara 
Þjóðverja í U-18 ára landsliðinu 
fyrir tveimur árum og segir það 
margt um þær. Ég er sannfærð um 
að þessar stelpur eiga eftir að ná 
langt á næstu árum.“

Þorgerður segist ánægð með 
hvernig hún hefur nýtt sínar mín-
útur til þessa. „Það kemur ekkert 
annað til greina en að nota það sem 
maður fær. Ég er ágætlega sátt við 
mitt en vil auðvitað að liðinu gangi 
betur.“

Hrafnhildur tekur undir það og 
segir það gott að eiga öflugan kost 
á bekknum fyrir sig. „Það er frá-
bært. Ég fann mig ekki í fyrsta 
leiknum og það gengur ekki að 
mín staða skili bara einu marki. 
Hún kom inn á og stóð sig vel. Ég 
hef ekkert að gera inni á vellinum 
ef ég get ekki neitt,“ sagði Hrafn-
hildur.

Stelpurnar grípa oft í fótbolta 
til að hita upp á sínum æfingum 
og er þá skipt í tvö lið - Yngri og 
Eldri. „Þetta hafa verið hörkuleik-
ir og síðustu hefur reyndar lykt-
að með markalausum jafnteflum. 
Það hefur ekki verið mikið skorað 
í Árósum,“ segir Hrafnhildur. „En 
ég held nú að við séum með ein-
hverja vinninga í forskot,“ bætir 
hún við.

„Þeir eru þó ekki margir,“ skýt-
ur Þorgerður Anna inn og brosir.

Hrafnhildur segir afar góða 

samheldni ríkja í þessum lands-
liðshópi. „Þetta er frábær hópur 
og hér ná allir að tengjast vel. Það 
eru alls engar klíkur í gangi – alla 
vega hef ég ekki tekið eftir því. 
Þetta er virkilega góð blanda.“

Sem yngsti leikmaður liðsins 
fær Þorgerður það hlutverk að 
sjá um boltana, eins og venjan 
er hjá íslenska landsliðinu. „Það 
er grútleiðinlegt,“ segir hún og 

kann greinilega sitt fag. „Þetta 
eru fjórtán boltar, svo fótbolti og 
vestin. Þetta þarf ég allt að hafa 
á hreinu.“

Stelpurnar eiga eftir að ná langt
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir og Þorgerður Anna Atladóttir keppast um sömu stöðuna í landsliðinu en eru 
einnig elsti og yngsti leikmaður liðsins. Þær segja að samkeppni ríki á milli þeirra en einnig mikið samstarf.

HANDBOLTI Ísland mætir í dag heimsmeisturum 
Rússa á EM í handbolta og á Júlíus Jónasson 
landsliðsþjálfari von á erfiðum leik, eins og 
gefur að skilja.

„Rússar eru ríkjandi heimsmeistarar og 
með mikla hefð. Nú er spurning hvort það 
telur þegar út í leikinn er komið. Staðan er 0-
0 þegar leikurinn í byrjar og gott að hugsa um 
það þannig,“ segir Júlíus.

„Við höfum enn trú á því að við getum gert 
eitthvað í þessu móti, þótt það sé orðið lang sótt 
og erfitt,“ segir hann spurður um markmið 
Íslands sem er að komast í milliriðil. Óvíst er 
hvort sigur gegn Rússum í dag dugir til þess.

„En ég held að það sé eðlilegt að byrja á því 
að reyna að vinna leikinn og sjá svo hvað ger-
ist. Aðalatriðið fyrir okkur er að spila vel og 
betur en síðast,“ segir hann og bætir við að 
engin meiðsli séu að ráði meðal íslensku leik-
mannanna.

Evgeny Trefilov er þjálfari Rússana og 
hefur fjórum sinnum orðið heimsmeistari með 
liðinu. Hann er þó afar skrautlegur og lætur 
leikmenn sína óspart heyra það. Óhætt er að 

segja að hann sé afar líflegur á hliðarlínunni.
„Á mínum ferli höfum við aðeins einu sinni 

spilað áður við Rússa og það var fyrir tveimur 
árum. Þá var hann veikur og ég hef því aldrei 
talað við hann. Það fer einnig mjög lítið fyrir 
honum á hótelinu,“ segir Júlíus en öll keppnis-
liðin eru á sama hóteli í Árósum.

„Reyndar hélt hann fund um daginn í næsta 
herbergi við okkar fundarherbergi þar sem 
hann öskraði á leikmenn í klukkutíma. Miðað 
við það og hegðun hans á hliðarlínunni fer 
maður að velta fyrir sér hvernig fjölskyldulífið 
hans sé. Ég hef litla trú á því að hann sé undir-
gefinn heima hjá sér. Þó getur vel verið að 
hann sé ljúflingur á milli leikja og funda.“

En árangurinn talar sínu máli. „Það er ekki 
hægt að taka það af honum. Það er gríðarlega 
mikil breidd í rússneska liðinu og hann skiptir 
leikmönnum óspart út af, sama hvort þeir hafa 
staðið sig vel eða ekki.“

Júlíus stefnir þó ekki á að taka þjálfunar-
aðferðir hans til fyrirmyndar. „Ég veit ekki 
hversu vel femínistafélagið heima myndi 
taka í hans þjálfunaraðferðir,“ segir Júlíus 
en á æfingum rússneska landsliðsins er leik-
mönnum yfirleitt refsað með aukaæfingum, 
hoppum, armbeygjum eða kollhnísum, fyrir 
minnstu sakir. „Ég held að mínar stelpur 
myndu aldrei sætta sig við þetta. En þetta er 
af allt öðrum skóla og rússnesku stelpurnar 
þekkja sjálfsagt ekkert annað.“ - esá

Júlíus Jónasson um leikinn í dag og Evgeny Trefilov, hinn skrautlega landsliðsþjálfara Rússlands:

Er örugglega ekki undirgefinn heima hjá sér

HANDBOLTI Ísland mætir í dag 
gríðar sterku liði Rússlands en svo 
gæti farið að liðið þurfi átta marka 
sigur til að komast áfram í milli-
riðlakeppnina.

Fari svo að Ísland vinni Rúss-
land í dag verða bæði lið með tvö 
stig. Króatar mæta Svartfelling-
um og reikna flestir með sigri síð-
arnefnda liðsins þar. 

Þá yrðu Króatar einnig með tvö 
stig og þá þyrfti að reikna marka-
tölu úr innbyrðisviðureignum 
allra þriggja liðanna. Þar stendur 
Ísland illa að vígi vegna tapsins 
fyrir Króatíu í fyrstu umferðinni, 
35-25. Í þeirri stöðu situr Ísland 
eftir nema að liðið vinni minnst 
átta marka sigur á Rússum.

Ef Króatar vinna hins vegar 
sinn leik í dag nægir Íslandi sigur 
með minnsta mun gegn Rússum til 
að komast áfram. - esá

Möguleikar Íslands í dag:

Helst átta 
marka sigur

HANDBOLTI Olga Levina, einn 
reyndasti leikmaður rússneska 
landsliðsins, var spurð að því 
af hverju leikmenn fögnuðu 
ekki sigri þess gegn Króötum á 
fimmtudaginn.

„Við fögnuðum í raun ekki sigr-
inum því það á í raun að vera eðli-
legt fyrir okkur að vinna leiki. Við 
erum ánægð með úrslitin en það 
hefði verið mikilvægara að vinna 
Svartfjallaland í fyrstu umferð 
riðlakeppninnar,“ sagði Levina á 
heimasíðu mótsins en Rússar töp-
uðu óvænt fyrir Svartfellingum og 
fara því ekki með fullt hús stiga 
í milliriðlakeppnina, komist þær 
þangað.

Rússland mætir Íslandi í dag í 
lokaumferð riðlakeppninnar. - esá

Leikmaður Rússlands:

Eðlilegt að 
vinna leiki

HANDBOLTI Myndbandið sem birt-
ist á íþróttavef Vísis í vikunni af 
reiðum Evgeny Trefilov, lands-

liðsþjálfara 
Rússlands, 
hefur vakið 
afar mikla 
athygli hér í 
Danmörku.

Dagblaðið 
Ekstra Bladet 
fékk mynd-
bandið til birt-
ingar á sínum 
vef og TV2 

hafði einnig mikinn áhuga á að fá 
það. Viðbrögð hafa meira að segja 
verið mikil innan evrópsku hand-
knattleikshreyfingarinnar.

„Forystumenn í EHF (Hand-
knattleikssamband Evrópu) höfðu 
afar gaman af myndbandinu,“ 
sagði einn viðmælanda Frétta-
blaðsins sem þekkir vel til á þeim 
bænum.

Enn er hægt að nálgast mynd-
bandið á Vísi en á því sést Tref-
ilov úthúða Svartfellingum eftir 
að hafa tapað fyrir þeim í fyrstu 
umferð riðlakeppninnar á EM í 
handbolta.  - esá

Myndband á Vísi:

Reiður Trefilov 
vekur athygli

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
skrifar frá Árósum
eirikur@frettabladid.is

GÓÐIR FÉLAGAR Hrafnhildur Ósk Skúladóttir og Þorgerður Anna Atladóttir eru báðar 
rétthentar skyttur í íslenska landsliðinu í handbolta. Hrafnhildur er aldursforsetinn í 
hópnum en Þorgerður sú yngsta.  MYND/E. STEFÁN

ÞJÁLFARINN Júlíus Jónasson ætlar ekki að reyna að 
líkjast kollega sínum, Evgeny Trefilov.
 FRÉTTABLAÐIÐ/OLE NIELSEN

ERFITT VERKEFNI Fyrirliðinn Rakel Dögg 
Bragadóttir á æfingu.

FRÉTTABLAÐIÐ/OLE NIELSEN

EVGENY TREFILOV
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

11.25 Deal or No Deal  12.00 Blackadder 
II  12.30 Blackadder II  13.00 Keeping 
Up Appearances  13.30 Keeping Up 
Appearances  14.00 After You‘ve Gone  
14.30 Absolutely Fabulous  15.00 
Absolutely Fabulous  15.30 Vicar of 
Dibley  16.00 Last Choir Standing  17.20 
Dancing with the Stars  18.20 Dancing 
with the Stars  19.00 My Family  19.25 
Silent Witness  20.15 How Not to Live 
Your Life  20.45 How Not to Live Your 
Life  21.15 Survivors  22.10 Deal or No 
Deal  22.45 Keeping Up Appearances  
23.15 Keeping Up Appearances  23.45 
After You‘ve Gone

11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 
Boxen  11.25 Opbrud  13.00 Gudstjeneste 
i DR Kirken  13.45 OBS  13.55 Harry og 
Charles  14.45 HåndboldSøndag  16.30 
Sebastians jul  16.40 Garfield  16.55 Fup 
og Svindel  17.00 Hammerslag  17.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret  18.00 OBS  
18.05 Så er der hund  18.30 Absalons 
Hemmelighed  19.00 Harry og Charles  
20.00 21 Søndag  20.40 SportNyt  20.50 
Elskerinder  21.40 Kriminalkommissær 
Foyle  23.15 Inspector Morse 

11.10 Sport i dag  12.10 V-cup alpint  
13.10 V-cup skiskyting  13.55 V-cup 
langrenn  15.45 Sport i dag  16.30 Åpen 
himmel  17.00 Jul på Månetoppen  17.30 
Newton  18.00 Søndagsrevyen  18.45 
Sportsrevyen  19.15 Kjempeelg på nært 
hold  20.15 Kjærleik er fargen du ikkje 
kan sjå  21.45 Opptur  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Dans  23.05 Borgen 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.03 
Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Sumar raddir 09.03 Heimur hugmynd-
anna 10.05 Veðurfregnir 10.15 Bókaþing 
11.00 Guðsþjónusta í Grafarvogskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Deleríum búbónis 15.30 
Ávexti eigum við nóga! 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Úr tónlistarlífinu 17.30 2+2 eru 5 
18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Tónleikur 21.10 Tilraunaglasið 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Snúningar - Íslenska  hljómplatan í 100 ár 
23.20 Sagnaslóð 00.05 Næturtónar

11.30 Alpint: Världscupen St Moritz  12.00 
Vinterstudion  12.10 Alpint: Världscupen 
Val d‘Isère  13.00 Vinterstudion  13.10 
Skidskytte: Världscupen Hochfilzen  
14.00 Längdskidor: Världscupen Davos  
15.30 Vinterstudion  16.00 Ridsport: 
Världscuphoppning  16.55 Sportnytt  
17.00 Rapport  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Landet runt  17.45 Julkalendern  
18.00 Sverige!  18.30 Rapport  18.55 
Regionala nyheter  19.00 Starke man  
19.30 Sportspegeln  20.15 Svindlarna  
21.15 En bok - en författare  21.45 
Skolfront  22.15 Min jul  22.20 Plus  
23.20 Ung & bortskämd

Sjónvarp Norðurlands er end-
urtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

08.00 Morgunstundin okkar

10.00 Jóladagatalið - Jól í 
Snædal  (e)

10.30 Hringekjan  (e)

11.25 Landinn  (e)

11.55 Návígi  (e)

12.30 Silfur Egils 

13.50 Reynir Pétur - Gengur 
betur  (e)

15.05 EM kvenna í handbolta 
 Bein útsending frá leik í milliriðli í 
úrslitakeppni Evrópukeppni kvenna-
landsliða í handbolta.

17.00 Eldur í jökli  (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar

18.25 Jóladagatalið - Jól í 
Snædal

19.00 Fréttir

19.35 Veðurfréttir

19.45 Landinn  Frétta- og þjóð-
lífsþáttur í umsjón fréttamanna um 
allt land. 

20.15 Garðarshólmi  Heimildar-
mynd eftir Þorfinn Guðnason. 

21.15 Dorrit litla  (1:8)  (Little 
Dorrit) Breskur myndaflokkur byggð-
ur á sögu eftir Charles Dickens um 
erfiða lífsbaráttu fólks í London um 
1820. 

22.15 Sunnudagsbíó - Bekkur-
inn  (Entre les murs) Frönsk bíó-
mynd frá 2008 um kennara og 
starf hans með skrautlega samsett-
um bekk í París. 

00.25 Silfur Egils  (e)

01.45 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.50 Rachael Ray  (e)

13.20 Rachael Ray  (e)

14.05 Dr. Phil  (e)

14.45 Dr. Phil  (e)

15.30 Judging Amy  (14:23) (e)

16.15 Spjallið með Sölva 
 (12:13) (e)

16.55 Nýtt útlit - Lokaþáttur 
 (12:12) (e)

17.45 Matarklúbburinn  (5:6) 
(e)

18.10 Parenthood  (10:13) (e)

19.00 The Office  (16:26) (e)

19.25 30 Rock  (2:22) (e)

19.50 America’s Funniest 
Home Videos  (30:46) (e)

20.15 Psych  (8:16) Bandarísk 
þáttaröð um ungan mann með ein-
staka athyglisgáfu sem aðstoðar lög-
regluna við að leysa flókin sakamál. 

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit  (19:22) Bandarísk 
sakamálasería um sérdeild lögregl-
unnar í New York sem rannsakar 
kynferðisglæpi. 

21.50 Dexter  (5:12) Fimmta 
þáttaröðin um dagfarsprúða morð-
ingjann Dexter Morgan sem drepur 
bara þá sem eiga það skilið. 

22.40 House  (16:22) (e)

23.30 Nurse Jackie  (10:12) (e)

00.00 Last Comic Standing - 
Lokaþáttur  (14:14) (e)

01.30 The Cleaner  (11:13) (e)

02.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.25 Alfred Dunhill Champ-
ionship  (1:2) (e)

10.30 Alfred Dunhill Champ-
ionship  (2:2)

14.30 Alfred Dunhill Champ-
ionship  (2:2) (e)

18.30 PGA Tour Yearbooks 
 (8:10) (e)

19.30 Alfred Dunhill Champ-
ionship  (2:2) (e)

23.30 Monty’s Ryder Cup 
Memories  (e)

00.20 ESPN America

19.30 Segðu okkur frá bókinni         

20.00 Ævintýraboxið         

21.00 Segðu okkur frá bókinni         

21.30 Segðu okkur frá bókinni         

22.00 Hrafnaþing         

23.00 Kokkalíf         

23.30 Ævintýraboxið         

STÖÐ 2 SPORT KL. 16.30

Þýski handboltinn
Bein útsending frá leik Rhein-Neck-
ar Löwen og VfL Gummersbach í 
þýska handboltanum. Guðmundur 
Guðmundsson stýrir liði Löwen en 
með liðinu leika íslensku lands-
liðsmennirnir Ólafur Stefánsson, 
Róbert Gunnarsson og Guðjón Valur 
Sigurðsson.

07.00 Aðalkötturinn 
07.25 Litla risaeðlan 
07.35 Elías 
07.45 Galdrabókin (12:24)
07.50 Harry og Toto 
08.00 Algjör Sveppi 
09.15 Mörgæsirnar frá Mad-
agaskar 
09.35 Histeria! 
10.00 Space Jam 
11.25 Röddin 2010 (4:4) 
12.00 Spaugstofan 
12.30 Nágrannar 
13.50 Nágrannar
14.15 Hawthorne (2:10) 
15.00 Modern Family (20:24) 
15.25 The Middle (2:24) 
15.50 The New Adventures of 
Old Christine (4:22) 
16.15 Eldsnöggt með Jóa Fel 
(11:12) 
16.50 Oprah 
17.40 60 mínútur 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.25 Frasier (19:24) 
19.55 Sjálfstætt fólk

20.35 Hlemmavídeó (8:12) Frá-
bærir gamanþættir með Pétri Jóhanni 
Sigfússyni.

21.05 The Mentalist (10:22) 
Þriðja serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögregl-
unnar í Kaliforníu. 

21.55 Numbers (8:16) Sjötta 
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki 
sem fjalla um tvo ólíka bræður sem 
sameina krafta sína við rannsókn 
flókinna sakamála. 

22.40 Mad Men (3:13) Þriðja 
þáttaröðin þar sem fylgst er með 
daglegum störfum og einkalífi aug-
lýsingapésans Dons Drapers.

23.30 60 mínútur 

00.20 Spaugstofan 

00.50 Daily Show: Global 
Edition

01.15 Undercovers (1:13) 

02.05 The Event (10:13)

02.50 Dollhouse (10:13)

03.40 Meteor

05.15 Meteor 

08.00 Leatherheads 
10.00 It‘s a Boy Girl Thing 
12.00 Back to the Future II 
14.00 Leatherheads 
16.00 It‘s a Boy Girl Thing 
18.00 Back to the Future II 
20.00 The Dying Gaul 
22.00 Hitman 
00.00 Revolver 
02.00 Winter Passing 
04.00 Hitman
06.00 The Last Time 

16.20 Bold and the Beautiful 

16.40 Bold and the Beautiful 

17.00 Bold and the Beautiful 

17.20 Bold and the Beautiful 

17.40 Bold and the Beautiful 

17.55 Spaugstofan Spéfuglarnir 
Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, 
Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason 
fara nú yfir atburði liðinnar viku og 
sýna okkur þá í spaugilegu ljósi.

18.25 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþátta-
konungnum Loga Bergmann. 

19.15 Ísland í dag - helgar úrval 
Hröð og skemmtileg samantekt með 
því helsta sem boðið var uppá í Ís-
landi í dag í vikunni sem er að líða.

19.45 Röddin 2010 (4:4) Sveppi 
kynnir hér söngkeppni unga fólksins 
sem var haldin í sumar um land allt 
og fjöldi efnilegra söngvara á aldrin-
um 12-16 ára kom þar fram á sjón-
arsviðið. 

20.20 Total Wipeout (3:12) 
Skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna. 

21.25 Ástríður (1:12) 

21.55 Ástríður (2:12) 

22.25 Ástríður (3:12)

22.50 Ástríður (4:12) 

23.15 Sex and the City (10:18) 

23.45 Auddi og Sveppi 

00.15 ET Weekend 

01.00 Sjáðu

01.25 Fréttir Stöðvar 2 

02.10 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.55 Box - Amir Khan - Mar-
cos Rene Maidana 

10.25 Meistaradeild Evrópu: 
Arsenal - Partizan

12.10 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - meistaramörk 

12.50 Veitt með vinum Að 
þessu sinni verður veitt í hinni gjöf-
ulu og skemmtilegu Miðfjarðará.

13.30 Shark Shootout Út-
sending frá golfmóti sem fram fer í 
Naples í Flórída. 

16.30 Þýski handboltinn: 
Rhein-Neckar Löwen - Gummers-
bach Bein útsending frá leik Rhein-
Neckar Löwen og VfL Gummers-
bach í þýska handboltanum. 

18.15 Spænski boltinn: Zara-
goza - Real Madrid 

19.55 Spænski boltinn: Barce-
lona - Real Sociedad 

22.00 Shark Shootout Bein út-
sending frá mögnuðu golfmóti sem 
fram fer í Naples í Flórída. 

01.00 Þýski handboltinn: 
Rhein-Neckar Löwen - Gum-
mersbach 

09.20 Stoke - Blackpool 

11.05 Newcastle - Liverpool 

12.50 Premier League World 
2010/11

13.20 Bolton - Blackburn Bein 
útsending frá leik Bolton og Black-
burn.

15.45 Tottenham - Chelsea 
Bein útsending frá nágrannaslag Tot-
tenham og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni.

18.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta framhjá sér fara. Leikirnir krufð-
ir til mergjar af fagmönnum og líf-
leg og fagleg umræða um enska 
boltann.

19.00 Wolves - Birmingham 

20.45 Sunnudagsmessan 

21.45 Tottenham - Chelsea 

23.30 Sunnudagsmessan 

00.30 West Ham - Man. City 

02.15 Sunnudagsmessan 

> Christina Hendricks
„Yfirleitt er ég í hlutverki vandræða-
legu, bjánalegu bestu vinkonunnar. 
Það er því mjög skemmtilegt að 
leika konu sem er tignarleg og ber 
höfuðið hátt“.
Christina Hendricks kann því 
vel að leika hina fögru Joan 
Harris í Mad Men, sem er 
á dagskrá Stöð 2 í kvöld.

Holtagörðum  |  S. 566 7070  |  www.habitat.is
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30%
afsláttur af 
öllum myndarömmumÞESSA HELGI



50%

afsláttur

FA
B
R
IK
A
N

Opið: Virka daga kl. 10-18 · Laugardaga kl. 10-18 · Sunnudaga kl. 13-18
Holtagörðum og Kringlunni

Sími 564 4400 – www.tekk.is

fuset
t

BORÐ
+

6 STÓLAR

WALLFLUTTER
veggskraut
20 stk. í kassa
Tilboðsv. 4.720 kr.

SILUETTA
Tilboðsv. 2

RINGLING
skartgripageymsla
Tilboðsv. 900 kr.
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með 2
0% af
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ANDORRA leðursófi
Litir: Ljós og svartur
AÐEINS 99.000 KR.

MINIMIX PEDESTAL
myndarammi
Tilboðsv. 1.250 kr.

PLUCK snagi
Tveir litir

Tilboðsv. 2.450 kr.

FIRA
myndarammi

Tveir litir:
Espresso og Metal
Tilboðsv. 2.475 kr.

VESIVV VIUS 
SÓFI

3JA S
ÆTA 8

9.600
 KR.

22JA S
ÆTA 7

9.100
 KR.

35%
afsláttur

30%
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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

Sjónvarp Norðurlands er endurtekið 
allan sólarhringinn og um helgar.

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra grís, 
Teitur, Sveitasæla, Otrabörnin, Konungs-
ríki Benna og Sóleyjar, Mærin Mæja, Mókó, 
Einu sinni var... lífið, Hrúturinn Hreinn

10.03 Jóladagatalið - Jól í Snædal  (e)

10.35 Að duga eða drepast  ( 10:20) (e)

11.20 Á meðan ég man  (7:8) (e)

11.50 Kastljós  (e)

12.20 Kiljan  (e)

13.15 Vetrarólympíuleikarnir  (Skíða-
stökk) (e)

14.25 Þýski boltinn  (3:23) (e)

15.20 Útsvar  (e)

16.25 Táknmálsfréttir

16.35 Jóladagatalið - Jól í Snædal

17.05 EM kvenna í handbolta  (Ísland 
- Rússland) Bein útsending frá leik í úrslita-
keppni Evrópukeppni kvennalandsliða.

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Hringekjan  Skemmtiþáttur í um-
sjón Guðjóns Davíðs Karlssonar, Góa. 

20.35 Fríið  (The Holiday)  Bandarísk bíó-
mynd frá 2006. Tvær konur sem eiga í 
vandræðum út af karlmönnum hafa vista-
skipti og verða ástfangnar. 

22.50 Ilmurinn  (Perfume - The Story of 
a Murderer) Bíómynd frá 2006 byggð á 
sögu eftir Patrick Süsskind. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna. (e)

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.20 Rachael Ray  (e)

12.50 Dr. Phil  (e)

14.10 Dr. Phil  (e)

14.55 Judging Amy  (13:23) (e)

15.40 America’s Next Top Model 
 (10:13) (e)

16.30 90210  (5:22) (e)

17.15 Psych   ( 7:16) (e)

18.00 Survivor - NÝTT!  (1:16) (e)

18.45 Game Tíví  (13:14) (e)

19.15 Rules of Engagement  (7:13) (e)

19.40 The Ricky Gervais Show  (7:13) (e)

20.05 Fyndnar fjölskyldumyndir - 
Lokaþáttur  (10:10) (e)

20.30 Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind  (e) Stórgóð mynd með Jim 
Carrey og Kate Winslet í aðalhlutverkum. 
Þetta er óhefðbundin ástarsaga um par sem 
lætur þurrka út allar minningar um hvert 
annað eftir að það hættir saman en kynnist 
svo á ný og laðast að hvort öðru. 

22.20 Assault on Precinct 13  (e) 
Spennumynd frá 2005 með Ethan Hawke 
og Laurence Fishburne í aðalhlutverkum. 
Stranglega bönnuð börnum.

00.10 Spjallið með Sölva  (12:13) (e)

00.50 Billie and the Real Belle Bare 
All  (e)

01.20 Whose Line Is It Anyway?  (4:39) (e)

01.45 Jay Leno  (e)

03.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

08.00 Golfing World  (e)

08.50 Golfing World  (e) 

09.40 Golfing World  (e)

10.30 Alfred Dunhill Champions-
hip  (1:2)

14.30 Alfred Dunhill Championship 
 (1:2) (e)

18.30 PGA Tour Yearbooks  (7:10) (e)

19.15 Alfred Dunhill Championship 
 (1:2) (e)

23.15 LPGA Highlights  (8:10) (e)

00.35 ESPN America

07.00 Hvellur keppnisbíll 
07.10 Tommi og Jenni 
07.35 Sumardalsmyllan 
07.40 Galdrabókin (11:24) 
07.50 Þorlákur 
07.55 Algjör Sveppi 
09.45 Geimkeppni Jóga björn
10.05 Leðurblökumaðurinn 
10.25 Stuðboltastelpurnar 
10.50 iCarly (17:25) 
11.15 Glee (4:22)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Logi í beinni 
14.40 Sjálfstætt fólk 
15.25 Hlemmavídeó (7:12)
16.00 Auddi og Sveppi 
16.35 ET Weekend 
17.20 Sjáðu 

17.55 Röddin 2010 (4:4) Sveppi kynnir 
hér söngkeppni unga fólksins sem var haldin 
í sumar um land allt. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 Spaugstofan Spéfuglarnir Karl 
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi Sigur-
jónsson og Örn Árnason fara nú yfir atburði 
liðinnar viku og sýna okkur þá í spaugilegu 
ljósi.

20.05 12 Men Of Christmas Rómant-
ísk gamanmynd um háttsettan útgefanda 
frá New York sem þarf að fara til Montana 
vegna vinnu sinnar rétt eftir að bæði yfirmað-
ur hennar og kærasti hafa svikið hana. 

21.35 Wanted Hörkuspennandi mynd 
með Angelinu Jolie, James McAvoy og Morg-
an Freeman í aðalhlutverkum. 

23.25 Little Children Áhrifarík verðlauna-
mynd um líf og raunir nokkurra einstaklinga. 

01.40 Stardust Stórbrotin og stjörnum 
hlaðin ævintýramynd.

03.45 I Am Legend Framtíðartryllir með 
Will Smith. 

05.25 Fréttir Fréttir Stöðvar 2 endursýndar 
frá því fyrr í kvöld.

06.20 Pink Panther II 
08.00 My Girl 
10.00 The Spiderwick Chronicles 
12.00 The Lost World: Jurassic Park
14.05 My Girl 
16.00 The Spiderwick Chronicles 
18.00 The Lost World: Jurassic Park
20.05 Pink Panther II 
22.00 My Zinc Bed
00.00 Cloverfield
02.00 No Country for Old Men 
04.00 My Zinc Bed
06.00 The Dying Gaul

15.35 Röddin 2010 (3:4) 

16.15 Nágrannar 

17.35 Nágrannar

17.55 Lois and Clark: The New 
Adventure (15:21) Sígildir þættir um blaða-
manninn Clark Kent. 

18.45 ER (5:22) Sígildir þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

19.30 Auddi og Sveppi

20.05 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungn-
um Loga Bergmann. 

21.00 Hlemmavídeó (7:12) Frábærir 
gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni.

21.35 Nip/Tuck (10:19) Sjötta sería þessa 
vinsæla framhaldsþáttar sem fjallar um 
skrautlegt og skrítið líf lýtalæknanna Seans 
McNamara og Christians Troys. 

22.20 Lois and Clark: The New 
Adventure (15:21)

23.10 ER (5:22)

23.55 Spaugstofan 

00.25 Auddi og Sveppi 

01.05 Logi í beinni

01.55 Hlemmavídeó (7:12) 

02.25 Nip/Tuck (10:19)

03.10 Sjáðu

03.35 Fréttir Stöðvar 2 

04.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

20.00 Hrafnaþing         
21.00 Græðlingur         
21.30 Svartar tungur         
22.00 Svavar Gestsson         
22.30 Alkemistinn         
23.00 Segðu okkur frá bókinni         
23.30 Segðu okkur frá bókinni         
00.00 Hrafnaþing         

10.15 Icelandic Fitness and Health 
Expo 1 

10.55 Spænsku mörkin 

11.45 Meistaradeild Evrópu: Köben-
havn - Panathinaikos 

13.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin - meistaramörk 

14.10 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

14.40 Veiðiperlur 

15.10 Ísland - Noregur 

16.45 Svíþjóð - Danmörk 

18.20 La Liga Report Leikir helgarinnar í 
spænska boltanum krufðir til mergjar.

18.50 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Madrid 

20.35 The Swing Í þessum þætti er rennt 
yfir golfsveifluna eins og hún leggur sig. 

21.00 Shark Shootout Bein útsending frá 
golfmóti sem fram fer í Naples í Flórída. 

23.00 Box - Amir Kahn - Andreas 
Kotelnik 

00.10 Box - Amir Khan - Dimitry Sa-
lita 

01.30 Box - Amir Khan - Marcos Rene 
Maidana 

09.40 PL Classic Matches: Liverpool - 
Newcastle, 1996 

10.10 PL Classic Matches: Newcastle 
- Liverpool, 1998 

10.40 QPR - Watford 

12.25 Premier League Review 2010/11

13.20 Premier League World 2010/11

13.50 PL Classic Matches: West Ham 
Utd - Manchester Utd 

14.20 Premier League Preview 

14.50 West Ham - Man. City Bein út-
sending frá leik West Ham og Manchest-
er City.

17.15 Newcastle - Liverpool Bein út-
sending frá leik Newcastle og Liverpool.

19.45 Stoke - Blackpool 

21.30 Aston Villa - WBA 

23.15 Everton - Wigan 

01.00 Fulham - Sunderland 

> Morgan Freeman
„Ég fæ aldrei þessi rómantísku 
hlutverk og kæri mig í raun ekki 
um þau. Ég kemst þó ekki hjá 
því að hugsa að ef ég hefði farið 
í tannréttingar, tja já, þá kannski 
væru þessi hlutverk mín.“
Morgan Freeman fer 
með eitt aðalhlutverk-
anna í spennumyndinni 
Wanted sem sýnd er á 
Stöð 2 í kvöld kl. 21.35.

Lee C. Buchheit, aðalsamningamaður Íslands í Icesave-deilunni, 
er æðislegur maður. Það geta allir vitnað um sem sáu hann í 
beinni útsendingu í fyrradag kynna nýjan samning um það 
sem einu sinni hefði verið kallað drápsklyfjar en var sem 
ljúfasta músík úr munni samningatæknisins úr Vesturheimi. 
Aldrei fyrr hafa 50 milljarðar hljómað eins og eitthvað sem 
maður kaupir sér bland í poka fyrir.

Engu skipti við hvern var rætt eftir frammistöðu Buch-
heits, viðkvæðið var alls staðar hið sama: „Þessi Buchheit, 
hann er alveg með þetta – þetta er greinilega 
almennilegur maður.“ Og það er ekkert skrítið. 
Þarna var allt í einu kominn maður sem talaði 

skýrt og lýsti efnisatriðum tiltölulega flókins 
samnings á mannamáli þannig að það var 

varla hægt að komast hjá því að sannfærast um 
ágæti hans. Hann svaraði spurningum refja-

laust og án undanbragða eða útúrsnúninga. Og slíku eigum við ekki 
að venjast hér á litla Íslandi.

Bjargvætturinn Buchheit ku vera einhleypur. Mikil gæfa væri 
það fyrir íslenska þjóð ef hann tæki nú léttan snúning kenndan 
við Svein Harald Øygard, felldi hug til fráskilinnar húsmóður í 
Hafnarfirði og tæki upp íslenskt millinafn. Lee Snær Buchheit, 
til dæmis.

Ég sé fyrir mér að hann yrði skotfljótur að tileinka sér íslenskt 
mál og væri kominn í Útsvarslið Hafnfirðinga innan 

árs, við hlið Gísla Ásgeirssonar. Þar myndi hann 
óefað slá í gegn þegar hann túlkaði margslungin 
hagfræðileg hugtök með yfirveguðu en auðskildu 
látbragði. Í kjölfarið fengi svo hann sinn eigin 
spjallþátt á besta tíma á laugardögum í sjón-
varpi allra landsmanna. Þar með yrði Hringekj-
an úr sögunni. Maður getur látið sig dreyma …

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON VILL GERA SAMNINGATÆKNINN AÐ TENGDASYNI ÍSLANDS

Laugardagskvöld með Lee Buchheit

Opið: Virka daga kl. 10-18 · Laugardaga kl. 10-18 · Sunnudaga kl. 13-18
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

10.00 Only Fools and Horses  10.30 Last Choir 
Standing  11.55 Dancing with the Stars  12.55 
Dancing with the Stars  13.30 Only Fools and 
Horses  14.05 Only Fools and Horses  14.30 Only 
Fools and Horses  15.05 Only Fools and Horses  
15.35 Only Fools and Horses  16.05 Only Fools 
and Horses  16.35 Only Fools and Horses  17.05 
Deal or No Deal  17.40 Deal or No Deal  18.15 
Blackadder II  18.45 Blackadder II  19.15 The 
Inspector Lynley Mysteries  20.05 The Inspector 
Lynley Mysteries  20.50 Deal or No Deal  21.25 
Deal or No Deal  22.00 Only Fools and Horses  
22.30 Only Fools and Horses  23.00 Blackadder 
II  23.30 Blackadder II  00.00 The Inspector Lynley 
Mysteries

10.00 Tidens tegn - TV på tegnsprog  10.01 
Tidens tegn  10.45 Sign up  11.00 DR Update 
- nyheder og vejr  11.10 Troldspejlet  11.30 Boogie 
Listen  12.40 Tre tronfølgere i Arktis  13.25 Hva‘ 
så Danmark?  14.25 Inspector Morse  16.10 
Før søndagen  16.20 Held og Lotto  16.30 
Sebastians jul  16.40 Garfield  16.55 Fup og 
Svindel  17.00 Mr. Bean  17.30 TV Avisen med 
vejret  17.55 SportNyt  18.00 Min Sport  18.30 
Absalons Hemmelighed  19.00 Olsen-banden går 
i krig  20.45 Kriminalkommissær Barnaby  22.20 
Forhandleren

10.25 Sport i dag  11.15 NRKs sportslordag  12.30 
V-cup alpint  13.00 Sport i dag  13.25 V-cup 
langrenn  15.00 V-cup hopp  16.45 Sport i dag  
17.00 Jul på Månetoppen  17.30 Krem Nasjonal  
18.00 Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-trekning  19.00 
Nobels fredspriskonsert 2010  19.55 Jul i borett-
slaget  20.55 Nobels fredspriskonsert 2010  22.05 
Kveldsnytt  22.20 Runaway Jury 

10.30 Alpint: Världscupen St Moritz  11.30 
Längdskidor: Världscupen Davos  12.00 
Vinterstudion  12.10 Alpint: Världscupen Val d‘Isère  
13.00 Vinterstudion  13.10 Skidskytte: Världscupen 
Hochfilzen  14.35 Längdskidor: Världscupen 
Davos  15.00 Vinterstudion  15.45 Så övervanns 
malarian  15.50 Engelska Antikrundan  16.50 
Helgmålsringning  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  
17.15 Konst som retat många  17.25 Det goda 
livet  18.15 Julkalendern  18.30 Rapport  18.45 
Sportnytt  19.00 Dansbandskampen  20.30 
Robins  21.00 Rapport  21.05 Svart fjäril  22.40 
Min jul  22.45 Grotesco  23.15 Våra vänners liv

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr Samfélaginu 
09.03 Út um græna grundu 10.05 Veðurfregnir 
10.15 Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræning-
inn 15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Útvarpsraddir: Stefán Jón Hafstein 17.00 Matur 
er fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Bláar nótur í 
bland 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Íslenskar bækur og 
bókakaupstefnan í Frankfurt 21.00 Á tónsviðinu 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 
Stefnumót 23.00 Vikulokin 00.05 Næturtónar

STÖÐ 2 KL. 17.55
Röddin 2010
Það er komið að úrslitastund í 
Söngkeppni unga fólksins. María 
Björk og Sigga Beinteins hafa 
leitað vítt og breitt um landið að 
besta söngvaranum á aldrinum 
12-16 ára. Í 
úrslitaþættin-
um standa 10 
bestu söngvar-
arnir eftir og 
reyna að 
heilla 
dómar-
ana.

Spennandi
og áhrifamiklar

Ein af perlum
heimsbókmenntanna

Spenna og dramatík

Heltekur lesandann 
frá fyrstu síðu

salka.is • Skipholti 50c • 105 Reykjavík

LÁTTU ÞÉR LÍKA VIÐ VÍSI
og þú gætir fengið óvæntan jólaglaðning
Settu „Like“ við Vísi á Facebook og þú gætir unnið flatskjá, flottan N8 síma, góða jólabók eða einhvern annan spennandi glaðning fyrir jólin.

DREGIÐ VERÐUR DAGLEGA
TIL 20. DESEMBER

Bækur frá Sölku.
Flott 22“ Panasonic Pure Line
sjónvarp með innbyggðri iPod vöggu.

Það er auðvelt að láta sér líka við Vísi á 
facebook.com/visir.is

Fjöldi annarra vinninga.

N8 sími.
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Þau skipti sem 
Ásgeir hefur birst 

á Flick My Life.26

Jónas Óli Jónasson

Aldur: 24 ára.
Starf: Plötu-
snúður. 
Fjölskylda: Á 
eina kærustu 
sem heitir Sigga, 
tvo foreldra 
og tvö yngri 
systkini. 
Foreldrar: 
Jónas Kristins-
son, framkvæmdastjóri KR, og Ásdís 
Eva Hannesdóttir, framkvæmdastjóri 
Norræna félagsins.
Búseta: 101 Reykjavík
Stjörnumerki: Naut.

Jónas Óli er einn af heitari plötusnúðum 
bæjarins um þessar mundir.

„Ég get ekki spilað á gítarinn, en ég prófa að 
spila á bassa,“ segir Björgvin Ívar Baldurs-
son, gítarleikari hljómsveitanna Lifun og 
Klassart.

Björgvin spilar fótbolta með utandeildarlið-
inu FC Keppnis ásamt Smára Guðmundssyni, 
félaga sínum í báðum hljómsveitunum. Þegar 
hann hugðist verja þrumufleyg frá Smára á 
æfingu á dögunum vildi ekki betur til en bolt-
inn hafnaði í úlnliði Björgvins og braut það 
sem fyrir varð. 

„Æfingin var að verða búin. Ég var kominn 
í stellingu og var að fara að skutla mér eftir 
skoti Smára, þá negldi hann beint á mig – í 
punghæð,“ rifjar Björgvin upp. „Þá var ég 
með höndina fáránlega staðsetta og fékk bolt-
ann í úlnliðinn. Ég sá svart og engdist af sárs-

auka.“ Óhappið kom á versta tíma fyrir Björg-
vin, en hann sér ekki fram á að geta leikið á 
gítar með hljómsveitunum sínum á þessum 
annasamasta tíma ársins. Hann hyggst þó 
reyna að bíta á jaxlinn, kyngja verkjalyfjum 
og spila áfram á bassa með kántríhljómsveit 
Selmu Björnsdóttur. „Ég ætla að reyna að 
haga þessu þannig að þetta verði ekki tekju-
tap. Það er aðallega peningur í jólahlaðborð-
unum og ég ætla að reyna að redda mér á 
bassanum,“ segir hann og bætir við að hann 
sé þegar búinn að finna varamann á gítarinn 
í Lifun. Sá heitir Birkir Hrafn Gíslason og 
hefur þegar leyst Björgvin af á tvennum tón-
leikum. „Það er helvíti fínt,“ segir Björgvin. 
„Ég gat séð Lifun á tónleikum tvo daga í röð.“

  - afb

Handleggsbraut hljómsveitarfélaga sinn

SÁTTIR Björgvin og Smári eru ennþá saman í tveimur 
hljómsveitum þrátt fyrir að sá síðarnefndi hafi hand-
leggsbrotið hinn. Umbúðir Björgvins eru þó svo tækni-
legar að hann getur rennt þeim af. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Nú fara Ítalirnir vonandi að 
taka línuna inn í sínar búðir,“ 
segir fatahönnuðurinn Sunna 
Dögg Ásgeirsdóttir. 

Hluti úr nýjustu fatalínu henn-
ar birtist í ítalska barnablaði 
Vogue á dögunum, Vogue Bamb-
ini. Sunna Dögg framleiðir undir 
merkinu Sunbird en það er aðeins 
eitt og hálft ár síðan hún byrjaði 
að hanna undir því merki. Sunna 
hafði áður unnið fyrir Nikita og 
Hagkaup, en þar var hún með 
fatalínu undir eigin nafni. „Ég 
var að stílisera myndaþátt hér í 
sumar fyrir Vogue Bambini og 
fékk að setja eitthvað úr minni 
línu með,“ segir Sunna. Tímarit-
ið er selt víðs vegar um heiminn 
og er þetta því mikil viðurkenn-
ing fyrir Sunnu. „Þetta er alla-

vega geðveik auglýsing,“ segir 
Sunna og hlær. 

Hún segir að Sunbird-línan hafi 
birst í fleiri erlendum tímaritum 
og bloggum svo ljóst er að hönnun-
in vekur athygli víða. „Fólk virðist 
vera að taka eftir þessu. Ég miða 
við að fötin sem ég hanna séu 
þægileg en samt töff. Einnig hanna 
ég mikið á stráka, en oft er ekki 
lagt jafn mikið upp úr strákafötum 
eins og stelpufötum,“ segir Sunna, 
en hægt er að nálgast Sunbird-
línuna í Mýrinni, Rumputuska, 
Bíbí og blaka og Fiðrildinu. - ka

Hönnunin rataði á síður Vogue

HEFUR VAKIÐ ATHYGLI VÍÐA
Hönnun Sunnu Daggar birtist á síðum 

Vogue Bambini á dögunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þetta er orðið óþægilega mikið 
áreiti,“ viðurkennir sjónvarps-
maðurinn Ásgeir Kolbeinsson, 
sem hefur verið áberandi á síð-
unni Flick My Life síðan hún fór 
í loftið á síðasta ári. Myndir af 
honum við hin ýmsu tækifæri, 
gamlar sem nýjar, hafa verið send-
ar þangað inn og þær síðan birtar 
undir nafninu Kolb in the Wild eða 
Kolb in the Child. Enn lengra var 
seilst í gær þegar mynd birtist af 
honum á svölunum heima hjá sér 
en sjálfur hafði Ásgeir ekki séð 
hana þegar Fréttablaðið spurði 
hann út í málið.  

„Auðvitað hefur maður húmor 
fyrir því þegar maður sér fyrst 
nafnið Kolb in the Wild. Því einu 
og sér er svo sem alveg hægt að 
brosa yfir,“ segir Ásgeir. „En síðan 
er þetta búið að vinda mikið upp á 
sig. Þetta er löngu hætt að snúast 
um að fólk sendir inn myndir sem 
einhver hefur fundið hér og þar. 
Þetta hefur snúist upp í að fólk er 
farið að reyna að ná nýjum mynd-
um,“ segir hann og finnst „grínið“ 
hafa gengið full langt. „Maður er 
hvergi öruggur. Einhverjar mynd-
ir eru af mér á veitingastöðum með 
fjölskyldunni. Það er frekar pirr-
andi að geta ekki haft sitt einka-
líf í friði.“ Líður þér þá kannski 
eins og Hollywood-stjörnu? „Eins 
fáránlega og það hljómar þá er 
þetta eflaust nákvæmlega sama 
upplifun. Maður er alltaf var um 
sig.“

Ásgeir er að vonum þreytt-
ur á þessari athygli en lítur þó á 
björtu hliðarnar. „Það er ekki eins 
og þetta sé á neinum neikvæðum 
nótum. Fólk hefur bara gaman af 
þessu og það er eðlilegt þegar eitt-
hvað fær svona athygli að fleiri 
vilja vera þátttakendur í því.“

Honum finnst brandarinn samt 
vera búinn og ætlar að hafa sam-
band við eigendur Flick My Life 
og biðja þá um að hætta með Kolb-
konseptið. Spurður hvort hann 
íhugi að leita réttar síns enn frekar 
segir Ásgeir: „Ég er ekki þekktur 

fyrir að búa til einhver leiðindi en 
ég vona að þeir hafi skilning á því 
að þetta sé orðið gott. Ef þeir sjá 
ekki að sér að stoppa þetta þegar 
maður biður þá í vinsemd um það 
þá hef ég í rauninni engu að tapa.“
 freyr@frettabladid.is

ÁSGEIR KOLBEINSSON: ORÐIÐ ÓÞÆGILEGA MIKIÐ ÁREITI

Vill láta stöðva myndir af 
sér á síðunni Flick My Life

ÁSGEIR KOLBEINSSON Er orðinn þreyttur á myndum af sér á síðunni FlickMyLife.com. 
Síðan er ein vinsælasta og umtalaðasta afþreyingarsíða landsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fös 10.12. Kl. 20:00 Aukas.

Lau 15.1. Kl. 20:00 
Sun 16.1. Kl. 20:00  

Fim 20.1. Kl. 20:00 
Lau 22.1. Kl. 20:00  
Fim 27.1. Kl. 20:00 

Sun 30.1. Kl. 20:00 

Sun 19.12. Kl. 13:00   
Sun 19.12. Kl. 15:00 
Þri 28.12. Kl. 16:00   

Mið 29.12. Kl. 16:00  
Fim 30.12. Kl. 16:00   
Sun 2.1. Kl. 13:00 

Sun 2.1. Kl. 15:00 

U
U

Fíasól (Kúlan)

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Gerpla (Stóra sviðið) 

Leitin að jólunum

Ö

Ö

U

Ö

U

U

Fös 10.12. Kl. 19:00 Aukas.  
Lau 11.12. Kl. 19:00 Aukas.

Sun 12.12. Kl. 19:00 Aukas.  

Fim 30.12. Kl. 19:00  
Fös 7.1. Kl. 19:00   
Lau 15.1. Kl. 19:00  

Sun 16.1. Kl. 19:00   
Lau 22.1. Kl. 19:00 
Sun 23.1. Kl. 19:00 

U
U

Lau 11.12. Kl. 11:00   
Lau 11.12. Kl. 13:00  
Lau 11.12. Kl. 14:30   
Sun 12.12. Kl. 11:00  
Sun 12.12. Kl. 13:00   
Sun 12.12. Kl. 14:30  

Lau 18.12. Kl. 11:00   
Lau 18.12. Kl. 13:00  
Lau 18.12. Kl. 14:30   
Sun 19.12. Kl. 11:00  
Sun 19.12. Kl. 13:00   
Sun 19.12. Kl. 14:30

Þri 28.12. Kl. 14:00  
Þri 28.12. Kl. 16:00 
Mið 29.12. Kl. 14:00  
Mið 29.12. Kl. 16:00 
  

U
U
U

U

U

U

U

U

U

U U

U

U

Ö
Ö

U

U

Fim 30.12. Kl. 20:00 Frums.  
Mið 5.1. Kl. 20:00 

Fim 6.1. Kl. 20:00  
Fös 7.1. Kl. 20:00 

Lau 8.1. Kl. 20:00 
Kandíland (Kassinn) 

Ö

ÖFim 6.1. Kl. 20:00 
Mið 12.1. Kl. 20:00  

Fim 20.1. Kl. 20:00 
Sun 30.1. Kl. 20:00 

Ö

Lér konungur (Stóra sviðið) 
Sun 26.12. Kl. 20:00 Frums.

Þri 28.12. Kl. 20:00 2. sýn

Mið 29.12. Kl. 20:00 3. sýn  

Lau 8.1. Kl. 20:00 4. sýn

Sun 9.1. Kl. 20:00 5. sýn  
Fim 13.1. Kl. 20:00 6. sýn

Fös 14.1. Kl. 20:00 7. sýn  
Fös 21.1. Kl. 20:00 8. sýn

U
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö

Ö

Fim 3.2. Kl. 18:00   
Sun 6.2. Kl. 14:00  
Sun 6.2. Kl. 17:00  

Sun 13.2. Kl. 14:00  
Sun 13.2. Kl. 17:00  
Sun 20.2. Kl. 14:00 

Sun 20.2. Kl. 17:00  
Sun 27.2. Kl. 14:00 
Sun 27.2. Kl. 17:00 

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 

U
Ö

Ö

U

Hænuungarnir (Kassinn) 

Rás 2

Dásamleg!

áðskemmtileg og 
gljúf saga eftir 
ðrúnu Helgadóttur

„… hressileg, fyndin  
og hárbeitt saga.“

bokmenntir.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.





Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Vondi karlinn fær verðlaun
Í nóvember hótaði Ross Beaty, 
forstjóri Magma Energy sem á HS 
Orku, kanadísku tímariti lögsókn 
yrðu ekki leiðrétt orð Bjarkar 
Guðmundsdóttur tónlistarkonu í 
viðtali við blaðið. Þar hafði eitthvað 
skolast til því haft var eftir henni að 
Ross og Magma hefðu á sér slæmt 
orð í samskiptum við verkalýðs-
félög í S-Ameríku. Björk var hins 
vegar að vísa til Pan American 
Silver, fyrirtækis í eigu Beatys. Það 
fyrirtæki virðist þó 
hafa snúið við blað-
inu ef marka má 
nýjustu tíðindi 
um hversu góð 
áhrif það hefur 
á nærsamfélög á 
athafnasvæðum 
sínum í Perú. Í 
byrjun mánaðar-
ins fékk fyrirtæk-
ið þar verðlaun 
fyrir sjálfbæra 
þróun.

Verið hjartanlega 
velkomin

MAGNAÐ
helgartilboð

Sími 568 9400 KRINGLUNNI

20-50%
afsláttur

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Góðglaðir jólagestir 
Stórtónleikar Björgvins Halldórs-
sonar í Laugardalshöllinni um síð-
ustu helgi þóttu afar vel heppnaðir. 
Einvalalið kom fram með Björgvini 
og var góður rómur gerður að 
erlendu gestunum Rybak, Potts og 
Summer Watson. Áhorfendabekk-
irnir voru þétt setnir eins og við var 
að búast. Tveir gesta skáru sig úr 
á einum tónleikanna. Í fyrstu féllu 
þeir vel í hópinn, uppstrílaðir og 
góðglaðir. Þegar leið á tónleikana 
fór þó að bera meira á mönnunum 
og á endanum var þeim vísað á dyr 
fyrir dólgslæti. Öryggisverðir þurftu 

að gera drykkjar föng 
mannanna upptæk 
á útleið þeirra. Brá 
þeim nokkuð í brún 
þegar þeir sáu að 
mennirnir drukku 

frostlög undir 
fögrum tónum 

Björgvins.

  - óká, hdm

1 Jólaboð Ásdísar Ránar: 
Piparkökur, Playboy og vændi

2 Það er eitthvað ekki í lagi....

3 Sex klukkustunda gömlu 
barni rænt

4 Skúli Tyson sýknaður í 
Hæstarétti

5 Nemendur beita kennara 
ofbeldi - alvarlegt vandamál
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