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Taktu þátt í frábærum leik!Allir krakkar sem gæða sér á barnamáltíð frá Grillhúsinu 
fá skemmtilega þraut sem þau skila inn til að geta unnið 
einn af þremur frábærum vinningum.

1.-3. vinningur

Leikhúsferð fyrir fjóra á leikritið Hlini kóngsson 

Vinningshafar verða birtir á heimasíðu okkar www.grillhusid.is þann 10 20 og 31

Hlini kóngsson

Árleg Grýlugleði  Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri verður 
haldin á sunnudag klukkan 14. Að venju munu gaulálfar og 
sagnálfar ráða ríkjum á skemmtuninni og fræða gesti um 
ægivald og ógnir Grýlu og hyskis hennar. Þá verður kynnt 
glóðvolg útgáfa litabókar um Grýlu með kvæðabrotum 
austfirskra skálda.

Steikt blálanga600 g blálanga1 hvítlauksrif (skorið í sneiðar)börkur af einni sítrónu100 g salt og sykur (60% salt og 40% sykur)

Snyrtið lönguna og skerið í 150 g bita. 
Leggið á bakka með salt- og sykur-blöndu. Stráið henni undir og yfir. Rífið hálfa sítrónu yfir lönguna. Plastið pakkann og látið í kæli í 8 mínútur. Skerið fiskinn og þerrið. Hitið pönnu þar til byrjar að rjúka úr henni. Steikið bitana á hvorri hlið í tvær mínútur. Gulrætur 

8 íslenskar gulrætur24 kartöflusmælki500 ml grænmetissoð4 h

Rúgbrauðsmylsna200 g rúgbrauð 10 ml olía 
salt

Setjið rúgbrauðið í matvinnsluvél og vinnið létt. Setjið á bakka með olíu og salti. Bakið í ofni við 120°C í 15 mínútur. Dreifið svo yfir fiskinn. Appelsínusósa5 appelsínur
40 g sykur
100 ml vatn
100 ml niðursoðinn rjómi350 ml olía
1 matarlímsblaðsalt, sykur og sítrónusafi

Steikt blálanga með appelsínusósu
FYRIR FJÓRAÞ ráinn Freyr Vigfússon, yfirmatreiðslumaður á veitingastaðnum Kola-brautinni í Hörpu, er einn þeirra sem standa að mat-reiðslubókinni Eldum íslenskt með kokkalandsliðinu sem fylgir í fótspor bókarinnar Einfalt með kokkalandsliðinu sem kom út í fyrra og seldist upp. Í þeirri bók var einungis unnið með fjögur hrá-efni í hverri uppskrift en nú hefur einu til viðbótar verið bætt við. „Það var nú aðallega gert til að vera ekki með nákvæmlega það sama og til að geta spannað örlítið stærra svið,“ segir Þráinn. „Ann-ars er það svo ef fólk rýnir í upp-skriftir að oft þarf ekki mikið meira en fimm hráefni auk salts, sykurs, vatns og annars sem er til í öllum eldhúsum til að búa til dýr-indis mat.“

Í nýju bókinni fk

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í fyrra voru það fjögur hráefni, nú eru þau fimm hjá kokkalandsliði Íslands.Einfalt og 
aðgengilegt
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Margrét Einarsdóttir

Með óbilandi áh

Ungur matgæðingur
Eva Laufey Kjaran 
Hermannsdóttir heldur úti 
vinsælu matreiðslubloggi.
fólk 54

Fá að hitta Palla
Tónlistarunnendurnir Craig Murray og 
Daryl Brown eru í skýjunum enda fá þeir 
að hitta poppkónginn í desember. 

fólk 54

Inga María Valdimars-
dóttir fertug
Fagnar með fjölskyldunni.
tímamót 32

STÖKU ÉL  Í dag verður víðast hæg 
norðlæg eða breytileg átt. Víða él 
einkum N-til en úrkomulítið SA-
lands. Hiti í kringum frostmark. 
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RAUÐU NEFIN KOMIN UPP Dagur rauða nefsins er 9. desember en sala á nefjunum hefst 
í dag. Vigdís Finnbogadóttir, verndari heimsforeldra UNICEF, setti upp fyrsta nefið í ár. „Heimsforeldrar skipta 
sköpum fyrir starf UNICEF og mér þykir vænt um alla þá sem vilja vera með okkur,“ segir Vigdís. Sjá síðu 8
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNAHAGSMÁL Ríkisendurskoðun 
gagnrýnir að fjármálaráðuneyt-
ið fái „opnar heimildir“ á fjárlög-
um vegna stofnfjárframlaga og 
útgjalda. Þetta kemur fram í end-
urskoðun stofnunarinnar á ríkis-
reikningi ársins 2010. Samt sem 
áður er að finna „opna heimild“ til 
að ganga frá uppgjöri við Lands-
bankann vegna yfirtöku á SpKef 
í fjáraukalögum ársins 2011 sem 
afgreidd voru frá Alþingi í síðustu 
viku. 

Íslenska ríkið lagði alls 3.535 
milljónir króna inn í SpKef, Byr og 
fimm minni sparisjóði á árinu 2010 
sem stofnfé. Í skýrslu Ríkisendur-
skoðunar segir að stofnunin „gagn-
rýnir að stofnað sé til umtalsverðra 
greiðslna úr ríkissjóði á grundvelli 
þess sem kalla verður „opnar heim-
ildir“ í fjárlögum. Umræddar heim-
ildir eru opnar því þær fela ekki í 
sér hámarksfjárhæðir […]

Þetta á við um heimildir vegna 
stofnfjárframlaga og útgjalda“.

 Að mati Ríkisendurskoðunar 
getur þessi aðferð haft í för með 
sér að „stofnað sé til mikilla fjár-
skuldbindinga án þess að ákvarð-
anir um slíkt hafi verið nægjanlega 
vel kynntar og ræddar með tilskild-
um hætti á Alþingi. Þá er hætt við 
að útgjöld og afkoma samkvæmt 
fjárlögum gefi misvísandi mynd 
af raunverulegum fyrirætlunum 
stjórnvalda sem áhrif hafa á fjár-
hagsstöðu ríkisins“.

Ríkisreikningur ársins 2010 
var undirritaður 28. júní 2011 og 

athugasemdir sem gerðar voru við 
endurskoðun hans voru í kjölfar-
ið sendar til hlutaðeigandi aðila. 
Þrátt fyrir það er veitt „opin heim-
ild“ í fjáraukalögum ársins 2011 
sem afgreidd voru frá Alþingi 
fyrir viku. Í þeim er stjórnvöldum 
veitt heimild til að „ganga frá upp-
gjöri og greiðslu til Landsbankans 
hf. vegna mismunar á eignum og 
innstæðuskuldbindingum Spkef 
sparisjóðs á grundvelli endanlegs 
eignamats í tengslum við ákvörð-
un Fjármálaeftirlitsins frá 5. mars 
2011, um samruna Spkef sparisjóðs 
og Landsbankans hf., sbr. samning 
um yfirtökuna milli íslenska ríkis-
ins og Landsbankans hf. frá sama 
degi“. 

Ekki er tilgreind hver hámarks-
fjárhæð þeirrar heimildar er. 
Í samningi um yfirtöku Lands-
bankans á SpKef kemur fram að 
íslenska ríkið þarf að greiða á 
bilinu 11,1 til 30 milljarða króna 
vegna sam runans.   - þsj

VIÐSKIPTI Eignabjarg, dóttur-
félag Arion banka, lét fimm 
stjórnendum Haga í té hluti 
í félaginu án endurgjalds og 
greiddi skatta af hlunnindunum 
í tengslum við samkomulag sem 
bindur þá til starfa hjá félaginu. 
Heildarverðmæti gjörningsins 
er 340 milljónir króna. Var sam-
komulagið gert í tengslum við 
sölu á 20 til 30 prósenta hlut í 
Högum í Kauphöllinni.

Tveir stjórnendanna voru 
þeir Finnur Árnason forstjóri 
og Guðmundur Marteinsson, 
framkvæmdastjóri Bónuss, 
sem fengu hvor 0,4 prósenta 
hlut í félaginu. Þeir Finnur og 
Árni áttu áður talsvert hlutafé 
í Högum sem þeir seldu til 
félagsins sjálfs á árunum 2008 
til 2009 fyrir hundruð milljóna 
króna. Þetta kemur fram í árs- 
og árshluta reikningum Haga. 
 - mþl, þsj / sjá síðu 12

Lykilstarfsmenn hjá Högum:

Seldu dýrt og 
fengu nýja hluti 
án endurgjalds

Átelur opinn tékka 
á skattgreiðendur
Ríkisendurskoðun gagnrýnir „opnar heimildir“ stjórnvalda til að eyða skattfé. 
Heimild til að eyða 11,1 til 30 milljörðum vegna SpKef á fjáraukalögum þessa árs. 

… stofnað sé til mik-
illa fjárskuldbindinga 

án þess að ákvarðanir um 
slíkt hafi verið nægjanlega 
vel kynntar og ræddar með 
tilskildum hætti á Alþingi.

ÚR SKÝRSLU RÍKISENDURSKOÐUNAR

SKIPULAGSMÁL Hjörleifur 
Stefánsson, formaður Húsa-
friðunarnefndar, sagði af sér í 
gær. Hjörleifur sendi Katrínu 
Jakobs dóttur, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, bréf þar 
sem hann segist líta á það sem 
vantraust á mati nefndarinnar 
að ráðherra ákveði að fara ekki 
að tillögu hennar um friðun 
Skálholts.

„Vonbrigði mín með þessa 
afgreiðslu eru mikil og ég kýs 
að draga mig út úr þessu starfi 
á vegum ráðuneytisins. Ég mæli 
með því að þú veljir í minn stað 
mann sem á  auðveldara með að 
starfa innan ramma þeirra leik-
reglna sem þú setur með starfs-
mönnum þínum, mann sem skil-
ur hvaða gildismat liggur þar að 
baki og sættir sig við það,“ segir 
Hjörleifur í bréfi sínu. 

 - sv

Harðort bréf til ráðherra:

Segir upp starfi 
sem formaðurÓstöðvandi

Grindvíkingar fóru illa með 
KR-inga í Iceland Express-
deildinni í gærkvöldi.
sport 50
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AKUREYRI Fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Leikfélags Akureyr-
ar (LA) var ráðinn til félagsins af 
þáverandi stjórn um mitt ár 2008, 
vegna „meðmæla utan úr bæ frá 
fólki sem þekkti til hans verka“ að 
sögn Sigmundar Ernis Rúnarsson-
ar, fyrrverandi stjórnarformanns. 

Staða framkvæmdastjóra var 
ekki auglýst líkt og áskilið er í sam-
þykktum LA. Sigmundur vill ekki 
gefa upp frá hverjum meðmæl-
in voru fengin eða hvað hafi falist 
í þeim. Maðurinn hafi tekið þátt í 
rekstri á dansstúdíói og þar að auki 
hafði hann þekkt mjög vel til leik-
félagsins þar sem eiginkona hans 
hafi unnið þar. 

Í úttekt sem bæjarráð Akur-
eyrar lét gera á fjármálum LA, 
kemur meðal annars fram að 
framkvæmdastjórinn fyrrverandi 
hafi blandað saman eigin fjárhag 
og fjárhag LA og í sumum tilvik-
um leynt þeirri bágu fjárhagslegu 
stöðu sem félagið var komið í fyrir 
stjórn félagsins og leikhússtjóra. 
Manninum var sagt upp störfum 
í júlí síðastliðnum, en leikfélag-
ið tapaði um 70 milljónum króna 
á síðasta leikári og hefur nýlega 
fengið 30 milljóna króna lán frá 
Akureyrarbæ til að geta haldið 
rekstrinum áfram.

Spurður hvort ráðning fram-
kvæmdastjórans á sínum tíma hafi 
verið mistök, segir Sigmundur:

„Miðað við það sem kom á dag-
inn hljóta það að hafa verið mis-
tök.“ Hann segir viðkomandi aðila 
klárlega ekki hafa staðið undir 
væntingum og ljóst megi vera að 
þær upplýsingar sem stjórnin hafi 
fengið um hæfni mannsins hafi 
verið rangar.  
 sunna@frettabladid.is 

Meðmæli utan úr bæ 
forsenda ráðningar
Störf fyrrverandi forsvarsmanna LA eru harðlega gagnrýnd í nýrri úttekt. 
Framkvæmdastjóri var ráðinn án auglýsingar vegna „meðmæla utan úr bæ“, 
segir fyrrverandi stjórnarformaður. Hann segir ráðninguna hafa verið mistök. 

Sigmundur Ernir, þingmaður Samfylkingar, var meðal 
þeirra þingmanna sem gagnrýndu þá starfshætti í ráðu-
neytum að ráða fólk til starfa tímabundið án auglýsinga, 
líkt og greint var frá á mbl.is í nóvember árið 2009.

Sigmundur sagðist þá ekki geta tekið upp hanskann 
fyrir ráðningar sem ákveðnar væru í reykfylltum bakher-
bergjum og afleiðingarnar birtust síðan á forsíðum dag-
blaða. Það bæri að ráða hæft fólk fyrst og fremst í störf 
hjá ríkinu og ríkja þyrfti algert gagnsæi þegar ráðið væri í 
opinber störf.

Gagnrýndi ráðningar án auglýsinga

LEIKFÉLAG AKUREYRAR Rekstur leikfélagsins er harðlega gagnrýndur í úttekt sem 
gerð var fyrir Akureyrarbæ. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SIGMUNDUR ERNIR 
RÚNARSSON

KJARAMÁL Tveggja mánaða löngu 
verkfalli rannsóknarsjómanna 
Hafrannsóknastofnunar lauk í 
gærkvöld þegar lausn fannst á 
kjaradeilu þeirra og samninga-
nefndar ríkisins hjá ríkissátta-
semjara. Ákveðið verður í dag 
hvaða rannsóknarleiðangra ráðist 
verður í á þessu hausti, er greint 
var frá í fréttum RÚV. Ekki hafa 
árlegir stofnmælingaleiðangrar 
verið gerðir á þessu hausti vegna 
verkfallsins.

Miðað er við að ljúka samnings-
gerð 11. desember næstkomandi, 
en búið er að ganga frá ramma 
kjarasamningsins. - sv

Framhaldið ákveðið í dag:

Verkfalli Hafró 
lauk í gærkvöld

VIÐSKIPTI Alþingi hefur samþykkt 
sölu á hlut ríkisins í Byr hf. til 
Íslandsbanka. Þar með stendur 
ekkert í vegi fyrir því að sam-
eining bankanna gangi í gegn en 
starfsemi sameinaðs banka verður 
með óbreyttu sniði fyrst um sinn.  

Birna Einarsdóttir, bankastjóri 
Íslandsbanka, tilkynnti starfs-
mönnum bankanna í gær að upp-
sagnir verði í höfuðstöðvum 
Íslandsbanka og Byrs á næstu 
dögum. Þá verði nokkur útibú 
bankanna sameinuð á næsta ári og 
einnig megi búast við uppsögnum í 
tengslum við það. Þá áréttaði hún 
að mikilvægt væri að eyða óvissu 
sem allra fyrst.

Sameinaður efnahagsreikn-
ingur bankans er 814 milljarðar. 
Eigin fjárhlutfall bankans er að 
því er fram kemur í tilkynningu 
frá bankanum vel yfir 20 prósent-

um en Fjármálaeftirlitið gerir lág-
markskröfu um 16 prósenta eigið 
fé. Kaupverðið á 11,8 prósenta 
hlut ríkisins og 88,2 prósenta hlut 
skilanefndar Byrs er 6,6 milljarð-
ar króna.

Birna Einarsdóttir segist fagna 
þessum tímamótum og býður nýja 
viðskiptavini og starfsfólk velkom-
ið í bankann. Sameinaður banki 
verði eitt öflugasta fjármálafyr-
irtæki á Íslandi. Þá fagnar Jón 
Finnbogason, forstjóri Byrs, því 
að óvissutíma um framtíð Byrs sé 
lokið. Nú skapist tækifæri til að 
horfa til framtíðar og byggja upp 
sterkt og traust fjármálafyrirtæki.
 - mþl

Sameining Íslandsbanka og Byrs gengur loks í gegn, uppsagnir í höfuðstöðvum:

Íslandsbanki og Byr sameinast

ÍSLANDSBANKI Sameinaður banki 
verður einhver öflugasta fjármálastofnun 

landsins með efnahagsreikning upp á 
814 milljarða króna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Ráðnir voru framkvæmdastjórar með litla starfsreynslu tengda fjármálum.
2. Stjórnarformaður hefði að lágmarki átt að hitta endurskoðendur vegna 

ársreiknings, en gerði það ekki.
3. Leikhússtjóra og einstaka stjórnarmönnum bárust upplýsingar um 

ógreidda reikninga en tóku ekki í taumana fyrr en í júlí síðastliðnum. 
4. Fyrrverandi framkvæmdastjóri lét ekki færa alla reikninga til bókar og eftir 

að hann fór frá störfum fundust ógreiddir reikningar í skrifborði hans. Þá 
blandaði hann saman sínum eigin fjárhag og fjárhag félagsins, ásamt því 
að færa fé úr styrktarsjóði LA inn í reksturinn.

5. Laun voru ekki færð reglulega inn í aðalbókhald.
6. Rekstraruppgjör LA til Akureyrarbæjar voru ekki alltaf rétt.
 *ÚR ÚTTEKT BÆJARRÁÐS AKUREYRAR Á LA

Alvarlegar athugasemdir við rekstur LA

UTANRÍKISMÁL Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, fékk 
ekki jólakort frá breska forsætis-
ráðherranum í fyrra. Í breska dag-
blaðinu Daily Mail segir að með 
því að senda þjóðarleiðtogum ekki 
jólakort sé ráðherrann að sýna 
hverjir úr þeirra hópi séu í ónáð.

David Cameron, forsætisráð-
herra Bretlands, brá út af þeirri 
venju sinni að senda öllum þjóð-
arleiðtogum aðildarríkja Atlants-
hafsbandalagsins jólakort í fyrra. 
Tveir voru skildir út undan: Ivo 
Josipovic, forseti Króatíu, og Ólaf-
ur Ragnar Grímsson. Í frétt Daily 

Mail segir að Cameron sé með því 
að sýna óánægju sína með afstöðu 
Íslands í Icesave-deilunni.

Alls fengu 88 þjóðarleiðtogar 
jólakort frá Cameron í fyrra, en 
áhugaverðara er að skoða hverjir 
fengu ekki kort. Á þeim lista eru til 
dæmis Hugo Chavez, forseti Venes-
úela, Mahmoud Ahmedinejad, for-
seti Írans, Kim Jong-Il, forseti 
Norður-Kóreu, og Róbert Mugabe, 
forseti Simbabve.

Þar voru einnig fyrrverandi leið-
togar Líbíu, Túnis og Egyptalands, 
sem nú hafa ýmist verið hraktir frá 
völdum eða drepnir.  - bj

David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, notar jólakort til að sýna hvaða leiðtogar eru í ónáð:

Ólafur Ragnar í slæmum félagsskap

Forseti Íslands sendir þjóðhöfð-
ingjum allra ríkja sem eru í Sam-
einuðu þjóðunum (SÞ) jólakveðju 
á hverju ári, segir í svari embættis-
ins við fyrirspurn Fréttablaðsins.

„Auk þess sendir forseti jóla-
kveðjur til forsætisráðherra Norður-
landa og nokkurra annarra ríkja í 
Evrópu og hafa forsætisráðherrar 
Bretlands jafnan verið í þeim hópi. 
Þessari venju verður einnig fylgt í 
ár,“ segir í svari embættisins.

Sendir öllum í SÞ

MYNDAKORT Jólakortið sem forsætis-
ráðherra Bretland sendi í fyrra var með 
mynd af honum, eiginkonu hans og 
dóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Matsfyrirtækið Stand-
ard & Poor‘s hefur breytt horfum 
á lánshæfismati Landsvirkjunar 
úr neikvæðum í stöðugar.

Lánshæfiseinkunn fyrirtækis-
ins helst hins vegar óbreytt en 
hún er BB. Tilkynning Standard 
& Poor‘s um þetta kemur degi 
eftir að sams konar breyting var 
gerð á horfum á lánshæfismati 
ríkissjóðs. Þar segir að breyting-
in endurspegli almennt bættar 
efnahagshorfur á Íslandi.

Í tilkynningu frá Landsvirkj-
un segir að fyrirtækið telji þessa 
breytingu hafa takmörkuð áhrif 
á útistandandi skuldabréf fyrir-
tækisins.  - mþl

Lánshæfismat Landsvirkjunar:

Betri horfur 
Landsvirkjunar

LANDSVIRKJUN Breytingin á horfum 
lánshæfismats Landsvirkjunar kemur í 
beinu framhaldi af sams konar breyt-
ingu á horfum lánshæfismats ríkissjóðs.

JAFNRÉTTISMÁL Kynjahlutfall í 
ráðum nefndum Reykjavíkurborg-
ar er nokkuð jafnt á heildina litið. 
Þetta kemur fram í samantekt 
mannréttindaskrifstofu borgar-
innar sem var lögð fyrir borgar-
ráð í gær.

Í samantektinni kemur fram að 
hlutfall kvenna sem eru aðalmenn 
hjá Reykjavíkurborg er 47,3 pró-
sent og karla 52,7 prósent. 

Borgarráð samþykkti í kjölfarið 
bókun þar sem segir að ráðið sé 
stolt af jafnri aðkomu kynjanna að 
ráðum og nefndum borgarinnar. 
Þá skorar borgarráð á Alþingi að 
taka Reykjavíkurborg sér til fyr-
irmyndar í þessum efnum.  - mþl

Borgarráð skorar á Alþingi:

Kynjahlutföll 
jöfn í Reykjavík

DÓMSMÁL Hæstiréttur þyngdi í 
gær dóm yfir manni sem sló annan 
mann með bjórglasi og skar hann 
í hálsinn með glerbroti. Héraðs-
dómur hafði dæmt manninn í 
fimmtán mánaða fangelsi, þar af 
tólf mánuði á skilorði. Hæstiréttur 
þyngdi fangelsisrefsinguna í átján 
mánuði, þar af fimmtán mánuði á 
skilorði. Þá var árásarmaðurinn 
dæmdur til að greiða fórnarlamb-
inu 400 þúsund krónur í miska-
bætur. Atlaga mannsins þótt mjög 
hættuleg en áverkarnir sem af 
henni hlutust voru að áliti lækna 
ekki lífshættulegir. - jss

Hæstiréttur þyngdi dóm:

Átján mánuðir 
fyrir að skera 
mann í hálsinn 

Minna vægi verðtryggingar
Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
samþykkti í gær bókun um að hefja 
undirbúning þverpólitískrar áætlunar 
um minnkað vægi verðtryggingar á 
fjármálamarkaði. Fulltrúar allra flokka 
í nefndinni áætla að leggja fram 
þingmál í kjölfarið.

STJÓRNMÁL

í ísinn
500 ml rjómi
3 stk. eggjarauður
2 stk. egg
130 g sykur
Vanilludropar

Þeytið rjómann og setjið í kæli. Þeytið vel 
saman eggjarauður, egg og sykur. Blandið 
saman við rjómann og bragðbætið með 
vanilludropum. Setjið í form og frystið.

Þú getur einnig bætt uppáhaldssælgætinu 
þínu við blönduna. 

SPURNING DAGSINS

Egill, er þetta ekki svolítið 
taktlaust hjá þér?

„Jú, vissulega. Taktlaust en líka 
taktfast.“

Trommuleikarinn Egill Rafnsson er axlar-
brotinn en hyggst þó áfram berja húðir 
eins og hann getur.



Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Geysir Skólavörðustíg 16, opið alla daga frá 10 til 19 og Geysir Haukadal, opið alla daga frá 10 til 18.  Sími 519 6000. *Fram að jólum.

E&
Co

. 

 Hátíðarverð  10.800 kr.*

*

Vermið yður í gömlu góðu ullarteppunum með klassíska mynstrinu. 
Þau eru líka prýðilegar ábreiður og á sjerstöku 

hátíðarverði í verzlun okkar fyrir jólin.

HEIMA ER BEZT

- Þér eruð ávallt velkomin í Geysi -

— Ullarteppin frá GEYSI —
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Svavar Hávarðsson blaðamaður 
skrifaði fréttaskýringu og ræddi við 
Helga Torfason, safnstjóra Nátt-
úruminjasafns Íslands, sem birtist í 
blaðinu í gær.

HALDIÐ TIL HAGA

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest úrskurð Héraðsdóms Reykja-
víkur þess efnis að tveir menn 
sem grunaðir eru um að hafa 
nauðgað konu að morgni sunnu-
dagsins 16. október skuli sæta 
gæsluvarðhaldi til 16. desember. 

Mennirnir hafi boðið henni 
far þar sem hún var á gangi við 
Laugaveg og ekið með hana að 
Reykjavíkurflugvell. Þar hafi 
þeir nauðgað henni í félagi í 
aftursæti bifreiðarinnar, auk 
þess sem annar þeirra hafi tekið 
hana hálstaki og barið hana í and-
litið þegar hún öskraði. - jss

Hæstiréttur staðfestir úrskurð:

Í haldi grunaðir 
um nauðgun

SÝRLAND, AP Arababandalagið gaf 
Sýrlandsstjórn í gær sólarhrings-
frest til að fallast á erlent eftirlit 
með ástandinu þar. Að öðrum kosti 
má hún búast við refsiaðgerðum.

Arababandalagið hefur þegar 
rekið Sýrland úr samtökunum 
vegna blóðbaðsins sem stjórn-
völd hafa staðið fyrir. Talið er að 
aðgerðir stjórnarinnar gegn mót-
mælum undanfarna níu mánuði 
hafi kostað nærri fjögur þúsund 
manns lífið.

Refsiaðgerðirnar fælust meðal 
annars í stöðvun viðskipta og 
frystingu eigna. - gb

Arababandalagið vill eftirlit:

Sýrlandsstjórn 
fær lokafrest

Fullur með barn í bíl
Ölvaður karlmaður var stöðvaður af 
lögreglu við akstur á höfuðborgar-
svæðinu í fyrradag. Með honum í 
bíl voru kona hans og barn þeirra. 
Maðurinn hefur áður verið tekinn 
fyrir ölvunarakstur. Málið var tilkynnt 
barnaverndaryfirvöldum.

LÖGREGLUMÁL

Fréttablaðið í gærðið í gær

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011

Fimmtudagur
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Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is

Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16

Fjölnota nuddpúði
Shiatsu nudd, titringur og  
infrarauður hiti.
Hentar vel fyrir bak,  
herðar og fótleggi
Fjarstýring

17.950 kr.

Gefðu góða gjöf

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18.

Opið á laugardögum 10-14.þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is

AÐHALD -  AÐHALD -  AÐHALD

teg 73393 - samfella í s/m og l/xl á kr. 4.880,-

Vertu vinur okkar
á F

20% - 4
0

rtu vinur okkar

20-40% 
 
 

 É g átti nú alls ekki von á þessu og fannst þetta satt best að segja lengi vel ótrúlegt. Fyrst núna er að renna upp fyrir mér að draum-urinn er orðinn að veruleika,“ segir Edda Óskarsdóttir, átján áramenntaskólamæ

Tennant, David Gandy og Danny Beauchamp verið á samningi hjá henni.
Mikil upphefð þykir að því að komast á skrá hjá Select semer þekkt fyrir að vel

og Sigþór heitinn Ægisson og þá undir lok 10. áratugarins.Forsvarsmenn Select voru hins vegar ekki lengi að gera upp hsinn þe

Edda Óskarsdóttir, 18 ára menntaskólamær, á samning hjá einni fremstu umboðsskrifstofu heims.

 MYND/TOMASZ ÞÓR VERUSON

Í desember  býðst íslenskum herramönnum að koma með gömlu jakkafötin sín í Herra Hafnarfjörð. Þau verða gefin til líknarfélags sem er með nytjamarkað. Með þessu góðverki fá herrarnir 10.000 króna afslátt af nýjum jólajakkafötum.

Draumurinn    
að veruleika
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Tennant, David Gandy og Beauchamp verið á samninhenni.
Mikil upphefð þykir að þkomast á skrá hjá Selecter þekkt fyrir

Edda Óskarsdóttir, 18 ára menntataskókólamamærær, á sam

g til líknarfélags sem er með nytjamarkað. Með þessu góðverki fá herrarnir 10.000 króna afslátt af nýjum jólajakkafötum.
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Eftirsótt staða

Hönnuðurinn Steinar 

Júlíusson komst að hjá Acne 

Production í Svíþjóð.

fólk 58

KVIKMYNDIR Katrín Júlíusdótt-

ir iðnaðarráðherra og Katrín 

Jakobs dóttir mennta- og menn-

ingarmálaráðherra segja nú 

komnar forsendur fyrir uppbygg-

ingu í íslenskri kvikmyndagerð 

eftir þungt högg í kjölfar hruns-

ins.
Í grein í Fréttablaðinu í dag 

boða ráðherrarnir tveir að lög um 

tuttugu prósent endurgreiðslu 

framleiðslukostnaðar í kvik-

myndagerð verði fest í sessi til 

fimm ára. „Reynslan sannar að 

það skilar miklum umsvifum og 

þar með tekjum,“ segja ráðherr-

arnir.
Endurgreiðslan var á árinu 

2009 hækkuð tímabundið úr 

fjórtán í tuttugu prósent út árið 

sem senn er á enda. Með endur-

greiðslunum og beinum fram-

lögum segja þær að ríkið leggi 

samtals 1.139 milljónir króna til 

kvikmyndagerðar á þessu ári, 

þar af 923 milljónir til innlendrar 

framleiðslu. Ríkisframlagið hafi 

aldrei verið hærra.

Undir yfirskriftinni „Stóra 

planið“ segja ráðherrarnir að 

kvikmyndagerðarfólki hafi verið 

kynnt drög að samkomulagi sem 

einnig feli í sér að framlög til 

Kvikmyndasjóðs hækki í skref-

um úr 452 milljónum króna á 

þessu ári í 700 milljónir árið 

2016. „Styrkir úr Kvikmynda-

sjóði eru gjarnan forsenda fyrir 

frekari fjármögnun erlendis 

frá og þannig margfaldast hver 

króna sem Kvikmyndasjóður 

leggur í verkefnið,“ segja Katrín 

og Katrín.
„Í huga Hollywood og kvik-

myndaveranna snýst allt um endur-

greiðsluna, hún er sett ofar skap-

andi gildum,“ segir bandaríski 

leikstjórinn Darren Aronofsky, sem 

nú er staddur á Íslandi til að skoða 

mögulega tökustaði fyrir stórmynd 

um örkina hans Nóa. 

Aronofsky segir að ef íslensk 

stjórnvöld hækki endurgreiðsluna 

í tuttugu prósent breyti það mikið 

möguleikunum til að fá erlendar 

kvikmyndir til landsins.

„Hækkun endurgreiðslunnar 

mun alla vega hafa mikið um mína 

mynd að segja og nánast ráða 

úrslitum um það hvort við komum 

eða ekki,“ segir Aronofsky og bætir 

við að Ísland henti fullkomlega 

fyrir mynd hans. 
Áætlað er að gerð myndarinnar 

um Nóa kosti jafnvirði 15,6 millj-

arða króna.  - gar, fgg / sjá síður 28 og 70

Ráðherrar með „Stóra planið“ 

um aukið fé í kvikmyndagerð
Iðnaðarráðherra og menningarmálaráðherra segja að hækka eigi framlög til kvikmyndagerðar og festa í 

sessi lög um 20 prósenta endurgreiðslu. Það mun greiða fyrir gerð Hollywood-myndar um Nóa og örkina.

milljarðar 
króna er 
áætlaður 

kostnaður við framleiðslu 

Hollywood-myndar um 

örkina hans Nóa.

15,6

NEYTENDUR Gjaldskrá var aðeins 

uppi á fjórum tannlæknastofum 

af tíu sem Fréttablaðið heim-

sótti á þriðjudag. 
Samkvæmt reglum um upp-

lýsingagjöf tannlækna skulu 
di hætti

Könnun hjá tannlæknum:

Minnihluti með 

gjaldskrá uppi

Safnið sem gleymdist

Ísland er eina vestræna ríkið 

sem ekki hefur komið sér 

upp náttúruminjasafni.

fréttaviðtal 16

Eiga í Existu

Þrír erlendir vogunarsjóðir 

eiga í Klakki sem áður hét 

Exista. 

viðskipti 22

HM-hópurinn klár

Ágúst Þór Jóhannsson 

tilkynnti í gær hvaða sextán 

MENNINGARMÁL Félagar í fagfélög-
um kvikmyndagerðarmanna 
höfnuðu á sameiginlegum fundi 
á þriðjudag drögum að sam-
komulagi um „stefnumörkun til 
fimm ára um aðgerðir til að efla 
íslenska kvikmyndagerð og kvik-
myndamenningu“.

Eins og kom fram í grein Katr-
ínar Jakobsdóttur, mennta- og 
menningarmálaráðherra og 
Katrínar Júlíusdóttur iðnaðar-
ráðherra í Fréttablaðinu í gær 
fela drögin meðal annars í sér að 
regla um tuttugu prósenta endur-
greiðslu á kostnaði kvikmynda-
framleiðenda er fest í sessi til 
fimm ára. Þetta virðist síður en 
svo njóta stuðnings flokkssystk-
ina ráðherranna í fjárlaganefnd 
Alþingis.

Við afgreiðslu fjáraukalaga 
bað iðnaðarráðuneytið um 120 
milljóna króna aukaframlag 
vegna endurgreiðslnanna sem 
höfðu sprengt rammann í fjár-
lögum og voru orðnar 320 millj-
ónir á fyrstu níu mánuðum árs-
ins.  Fyrir utan það gætu slíkar 
skuldbindingar orðið 400 millj-
ónir króna á síðasta ársfjórðungi 
ársins. Þar með yrði framlag-
ið um 700 milljónir á árinu sem 
væri 450 prósentum hærra en 
fjárveiting fjárlaga ársins.

Fulltrúar meirihluta Sam-
fylkingar og Vinstri grænna í 
nefndinni bókuðu að fyrirkomu-
lag ríkisstyrkja til kvikmynda-
gerðar gæti leitt til umtalsverðr-
ar óvissu um kröfur á ríkissjóð. 
Vart sé hægt að hindra ný útgjöld 
sem Alþingi sjálft ákveði ekki því 

Gildir út nóvember

Lyfjaval.is • sími 577 1160 

Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Tropical Fruit

Gildir út nóvember
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,3255
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

118,97 119,53

184,64 185,54

158,99 159,87

21,377 21,503

20,346 20,466

17,209 17,309

1,5416 1,5506

184,85 185,95

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Vegna viðtalsins við leikstjórann 
Darren Aronofsky í Fréttablaðinu í 
gær er rétt að árétta að leikstjórinn 
vill að 20 prósenta endurgreiðslan 
verði fest í sessi.

EFNAHAGSMÁL Hagvöxtur hér á 
landi verður 2,6% í ár samkvæmt 
spá Hagstofu Íslands, og verður 
2,4% á næsta ári. Þetta er nokkur 
viðsnúningur frá síðustu árum, en 
frá árinu 2008 hefur samdráttur í 
landsframleiðslu verið um 11%.

Í nýrri þjóðhagsspá kemur 
fram að 3,1% aukning á einka-
neyslu og 8,5% aukning í fjár-
festingum skýri hagvöxt ársins. 
Á næsta ári telur Hagstofan að 
einkaneysla aukist um 3% og fjár-
festingar um 16,3%. - bj

Einkaneysla og fjárfestingar:

Leiða af sér 
2,6% hagvöxt

DÓMSMÁL Hæstiréttur sýknaði í 
gær ritstjóra og fréttastjóra DV í 
máli gegn knattspyrnumanninum 
Eiði Smára Guðjohnsen og sneri 
þar með við dómi héraðsdóms frá 
því í febrúar.

Héraðsdómur dæmdi ritstjórana 
tvo og fréttastjórann til að greiða 
Eiði Smára 400 þúsund krónur í 
bætur vegna umfjöllunar um fjár-
mál hans og sektaði hvern þeirra 
um 150 þúsund krónur vegna 
brotsins. Taldi dómurinn að geng-
ið hefði verið of nærri friðhelgi 
einkalífs hans.

Niðurstaða héraðsdóms var 

afdráttarlaus. Þar sagði að umfjöll-
unin hefði ekkert fréttagildi, væri 
ómálefnaleg og hefði engin tengsl 
við störf stefnanda. „Verður ekki 
séð að umfjöllun stefndu tengist 
á nokkurn hátt hinu svokallaða 
bankahruni eða að lántaka stefn-
anda og skuldastaða hans hafi með 
það að gera eða tengist meintri 
spillingu í bankakerfinu. Verður 
ekki séð hvaða erindi þessar upp-
lýsingar hafi átt til almennings.“

Hæstiréttur er hins vegar allt 
annarrar skoðunar. Eiður hafi 
vissulega ekki starfað hjá banka 
eða lántökur hans haft teljandi 

vægi við fall íslenska fjármála-
kerfisins. Umfjöllunin varði þó há 
lán, áhættufjárfestingar sem skil-
uðu ekki tilætluðum árangri og 
glímu hans við að endurgreiða þau. 

„Er þetta dæmigert ferli 
um afleiðingar útlánastefnu 
íslenskra viðskiptabanka og 
áhættusækni íslenskra fjár-
festa, sem kann að hafa 
átt þátt í því hvernig fór,“ 
segir Hæstiréttur. Frelsi 
fjölmiðla til að fjalla um 
slík mál verði ekki skert.

Málskostnaður er felld-
ur á ríkissjóð. - sh

Hæstiréttur snýr við dómi í máli Eiðs Smára Guðjohnsen gegn ritstjórum og fréttastjóra DV:

Lán til Eiðs dæmigerð fyrir bankahrunið

Stjórnarliðar efins um 
endurgreiðslustyrkina
Fagfélög kvikmyndagerðarmanna segja drög að samkomulagi um fjárfram-
lög til handa stéttinni vera fráleit. Styrkja þurfi Kvikmyndasjóð mun meira en 
ætlunin sé. Stjórnarliðar í fjárlaganefnd telja endurgreiðslur varhugaverðar.

Kvikmyndagerðar-
menn voru búnir 
að hafna drögum 
að samkomulagi 
til ársins 2016 
áður en menning-
armálaráðherra og 
iðnaðarráðherra 
lýstu innihaldi og 
ágæti samkomu-
lagsins í grein í 
Fréttablaðinu í 
gær.
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FÍNT EN KALT  
Helgarspáin lítur 
þokkalega út en 
vindur verður yfi r-
leitt mjög hægur 
og víðast úrkomu-
lítið. Hætt er við 
éljagangi við suður- 
og vesturströndina 
báða dagana en 
horfur á björtu 
veðri norðaustantil.
Kalt í veðri áfram.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

STÓRSTJARNA 
Eiður Smári var 
sagður í kröggum 
á forsíðu DV. 
Hann leikur 

nú með AEK 
Aþenu í 
Grikklandi.

lögin feli í sér rétt framleiðenda 
til greiðslna. „Virðist því ástæða 
til að huga að því hvort þetta 
fyrir komulag ríkisstyrkja getur 
talist vera heppilegt til frambúð-
ar,“ sagði í bókuninni.

Hrafnhildur Gunnarsdóttir, 
formaður Félags kvikmynda-
gerðarmanna, segir þá mynd sem 
nú sé á drögum samkomulagsins 
vera aðra en hafi verið í vor. „Þá 
lá fyrir mjög góður grunnur að 
samkomulagi sem síðan hefur 
breyst mjög afgerandi,“ segir 
hún.

Hrafnhildur segir að fall krón-
unnar ásamt 33 prósenta skerð-
ingu á framlögum til Kvikmynda-
sjóðs miðað við fyrri samninga 
þýði að sjóðurinn geti ekki styrkt 
stærri verkefni hlutfallslega nóg 

til að þau fái styrki frá útlöndum. 
Samkvæmt samkomulagsdrög-
unum hækkar framlag ríkisins í 
Kvikmyndasjóð í skrefum úr 452 
milljónum króna nú í 700 millj-
ónir árið 2016.

Formenn fagfélaga kvikmynda-
gerðarmanna sendu í fyrradag 
menningarmálaráðherra bréf 
og sögðu „samkomulagið“ vera 
„fráleitt“. Í bréfinu er gagntilboð 
um að framlag í Kvikmyndasjóð 
verði 600 milljónir króna á næsta 
ári og hækki í 700 milljónir strax 
árið 2013. Einnig að komið verði 
á miðastyrkjakerfi til að vega 
upp skerðingu vegna afnáms á 
undanþágu frá virðisaukaskatti. 
Ráðherra fundar með formönn-
unum á mánudag.

  gar@frettabladid.is

SAMFÉLAGSMÁL Fermingarbörn um 
land allt söfnuðu sjö milljónum 
króna fyrir Hjálparstarf kirkj-
unnar aðra vikuna í nóvember. 

Fermingarbörnin gengu í hús 
eftir að þau höfðu fengið fræðslu 
um aðstæður í fátækum löndum 
Afríku, sérstaklega um skort á 
hreinu vatni. Peningarnir sem 
söfnuðust munu renna til vatns-
verkefna hjálparstarfsins í 
Eþíópíu, Malaví og Úganda. 

Alls tóku 66 prestaköll þátt í 
söfnuninni, en nokkur eiga enn 
eftir að telja og leggja inn pen-
inga svo að upphæðin á eftir að 
hækka.  - þeb

Fermingarbörn um land allt:

Söfnuðu yfir 
sjö milljónum



Gildir til 27. nóvember á meðan birgðir endast.

998kr/kg.

Verð áður 1.568.-

1.259kr/kg.

Verð áður 1.798.-

1.998kr/kg.

Verð áður 2.598.-

2.729kr/kg.

Verð áður 3.898.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30 %        

2.729kr/kg.

UNGNAUTA
RIBEYE

Verð áður 3.898.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

• Castello svartur
• Castello hvítur
• Castello blár
• Höng himmelblá

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ

• Castello Marquis
• Höng Camembert
• Rosenborg brie

Ungnauta mínútusteikMarakósk lambasteik
úr úrbeinuðu læri

Grísahnakki
sneiddur, úrbeinaður

Ali bayonne skinka

TILBOÐ

259kr/stk.

JÓLABRAUÐ

Verð áður 339.-

TILBOÐ

559kr/stk.

MYLLU 
JÓLATERTA

Verð áður 599.-

TILBOÐ

2.599kr/pk.

NÓA
KONFEKT 1 KG.

Verð áður 2.989.-

359kr/pk.

JÓLASTAFIR

FRÁBÆR 
HELGARTILBOÐ

DR. OETKER

BÖKUNARVÖRUR

ÚRVAL TIL 

KÖKUSKREYTINGA

HAMLET

ÚRVAL AF KONFEKTI

ODENSE

BÖKUNARVÖRUR

ÚRVAL AF MARSIPANI

BREYER´S ÍS

EKTA AMERÍSKUR ÍS

EINGÖNGU Í HAGKAUP

DANSKIR OSTAR Í ÚRVALI
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JAFNRÉTTISMÁL 603 milljónir kvenna 
búa í löndum þar sem heimilis-
ofbeldi er ekki skilgreint sem 
glæpur samkvæmt lögum. Þetta 
kemur fram í skýrslu UN Women, 
stofnunar Sameinuðu þjóðanna 
sem vinnur í þágu kvenna og 
jafnréttis. Skýrslan nefnist Staða 
kvenna í heiminum: Leitin að rétt-
læti. Fjallað verður um skýrsluna 
á morgunverðarfundi íslensku 
landsnefndar UN Women í dag. 

Miklar breytingar hafa orðið á 
löggjöf í þessum málum á undan-
förnum árum. Í apríl á þessu ári 
var svo komið að 125 ríki höfðu 
samþykkt lög sem banna heimilis-
ofbeldi, en aðeins 52 ríki hafa gert 
nauðgun innan hjónabands refsi-
verða. Í að minnsta kosti 127 ríkj-
um er nauðgun innan hjónabands 
því ekki talin glæpur. 

Í þeim ríkjum sem hafa gert 
heimilisofbeldi að glæp er tíðni 
þess lægri og færra fólki þykir of-
beldi gegn konum réttlætanlegt.  

Engin kona eða stúlka er algjör-
lega laus við þá hættu að verða 
fyrir kynbundnu ofbeldi. „Ofbeldi 
gegn konum og stúlkum er ljótur 
blettur á hverri heimsálfu, landi 
og menningu,“ er haft eftir aðal-
ritaða Sameinuðu þjóðanna, Ban 
Ki-moon, í skýrslunni. 

Skýrslan fjallar um margvís-
legt misrétti og ofbeldi gagnvart 
konum sem viðgengst um allan 
heim. 

Í skýrslunni kemur fram að á 
síðustu öld hafi orðið gríðarlegar 
breytingar á réttindum kvenna 
en þrátt fyrir það upplifi milljón-
ir kvenna lögin aðeins sem orð á 
blaði sem ekki leiði til jafnréttis og 
réttlætis. Lög sem mismuna og göt 

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Sparaðu með Miele

kr.:  24.900
Verðlistaverð kr.: 33.530

Tango Plus er vinsælasta ryksugan frá Miele
Miele ryksugurnar eru traustar 
og kraftmiklar, með stillanlegu 
röri og úrvali fylgihluta. Þær 
hafa hlotið hæstu einkunn hjá 
neytendasamtökum í Þýskalandi.

AFSLÁTTUR

Care Collection ryksugupokar  
og ofnæmissíur eru sérstaklega 
framleidd fyrir Miele ryksugur

Farðu alla leið með Miele

NOREGUR Framhaldsskóli í Ósló 
í Noregi hefur raðað nemend-
um í bekki eftir uppruna þeirra. 
Skólayfirvöld höfðu áhyggjur af 
því hversu margir nemendur af 
norskum uppruna fluttu sig í aðra 
skóla og ákváðu þess vegna að 
setja fjórtán nemendur af norsk-
um uppruna í tvo bekkjanna en 
engan í þann þriðja. Það hefur 
leitt til þess að færri norskir 
nemendur hafa hætt í skólanum, 
að sögn skólastjórnarmanns sem 
telur að ekki sé um mismunun að 
ræða.

Skólayfirvöld Óslóar eru hins 
vegar á öðru máli og segja þetta 
óásættanlegt. Rektor skólans 
hefur nú beðist afsökunar og 
segir að endurraðað verði í bekki.
 - ibs

Framhaldsskóli í Ósló:

Raðað í bekki 
eftir uppruna

Hefur þú skoðað flug til út-
landa með nýju flugfélögunum 
sem í boði eru?
JÁ 26,9%
NEI 73,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að borga leikskólakennurum 
Reykjavíkur fyrir matartíma?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

Ofbeldið ekki refsi-
vert í þriðjungi ríkja
Tvö af hverjum þremur ríkjum hafa sett lög sem gera heimilisofbeldi refsivert, 
en aðeins fimmtíu ríki banna nauðgun innan hjónabands. Minna er um 
ofbeldi þar sem það er bannað. Þetta kemur fram í skýrslu UN Women.

■ 139 ríki tryggja jafnrétti kynjanna í stjórnarskrá. 

■ 125 ríki hafa lög sem segja heimilisofbeldi refsivert. 

■ 117 ríki segja kynferðislega áreitni refsiverða samkvæmt lögum. 

■ 117 ríki hafa lög sem kveða á um sömu laun fyrir sömu vinnu. 

■ 115 ríki tryggja jafnan eignarétt kynjanna. 

■ 50 ríki hafa lægri giftingaraldur fyrir stúlkur en drengi. 

■ 61 ríki takmarka rétt kvenna til fóstureyðinga mjög mikið. 

Ýmsar tölur um jafnrétti

GEGN OFBELDI Þessi veggspjöld voru sett upp í borginni Tel Avív í Ísrael til að 
minna á það ofbeldi sem konur búa við í heiminum í dag. NORDICPHOTOS/AFP

í löggjöf eru enn vandamál í öllum 
heimsálfum. Skýrslan sýni að þar 
sem lög og réttarkerfi virka vel 
geta þau verið mikilvæg tól fyrir 
konur. Konur sjálfar gegna lykil-
hlutverki í breytingunum eftir 
því sem fleiri konur eru löggjaf-
ar, dómarar, lögmenn og baráttu-
menn. 

Meðal úrbóta sem lagðar eru til 
í skýrslunni er að nota kynjakvóta 
til að fjölga konum á þingi, ráða 
fleiri konur í lögreglusveitir, auka 
aðgengi kvenna að dómstólum og 
sannleiksnefndum og setja kynja-
jafnrétti í forgang við þúsaldar-
markmið Sameinuðu þjóðanna. 

 thorunn@frettabladid.is

DÓMSMÁL Hæstiréttur sýknaði í 
gær tvo stofnfjáreigendur í Spari-
sjóði Norðlendinga og einn stofn-
fjáreiganda í Byr af innheimtukröf-
um Íslandsbanka. Höfðu stefndu 
fengið lán hjá Glitni til að taka þátt 
í stofnfjáraukningu sparisjóðanna 
árið 2007.

Urðu stofnfjárhlutirnir verð-
lausir þegar Fjármálaeftirlitið 
tók yfir starfsemi Byrs í fyrra en 
áður hafði Sparisjóður Norðlend-
inga sameinast Byr. Við fall Glitnis 
færðust lánin yfir til Íslandsbanka 
sem krafðist endurgreiðslu.

Taldi Hæstiréttur að stofnfjár-

eigendunum hefði verið veitt vill-
andi ráðgjöf við lánveitinguna. Hún 
hefði orðið þess valdandi að þeir 
samþykktu hana á þeirri röngu for-
sendu að áhætta þeirra takmarkað-
ist við hin veðsettu stofnfjárbréf. 
Staðfestir Hæstiréttur þar með nið-
urstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur.

Arnar Þór Stefánsson hæsta-
réttarlögmaður fór með mál stofn-
fjáreigendanna í Sparisjóði Norð-
lendinga. Hann segir dómana í gær 
vera fordæmisgefandi fyrir stöðu 
annarra stofnfjáreigenda í spari-
sjóðunum tveimur. Hvort þeir séu 
fordæmisgefandi fyrir stofnfjár-

eigendur í öðrum sparisjóðum fari 
hins vegar eftir því hvort staðið 
hafi verið að kynningu stofnfjár-
aukningar í viðkomandi sjóðum 
með sambærilegum hætti.

Guðný Helga Herbertsdóttir, 
upplýsingafulltrúi Íslandsbanka, 
segir að alls hafi um 400 einstak-
lingar auk um 20 fyrirtækja keypt 
stofnfé í Sparisjóði Norðlendinga 
og Byr með lánsfé frá Glitni. Eins 
og áður sagði færðust lánin yfir 
til Íslandsbanka við fall Glitnis en 
kröfurnar voru metnar á um 12 
milljarða króna í síðasta ársupp-
gjöri. - mþl

Hæstiréttur staðfesti dóm í máli Íslandsbanka gegn stofnfjáreigendum í Byr og Sparisjóði Norðlendinga:

Stofnfjáreigendur sleppa við endurgreiðslu

BYR Alls tóku um 400 einstaklingur auk 
20 fyrirtækja þátt í stofnfjáraukningu 
Byrs og Sparisjóðs Norðlendinga með 
lánsfé frá Glitni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SVÍÞJÓÐ Sænsk stjórnvöld hafa beð-
ist afsökunar á slæmri meðferð og 
misnotkun sem börn á framfæri 
hins opinbera, meðal annars á fóst-
urheimilum og stofnunum, þurftu 
að þola á árunum 1920 til 1980. 
Hver þolandi mun fá bótagreiðslu 
frá ríkinu að upphæð 250.000 
sænskar krónur, sem jafngildir 
um 4,3 milljónum íslenskra króna.

Við fjölmenna athöfn fyrr í vik-
unni sagði Per Westerberg, tals-
maður sænska þingsins, að allt 
samfélagið þyrfti að taka málið 
til sín.

„Vanvirðingin sem þið þurftuð 
að þola er skömm fyrir Svíþjóð. 
Hin siðferðislega ábyrgð er á herð-
um allrar þjóðarinnar.“

Taina Adolfsson, sem er í 
þessum hópi, segir í samtali við 
Dagens nyheter að þótt örin grói 
aldrei um heilt sé ákveðinn áfangi 
að fá þessa viðurkenningu á þján-
ingu.   - þj

Sænsk stjórnvöld miður sín:

Málið skömm 
fyrir Svíþjóð 

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært mann fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir tvær líkams-
árásir.

Manninum er gefið að sök 
að hafa fimmtudaginn 7. janú-
ar 2010, í söluturninum Bónus-
vídeó Reykjavík, kastað tveimur 
fullum hálfs lítra plastflöskum í 
afgreiðslustúlku. Stúlkan hlaut 
mar og eymsli. 

Þá er maðurinn ákærður fyrir 
hættulega líkamsárás, með því að 
hafa síðar á sama ári tekið mann 
hálstaki í íbúð í Reykjavík og 
sparkað af afli í andlit hans með 
þeim afleiðingum að hann hlaut 
tvö kjálkabrot hægra megin.

Stúlkan krefur manninn um 
tæpar 60 þúsund krónur. - jss

Sakaður um líkamsárásir:

Henti flöskum í 
afgreiðslukonu

UMHVERFISMÁL Samtök iðnaðarins 
(SI) gagnrýna harðlega áform 
stjórnvalda um að leggja á kol-
efnisskatt. Kolefnisskattur af 
þessu tagi, eigi sér enga hlið-
stæðu í nágrannalöndum okkar, 
og skerði verulega samkeppnis-
hæfni íslensks iðnaðar. Þetta 
kemur fram í ályktun frá stjórn 
samtakanna í gær. 

Þar segir meðal annars að 
kolefnisskattur brjóti gróflega 
í bága við fjárfestingasamninga 
margra fyrirtækja og verði af 
áformunum eru miklar líkur 
á að stjórnvöld séu bótaskyld. 
Komi til slíkra málaferla grefur 
það enn frekar undan trúverð-
ugleika íslenskra stjórnvalda.
Samtök iðnaðarins hvetja 
stjórnvöld því til að draga 
áformin til baka hið fyrsta. - sv

Gagnrýnir áform ráðherra:

Kolefnagjaldið 
skýrt samnings-
brot að mati SI

KJÖRKASSINN



Magnaðar myndir í dag. Óendanlegir möguleikar 
á morgun.

Taktu fyrsta skrefið inn í 
heim DSLR ljósmyndunar.

Canon EOS 1100D
12 megapixla APS-C CMOS myndflaga. 
2.7” skjár & leiðbeiningar á skjánum um eiginleika. 
Scene modes velur sjálfvirkt hentugustu stillinguna. 
HD EOS Movie stilling & Quick Control Screen. 
ISO 100-6400 & 9 punkta hraðvirkt fókuskerfi.

       m/ 18-55 mm DC linsu. 
       94.900 kr. 

Kyrrmyndir eða vídeó, 
fangaðu söguna þína.

Canon EOS 550D
18 megapixla APS-C CMOS myndflaga. 
DIGIC 4 örgjörvi dregur úr suði (noise). 
ISO 100-6400 næmni - útvíkkanlegt í ISO 12800. 
Full HD (1080p) EOS Movie & tengi fyrir hljóðnema.   
3.0” 3:2 LCD skjár - 1.040.000 upplausn.
 
          m/ 18-55 mm IS linsu. 
       149.900 kr. 

EOS ævintýrið þitt byrjar hér.

Canon EOS 600D
18 megapixla APS-C CMOS myndflaga. 
ISO 100-6400 næmni - útvíkkanlegt í ISO 12800. 
Scene modes velur sjálfvirkt hentugustu stillinguna.   
3.0” hreyfanlegur LCD skjár & leiðbeiningar á skjánum - Feature Guide. 
Full HD EOS Movie með handvirkri stjórn á rammafjölda, lýsingu og hljóði. 
Innbyggð þráðlaus flass stjórnun og Easy Wireless tækni fyrir flass ljósmyndun án aukahluta. 

          m/ 18-55 mm IS linsu. 
       164.900 kr.

Nýherji hf.       Sími 569 7700       www.netverslun.is

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt:
Reykjavík Verslun Nýherja, Borgartúni 37 & Kringlunni - ELKO Lindum, Skeifunni & Granda - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Smáratorg - Fotoval, Skipholti 50b / Akureyri Pedromyndir - Byko / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Penninn / 
Sauðárkrókur Tengill / Hvammstangi Ráðbarður / Grundarfjörður Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Framköllunarþjónustan - Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði Martölvan / 
Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Geisli / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is / ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Íslenska 
kennslubókin 

Stafræn ljósmyndun 
á Canon EOS og 2 klst. 
námskeið fylgir með.
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DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur hefur dæmt Redouane Naoui, 
39 ára, í sextán ára fangelsi fyrir 
manndráp. Redouane réðst á Hilm-
ar Þóri Ólafsson, 45 ára, á kránni 
Monte Carlo við Laugaveg í júlí 
síðastliðnum og stakk hann í háls-
inn með hníf. Hilmar lést af sárum 
sínum tólf dögum síðar.

Að sögn vitna hafði Redouane 
falast eftir því að kaupa kannabis-
efni af Hilmari fyrr um kvöldið og 
þeir lent í rifrildi þegar hann fékk 
afsvar.

Redouane var ofurölvi þetta 
kvöld, hélt heim til sín litlu ofar 
á Laugaveginum eftir rifrildið, 
vopnaðist þar stórum búrhníf 
með tólf sentimetra blaði og sneri 
rakleiðis aftur á Monte Carlo.

Þegar þangað var komið gekk 
hann að Hilmari með hnífinn í 
hönd. Starfskona á staðnum sá í 
hvað stefndi og reyndi að tjónka 
við Redouane, en án árang-
urs. „This isn‘t over yet. I have 
another plan for him [Þessu er 
ekki enn lokið. Ég ætla honum 
önnur örlög],“ sagði hann áður en 
hann stakk hnífnum á kaf í háls-
inn á Hilmari.

Þegar lögregla og sjúkralið 
mættu á staðinn skömmu síðar lá 
Hilmar á gólfinu í blóði sínu og 
Redouane sat við spilakassa úti í 
horni, svo ölvaður að lögregla gat 
ekki rætt við hann.

Hann hefur borið að hann muni 
ekkert eftir atburðum kvöldsins. 
Þótt hann kannist við sjálfan sig 
á upptökum úr öryggismynda-
vélum á staðnum muni hann ekki 
eftir því sem þar sjáist.

Á grundvelli þess neitaði hann 
sök í málinu en áðurnefndar 
myndbandsupptökur og fram-
burður vitna þykja hins vegar 
taka af allan vafa um að hann 
hafi orðið Hilmari að bana.

Í umsögn geðlæknis sem mat 

heilsu Redouane segir að hann 
sé örugglega sakhæfur en eigi 
sér sögu um áfengissýki og eitur-
lyfjamisnotkun. 

Hann sé leiður og sjái eftir því 
sem gerðist, sé staðráðinn í að 
byggja líf sitt upp að nýju og að 
fangelsisvist gæti nýst honum til 
að bæta sig.

Redouane er jafnframt dæmd-
ur til að greiða dóttur Hilmars 

samtals ríflega þrjár milljónir 
króna í bætur fyrir miska, missi 
framfæranda og útfararkostnað. 

„Enginn vafi leikur á því að 
ákærði hefur með broti sínu vald-
ið stúlkunni gríðarlegum miska,“ 
segir í dómnum. „Hún hefur 
misst föður sinn með voveifleg-
um hætti, en fram er komið að 
móðir hennar er einnig látin.“
 stigur@frettabladid.is

Fróðleg og falleg bók 
fyrir alla um nýjar 
fornleifarannsóknir 
á Íslandi

Fornleifastofnun Íslands

1. Hver er þjálfari kvennalands-
liðsins í handbolta?

2. Hvað heitir nýtt flugfélag Skúla 
Mogensen?

3. Hvað heitir lónið sem þornaði 
upp í Eyjafjallajökulsgosinu?

SVÖR

1. Ágúst Þór Jóhannsson. 2. Wow Air. 
3. Gígjökulslón.

SAMFÉLAGSMÁL Sala á rauðum nefj-
um hefst í dag, en dagur rauða nefs-
ins verður haldinn í fjórða sinn 9. 
desember. 

Frú Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands og 
verndari heimsforeldra UNICEF, 
setti upp fyrsta rauða nefið í ár. 
Nefin eru nú þrjú, Skjóða, Skotta 
og Skreppur. Vigdís valdi nefið 
Skottu auk þess sem hún valdi 
þrjú nef til viðbótar fyrir barna-
börn sín. 

Dagur rauða nefsins er lands-
söfnun fyrir UNICEF, barnahjálp 
Sameinuðu þjóðanna, og verð-

ur skemmti- og söfnunarþáttur í 
opinni dagskrá á Stöð 2 að kvöldi 9. 
desember. Markmiðið er að fjölga  
heimsforeldrum UNICEF, en í dag 
eru næstum 17 þúsund heimsfor-
eldrar á Íslandi og styrkja starf 
í þágu barna með mánaðarleg-
um framlögum. Í sjónvarpsþætt-
inum verða sýnd sláandi innslög 
frá Síerra Leóne, Haítí og víðar í 
bland við íslenskt grín, uppistand 
og tónlistaratriði. 

Rauðu nefin verða seld frá og 
með deginum í dag í Bónus, Hag-
kaupum, útibúum MP banka og á 
kaffihúsum Te & kaffis.   - þeb

Vigdís Finnbogadóttir, verndari heimsforeldra UNICEF, setti upp fyrsta rauða nefið:

Rauðu nefin fara í sölu í dag

Í 16 ára fangelsi fyrir 
banvæna hnífstungu
Redouane Naoui dæmdur fyrir að stinga mann með búrhnífi í hálsinn á kránni 
Monte Carlo. Var ofurölvi og segist ekkert muna. Kveðst leiður og sjá eftir öllu. 

EITRAÐI VODKINN Tegundirnar  eru 
V24 Original Vodka, Premium Cosmos 
Vodka og Vodka AntiVirus. Framleiðandi 
er Bärenkrone GmbH & Co í Þýskalandi. 

HEILBRIGÐISMÁL Matvælastofnun 
hafa borist upplýsingar í gegn-
um viðvörunarkerfið RASFF 
(Rapid Alert System for Food 
and Feed) um að vodki sem 
framleiddur er í Þýskalandi 
innihaldi metanól, það er tré-
spíra, sem er mjög eitraður og 
veldur blindu og jafnvel dauða. 
Verksmiðjunni hefur verið 
lokað. ÁTVR hefur ekki flutt 
þessar tegundir inn.

Matvælastofnun beinir því 
til neytenda sem kunna að hafa 
keypt og eiga flösku af þessum 
tegundum að tilkynna það við-
komandi heilbrigðiseftirliti og 
hella innihaldinu niður. - jss

Viðvörun frá Matvælastofnun:

Eitraður vodki

FÓLK Dregið var í Víkingalottóinu 
klukkan níu í gærmorgun, en 
drættinum hafði verið frestað á 
miðvikudagskvöld. 

Ósamræmi var í sölutölum og 
kerfistölum í Finnlandi sem olli 
seinkuninni. 

Tveir Danir skiptu með sér 
fyrsta vinningi og fengu hvor um 
sig 139 milljónir.

Ofurtalan kom ekki upp og því 
gæti fyrsti vinningur orðið rúmir 
2,8 milljarðar króna næst, sem 
yrði langstærsti potturinn frá 
upphafi.  - þeb

Dregið var í gærmorgun:

Danir unnu í 
Víkingalottói

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn 
skilaði ársreikningi fyrir árið 
2010 til Ríkisendurskoðunar 
að morgni miðvikudags, sam-
kvæmt upplýsingum frá flokkn-
um. Frestur til þess rann út  
1. október.

Í Fréttablaðinu í gær var rætt 
við starfsmann Ríkisendur-
skoðunar um ársreikningaskil 
stjórnmálahreyfinga og mögu-
legar afleiðingar þess að trassa 
þau. Stjórnmálasamtök geta þá 
átt á hættu að verða af ríkis-
framlögum og vera kærð til lög-
reglu.

Fram kom í fréttinni að Fram-
sóknarflokkur og Sjálfstæðis-
flokkur hefðu enn ekki skilað 
reikningi, einir flokka.  - sh

Sjálfstæðismenn í var:

Hafa nú skilað 
ársreikningi

Á SÉR ENGAR MÁLSBÆTUR Geðlæknir telur að það geti gert Redouane Naoui gott að 
sitja í fangelsi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRAKKLAND „Við verðum að stíga 
skref í áttina að fjármálabanda-
lagi,“ sagði Angela Merkel Þýska-
landskanslari í gær, að loknum 
fundi þeirra Nicolas Sarkosy 
Frakklandsforseta og Mario 
Monti, hinum nýja forsætisráð-
herra Ítalíu.

Þau Merkel og Sarkozy sögð-
ust ætla að leggja fram á næstu 
dögum mótaðar tillögur sínar um 
breytingar á stofnsáttmála Evr-
ópusambandsins, sem meðal ann-
ars eiga að fela í sér sjálfkrafa 
refsiaðgerðir gegn ríkjum sem 
standa sig ekki í stjórn fjármála.

Merkel ítrekaði á fundinum and-
stöðu sína við útgáfu sameigin-
legra ríkisskuldabréfa, sem gætu 
létt á skuldavanda verst settu 
evruríkjanna.

Sarkozy hefur verið fylgjandi 
slíkri útgáfu og José Manuel Barr-
oso, forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, lagði þetta 
til nú í vikunni. Ágreiningur er 
hins vegar um málið innan þýsku 
stjórnarinnar.  - gb

Leggja til breytingar á stofnsáttmála ESB:

Vilja sjálfvirk refsiákvæði

SAMMÁLA Sarkozy og Merkel að 
loknum fundi sínum með forsætis-
ráðherra Ítalíu.  NORDICPHOTOS/AFP

RAUÐU NEFIN SETT UPP Vigdís Finn-
bogadóttir og Stefán Ingi Stefánsson, 
framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, 
settu upp nefin í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÖTUR AF PENINGUM Fulltrúar frá 
Hjartaheill og Vildarbörnum með 
peningana. 

FÓLK Hjartaheill, landssamtök 
hjartasjúklinga hafa afhent Vild-
arbörnum Icelandair átta fullar 
fötur af erlendri smámynt úr 
söfnunarbaukum sínum. 

Sjóðurinn Vildarbörn er meðal 
annars fjármagnaður með söfnun 
myntar um borð í vélum Ice-
landair og Hjartaheill taldi því 
smámyntinni vel komið þar. 
Rúmlega þrjú hundruð fjölskyld-
ur langveikra barna hafa notið 
stuðnings frá Vildarbörnum við 
að komast í ferðalög.  - þeb

Hjartaheill gefa Vildarbörnum:

Gefa börnum 
erlenda mynt

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
sýknaður af því að hafa nauðgað 
konu sem var sofandi.

Konan var heima hjá vinkonu 
sinni og neyttu þær matar og 
víns. Um miðnætti fór konan að 
sofa. Vinkonan fékk símhring-
ingu frá manni sem hún hafði 
kynnst á einkamál.is og hitt einu 
sinni. 

Hann kom í heimsókn og fór 
síðan upp í rúm með vinkonunni. 
Eftir það hafði hann samræði 
við þá gestkomandi, sem kærði 
nauðgun til lögreglu. Bæði mað-
urinn og vinkonan báru fyrir 
dómi að það hefði verið með 
vilja konunnar og leit dómurinn 
meðal annars til þess við ákvörð-
un sína. - jss 

Framburður vitna vó þungt:

Var sýknaður 
af nauðgun

VEISTU SVARIÐ?
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EGYPTALAND „Kosningunum verð-
ur ekki frestað,“ segir Mamdouh 
Shaheen, einn herforingjanna í 
herforingjaráðinu sem fer með 
stjórn í Egyptalandi. 

Fyrsti áfangi þeirra af þrem-
ur verður haldinn á mánudaginn, 
en síðasti áfanginn ekki fyrr en í 
byrjun næsta árs. Kosið verður til 
þings, sem fær tæplega hálft ár til 
að semja nýja stjórnarskrá. Að því 
búnu, eða í júní á næsta ári, verð-
ur efnt til forsetakosninga og loks 
þingkosninga, standist þær áætl-
anir sem herforingjastjórnin hefur 
kynnt.

Shaheen kom fram á blaða-
mannafundi í gær ásamt öðrum 
herforingja úr stjórninni, Mukhtar 
el-Mallah. Sá sagði að herforingja-
stjórnin væri að bregðast trausti 
þjóðarinnar ef hún léti af völd-
um núna, enda sé mannfjöldinn 
á Tahrir-torgi ekki þjóðarheildin.

„Við munum ekki afsala okkur 
völdum af því að hópur fólks söngl-
ar slagorð um það,“ sagði el-Mal-
lah. „Það er engin guðsgjöf að fara 
með völdin. Það er bölvun. Því 
fylgir mjög þung ábyrgð.“

Herforingjastjórnin baðst hins 
vegar afsökunar á dauða nærri 
40 mótmælenda, sem látist hafa 
af völdum aðgerða lögreglunnar á 
Tahrir-torgi síðustu daga. Seint á 
miðvikudagskvöld komu tveir her-
foringjanna fram í sjónvarpi þar 
sem þeir vottuðu allri egypsku 
þjóðinni samúð sína. Aðstandend-
um hefur verið lofað skaðabótum 
og fullyrt er að þeir lögregluþjón-
ar sem ábyrgð bera verði sóttir til 
saka.

Með þessu vonast herforingja-

stjórnin til að róa almenning, sem 
hefur þrotið langlundargeð gagn-
vart stjórninni vegna þess hve 
hægt gengur að koma á lýðræðis-
umbótum.

Gagnrýnin á herforingjastjórn-
ina beinist einnig að því að hún 
hefur sent lögregluna á mótmæl-
endur, en lögreglan er óvinsæl í 

Egyptalandi vegna þess ofbeldis 
sem hún er þekkt fyrir að beita, 
öfugt við herinn sem frá fornu fari 
hefur notið velvildar almennings.

Mjög skiptar skoðanir virðast 
vera meðal Egypta um það hvort 
halda eigi kosningarnar strax. 

Samkvæmt skoðanakönnunum 
fær Frelsis- og réttlætisflokkurinn 
flest atkvæði, en að honum stendur 
Bræðralag múslíma, samtök sem 
áratugum saman hafa verið öfl-
ugustu samtök trúaðra múslíma í 
Egyptalandi, þrátt fyrir áralangt 
bann við stjórnmálaþátttöku. 
Flokkurinn boðar hófsama stjórn 
með trúargildi að leiðarljósi.

 gudsteinn@frettabladid.is

DÓMSMÁL Hæstiréttur dæmdi í gær Svavar Halldórs-
son, fréttamann á Ríkisútvarpinu, til að greiða Pálma 
Haraldssyni, sem oftast er kenndur við Fons, 
200 þúsund krónur í miskabætur. Tilefnið 
er frétt sem Svavar flutti í kvöldfréttum 
Ríkissjónvarpsins 25. mars á síðasta ári. 
Héraðsdómur Reykjaness hafði áður sýkn-
að Svavar.

Frétt Svavars fjallaði um lán  upp á 2,5 
milljarða króna, sem Pálmi var sagð-
ur hafa fengið frá Glitni.  

Pálmi gerði kröfu um ómerk-
ingu fimm ummæla sem við-
höfð voru í fréttinni. Ein 
þeirra, það er að pening-

arnir fyndust hvergi, dæmdi Hæstirétt-
ur dauð og ómerk. Svavar hefði ekki 

sýnt fram á að þetta ætti við rök að 
styðjast og hefði ekki leitað upp-
lýsinga frá Pálma um efni henn-
ar. Hæstiréttur taldi ekki efni til 
að dæma Svavar til refsiábyrgðar 
fyrir flutning þeirra.

Pálmi stefndi Páli 
Magnússyni og Maríu 
Sigrúnu Hilmars-
dóttur fréttaþul, sem 
kynnti fréttina, til 
vara. Þau voru sýkn-
uð í málinu. - jss

Það er engin guðsgjöf 
að fara með völdin. 

Það er bara bölvun. Því fylgir 
mjög þung ábyrgð.

MAMDOUH  SHAHENN
HERFORINGI

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Rektu nú karlinn út til að 
setja upp jólaseríurnar!  
– með réttu græjunum

Áltrappa 5 þrep

5.990

Áltrappa 4 þrep

4.990

    Álstigi 2x12 þrep

    3,61-6,1 m

23.900

Álstigi 12 þrep 3,38 m

6.990

    Álstigi 3x8 þrep

    2,27-5,05 m

16.990

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

Herforingjastjórnin 
heldur sínu striki
Herforingjarnir í Egyptalandi neita að láta af völdum og stefna ótrauðir á 
kosningar eftir helgi. Biðjast samt afsökunar á dauðsföllum síðustu daga og lofa 
aðstandendum skaðabótum. Ekkert lát á mótmælum á Tahrir-torgi í Kaíró.

MÓTMÆLENDUR Í EGYPTALANDI „Farið burt. Egyptaland er stærra en þið allir,“ 
stendur á fánanum sem mótmælendur breiddu úr á Tahrir-torgi í Kaíró.

NORDICPHOTOS/AFP

Hæstiréttur sneri dómi Héraðsdóms Reykjaness í meiðyrðamáli við:

Svavar greiði Pálma 200 þúsund

JEMEN, AP Mótmælin í Jemen hættu ekki þótt Ali 
Abdullah Saleh forseti hafi samþykkt að segja 
af sér. Ekkert lát er heldur á ofbeldi af hálfu 
stjórnarinnar. Öryggissveitir urðu fimm mót-
mælendum að bana í gær í höfuðborginni Sana.

Leiðtogar stjórnarandstöðuflokka í Jemen 
hétu Saleh forseta refsileysi gegn loforði hans 
um afsögn. Samningurinn gerir ráð fyrir því 
að Abed Rabbo Mansour Hadi varaforseti taki 
við en kosningar verði haldnar innan þriggja 
mánaða.

Mótmælendur eru ósáttir við að stjórnarand-
stöðuflokkarnir geri samkomulag af þessu tagi, 
því þeir hafi ekkert umboð frá mótmælenda-
hreyfingunni sem ekki á fulltrúa á þingi.

Mótmælendurnir eru einnig ósáttir við að 
Saleh hafi verið heitið refsileysi. Einnig segja 
þeir ómögulegt að vita nema Saleh snúist hugur 
og vilji sitja áfram þegar á reynir. Hann hefur 
þrisvar áður lofað afsögn en ekki staðið við það.

Sjálfur gaf Saleh til kynna, þegar hann und-
irritaði samninginn í Sádi-Arabíu á miðviku-
dag, að hann gæti vel hugsað sér að taka áfram 
þátt í stjórnmálum í Jemen, enda er flokkur 
hans enn öflugur á þingi. - gb

Mótmælin í Jemen halda áfram þótt forsetinn hafi fallist á afsögn:

Fleiri mótmælendur drepnir

MÓTMÆLENDUR Í SANA Telja ótímabært að fagna afsögninni strax.
 NORDICPHOTOS/AFP

SVAVAR
HALLDÓRSSON

PÁLMI 
HARALDSSON
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Landsbankinn �ármagnar 
byggingu hótels við Mýrargötu

Við óskum Slippnum fasteignafélagi til hamingju með 

byggingu hótels á Mýrargötu-slippasvæðinu í Reykjavík. 

Frá og með næsta sumri mun Icelandair hótel hefja þar 

rekstur. Landsbankinn er hreyfiafl í atvinnulífinu og 

öflugur samstarfsaðili íslenskra fyrirtækja.

VIÐSKIPTI Finnur Árnason, forstjóri 
Haga, og Guðmundur Marteinsson, 
framkvæmdastjóri Bónuss, sem 
fengu nýverið 0,8% hlut í félaginu 
án endurgjalds, seldu hluti sem 
þeir áttu í því á árunum 2008 og 
2009 fyrir hundruð milljóna króna. 
Kaupandinn að bréfunum sem þeir 
áttu áður voru Hagar sjálfir. Þetta 
kemur fram í árs- og árshlutareikn-
ingum Haga.

Selt fyrir milljarð
Hagar keyptu  3,74% hlut í sjálfum 
sér í þremur  atrennum á árunum 
2008 og 2009. Seljendurnir voru þrír 

lykilstarfsmenn: 
Finnur Árnason, 
forstjóri Haga, 
Guðmundur 
Marteinsson, 
framkvæmda-
stjóri Bónuss og 
Jóhanna Waag-
fjörð, þáverandi 
fjármálastjóri 
Haga. Fyrst 
voru keypt bréf 
af starfsmönn-
unum þremur 
6. júlí og 6. sept-
ember 2008. 
Samtals greiddu 
Hagar starfs-
mönnunum 
þremur 712,7 
milljónir króna 
fyrir hlutina. 
Miðað við það 

var viðskiptagengið 25,01 króna á 
hlut. 

Í október 2009 keyptu Hagar 
síðan 1,4% hlut af starfsmönnunum 
þremur. Fyrir hann greiddi félagið 
315 milljónir króna. Viðskipta-
gengið var 18,53 krónur á hlut. Alls 

greiddu Hagar því 1.027,7 milljónir 
króna fyrir samanlagt 3,74% hlut í 
sjálfu sér. 

Hinn 19. október 2009, í sama 
mánuði og seinni kaupin áttu sér 
stað, leysti Arion banki til sín 95,7% 
hlut í Högum vegna skulda fyrri 
eigenda hans. Önnur útistandandi 
bréf voru annars vegar þau sem 
Hagar áttu sjálfir eftir að hafa 
keypt af eigendunum og 0,5% hlut-
ir sem enn eru í eigu Finns, Jóhönnu 
og Guðmundar, samkvæmt upplýs-
ingum frá Arion banka.

Vert er að taka fram að sam-
komulag lá fyrir milli Haga og 
starfsmannanna þriggja um kaup 
á umræddum hlutabréfum áður en 
Arion banki leysti félagið til sín. 

Arion gefur hlutafé og peninga
Í febrúar 2010 var gert samkomu-
lag við Jóhannes Jónsson, þáver-
andi stjórnarformann Haga, og 
helstu stjórnendur félagsins um 
forkaupsrétt á 15% hlut í því til að 
tryggja áframhaldandi starfskrafta 
þeirra á næstu árum. Í ágúst sama 
ár var síðan gert annað samkomu-
lag við Jóhannes um að hann hyrfi 
frá félaginu. Eftir stóð samkomulag 
sem tryggði fimm lykilstjórnendum 
Haga forkaupsrétt að 5% hlut með 
afslætti. Auk þess var skaðleysis-
ákvæði í samkomulaginu sem tiltók 
að Arion banki myndi greiða skatta 
þeirra vegna kaupanna. 

Í tengslum við ákvörðun um 

sölu á 20-30% hlut í Högum í gegn-
um Kauphöll í nóvember 2011 var 
samið upp á nýtt við lykilstjórnend-
urna fimm. Nú var ákveðið að tveir 
þeirra, Finnur Árnason og Guð-
mundur Marteinsson, myndu fá 
0,4% hlut hvor án endurgjalds og 
þeir Gunnar Ingi Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Hagkaupa, Kjartan 
Már Friðriksson, framkvæmda-
stjóri Banana, og Lárus Óskarsson, 
framkvæmdastjóri Aðfanga, 0,2% 
hlut hver. Samtals fengu stjórnend-
urnir fimm því 1,4% hlut í Högum 
frá Arion banka, miðað við gengið 
10. Virði þessa hlutar, miðað við það 
gengi, er 170 milljónir króna.

Hefur þegar hækkað
Útboðsgengi á hlutum í Högum 
þegar þeir verða seldir fagfjárfest-
um og almenningi í byrjun desemb-
er er 11-13,5. Samkvæmt því verð-
bili er virði hlutar stjórnendanna 
fimm strax orðið 187-229,5 milljónir 
króna. Auk þess fengu þeir peninga-
greiðslu upp á 170 milljónir króna 
til að standa skil af skattgreiðslum 
vegna samkomulagsins. Alls samdi 
því Eignabjarg, dótturfélag Arion 
banka, við stjórnendurna fimm um 
340 milljónir króna. Samkvæmt 
síðasta birta árshlutareikningi 
Haga, bindur samkomulagið þá til 
að starfa áfram hjá Högum fram til 
31. júlí 2012. 

Jóhanna Waagfjörð hætti sem 
fjármálastjóri Haga í mars 2010. 

Seldu dýrt og fengu ný bréf síðar
Tveir stjórnendur Haga sem nýverið fengu 0,8% hlut í félaginu frá Arion banka seldu hluti í því skömmu áður en bankinn tók Haga 
yfir. Þeir, ásamt fyrrverandi fjármálastjóra, seldu bréf fyrir rúman milljarð 2008-2009. Skuldbundnir að starfa hjá Högum út júlí 2012.

GUÐMUNDUR 
MARTEINSSON

FINNUR ÁRNASON

HAGAR Félagið verður skráð í Kauphöll Íslands í desember. Um er að ræða fyrstu 
nýskráningu félags eftir bankahrun.

Hagar eru stærsta smásölufyrir-
tækjasamsteypa á Íslandi. Félagið 
á og rekur Bónus, Hagkaup, Útilíf, 
Zara, Debenhams, Topshop, Evans, 
Dorothy Perkins, Oasis, Karen 
Millen, Saints, Day og Warehouse. 
Auk þess eiga Hagar innkaupafyrir-
tækin Aðföng, Banana, Hýsingu og 
Ferskar kjötvörur. 

Arion banki tók yfir 95,7% hlut í 
Högum í október 2009 og vistaði 
síðar inni í dótturfélagi sínu Eigna-
bjargi. Fyrr á þessu ári var tilkynnt 
að 34% hlutur hefði verið seldur 
til Búvalla, hóps undir forystu Árna 
Haukssonar og Hallbjörns Karls-
sonar, fyrir 10 krónur á hlut. Þeir 
greiddu 4,1 milljarð króna fyrir hlut-
inn. Til viðbótar fengu þeir kauprétt, 
sem þeir síðar nýttu, á 10% hlut 
til viðbótar á genginu 11. Í byrjun 

desember ætlar Eignabjarg síðan 
að selja 20-30% hlut í félaginu í 
gegnum Kauphöll. Þar verða hlutir 
seldir á bilinu 11-13,5 krónur á hlut. 

Miðað við gengið 10, sem 
stjórnendurnir fengu að kaupa á, er 
virði hlutafjár í Högum rúmlega 12 
milljarðar króna. Arion endurfjár-
magnaði allar skuldir Haga í október 
síðastliðnum. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins var lánum félags-
ins breytt úr um 6% verðtryggðum 
lánum í lán sem ber um þessar 
mundir um 6,5% breytilega en 
óverðtryggða vexti. Endurfjármögn-
unin lækkaði því vaxtakostnað Haga 
verulega og jók virði félagsins um 
leið. Hagar veltu 33,7 milljörðum 
króna á fyrstu sex mánuðum yfir-
standandi rekstrarárs og högnuðust 
um 1,7 milljarða króna. 

Gríðarlega verðmætur smásölurisi

FRÉTTASKÝRING: Kaup og sala stjórnenda Haga á bréfum í fyrirtækinu

Gengi Tegund viðskipta

Júlí og september 2008 25,01 sala

Október 2009 18,53 sala

Nóvember 2011 10,00 kaup

Viðskipti stjórnenda með bréf í Högum
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KÖNNUN Ungir, hægrisinnað-
ir karlmenn sem búsettir eru 
á landsbyggðinni og hafa lágar 
tekjur eru líklegastir til að kjósa 
Ólaf Ragnar Grímsson gefi hann 
kost á sér í forsetakosningum, 
samkvæmt niðurstöðum könn-
unar MMR sem gerð var fyrir 
Viðskiptablaðið.

Alls sögðust 53,7 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku í könn-
uninni geta hugsað sér að kjósa 
Ólaf Ragnar, en 46,3 prósent 
sögðust ekki geta hugsað sér að 
kjósa hann.

Meirihluti karla sagðist geta 
hugsað sér að kjósa Ólaf, um 
60,1 prósent. Aðeins 46,4 pró-
sent kvenna voru sömu skoðun-
ar. Um 48,2 prósent höfuðborgar-
búa myndu íhuga að kjósa Ólaf, 
en 62,1 prósent íbúa landsbyggð-
arinnar.

Ungt fólk er líklegra til að 
íhuga að kjósa Ólaf Ragnar en 
þeir sem eldri eru. Um 70,6 pró-
sent fólks á aldrinum 18 til 29 
ára sögðust þeirrar skoðunar og 
um 53 prósent fólks á aldrinum 
30 til 49 ára. Aðeins 40,3 prósent 

fólks í aldurshópnum 50 ára og 
eldri sögðu að til greina kæmi að 
kjósa Ólaf.

Stuðningur við Ólaf Ragnar 
mældist mestur hjá þeim sem 
segjast myndu kjósa Framsókn-
arflokkinn, um 85,1 prósent. Um 
64,2 prósent stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokksins geta hugs-
að sér að kjósa hann. Aðeins 24,8 
prósent stuðningsmanna Sam-
fylkingarinnar og 34,5 prósent 
þeirra sem kjósa myndu Vinstri 
græna voru á sömu skoðun. 

Talsverður munur er á stuðn-
ingi við Ólaf eftir tekjum. Þeir 
tekjulægstu virðast mun líklegri 
til að styðja hann í kosningum en 
þeir sem hafa hærri tekjur.

Alls tóku 879 þátt í könnun 
MMR og tóku 75 prósent afstöðu 
til spurningarinnar.  - bj

Um 54 prósent landsmanna getur hugsað sér að kjósa Ólaf Ragnar gefi hann kost á sér í forsetakosningum:

Nýtur mests fylgis meðal ungra karlmanna

KOSNINGAR Forseti Íslands verður 
kosinn næsta sumar, en Ólafur Ragnar 
Grímsson hefur ekki gefið upp hvort 
hann mun gefa kost á sér á ný.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NOREGUR Ungi maðurinn sem myrti vin sinn 
og særði annan lífshættulega með hnífi 
eftir gleðskap í Ósló í síðasta mánuði var 
undir áhrifum eiturlyfja og mögulega veill á 
geði er hann framdi ódæðið. Hann hefur nú 
verið fluttur á öryggisdeild þar sem hann 
mun gangast undir geðrannsókn. 

Málið vakti mikinn óhug, enda voru 
mennirnir þrír vinir og aðkoman að vett-
vangi var einstaklega óhugnanleg. Meðal 
annars hafði árásarmaðurinn makað blóði 
upp um veggi stigagangs í húsinu þar sem 
þeir bjuggu.

Mennirnir eru 21 og 22ja ára gamlir. 
Fórnarlömbin fóru út að skemmta sér, en 
hinn varð eftir heima. Lögregla telur að 

hann hafi setið fyrir félögum sínum við 
heimkomuna með fyrrgreindum afleiðing-
um.

Sá sem komst lífs af slapp út úr íbúðinni 
við illan leik og komst upp í leigubíl sem ók 
honum að sjúkrahúsi. Þegar lögregla kom 
á vettvang lá árásarmaðurinn í bakgarði 
hússins, á nærbuxunum einum klæða, mikið 
skorinn á höndum og hálsi. 

 - þj

Rannsókn á morðmáli sem hefur vakið mikinn óhug meðal íbúa í Ósló heldur áfram:

Ungi morðinginn talinn vera veill á geði

ÓHUGNANLEGT Rannsókn á morðinu í Ósló í síðasta 
mánuði miðar áfram og bendir nú allt til þess að 
morðinginn hafi verið undir áhrifum eiturlyfja og veill á 
geði. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Árni Páll Árnason 
efnahags- og viðskiptaráðherra 
flutti ræðu um stöðu íslenskra 
efnahagsmála á fundi hjá norsk-
íslenska verslunarráðinu í Ósló í 
fyrradag. 

Í fréttatilkynningu kemur fram 
að í ræðunni hafi ráðherrann lýst 
viðbrögðum við hruninu, lokum 
áætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins hér og framvindu áætlunar um 
afnám hafta. Þá talaði hann um 
mikilvægi erlendrar fjárfesting-
ar og framtíðarsýn á hagstjórn á 
Íslandi.  - þeb

Árni Páll Árnason í Noregi: 

Hélt ræðu hjá 
verslunarráði

KJARAMÁL Leikskólakennarar í 
Reykjavík munu ekki lengur fá 
greitt fyrir neysluhlé í hádeginu, 
líkt og verið hefur síðan árið 
2007. Þetta var 
ákveðið á fundi 
borgarstjórnar 
í gærmorgun.

Í yfirlýsingu 
frá Félagi leik-
skólakennara 
er breyting-
unni mótmælt 
harðlega og 
þar segir að 
leikskóla-
kennarar séu 
„sturlaðir af reiði“. 

Sóley Tómasdóttir, oddviti 
VG í borgarstjórn, gagnrýndi 
ákvörðun meirihlutans harðlega 
í samtali við Vísi og sagði hana 
hreina kjaraskerðingu. Sveitar-
stjórn sem sé vönd að virðingu 
sinni taki ekki svona ákvarðanir. 
Hún segir að flestir séu væntan-
lega sammála um að stéttin sé 
ekki ofalin á þeim launum sem 
greidd eru í dag. - sv

Leikskólakennarar æfir:

Fá ekki lengur 
greitt matarhlé

SÓLEY
TÓMASDÓTTIR
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L
ucinda Creighton, 
Evrópumálaráðherra 
Írlands, er 31 árs að 
aldri og ein af helstu 
ungstirnum flokks-
ins Fine Gael. Hún 

tók við ráðherraembættinu eftir 
tímamótasigur flokksins í írsku 
þingkosningunum fyrr á árinu. 
Hún segir aðspurð að endurreisn 
Írlands eftir hrunið gangi vonum 
framar.

„Okkur hefur gengið nokkuð 
vel. Við höfum, líkt og Ísland, náð 
að rétta stefnuna af. Staðan hjá 
okkur var mjög slæm eftir hrun-
ið, sem orsakaðist að mestu af 
óvönduðum bönkum og fasteigna-
bólu, sem hrundi með alvarlegum 
afleiðingum fyrir allt kerfið. Við 
höfum hins vegar unnið einarð-
lega að því að ná jafnvægi í ríkis-
rekstri, skera niður í útgjöldum 
og auka skatttekjur. Nú stefnir 
allt í að hagkerfið muni vaxa í ár, 
fyrr en áætlanir gerðu ráð fyrir, 
sem er ástæða til bjartsýni.“

Ekki bara litlu ríkin sem eru í 
vandræðum
Hefur hrunið skaðað stöðu 
Írlands innan Evrópusambands-
ins?

„Nei, að mínu mati ríkti ákveð-
inn misskilningur hjá sumum 
ríkjum innan sambandsins í upp-
hafi vandræðanna, að um væri 
að ræða vandamál hjá minni 
ríkjum á útjaðri sambands-
ins vegna óábyrgrar hegðunar 
í ríkisfjármálum. Það var ein-
faldlega rangt. Við sögðum það 
allan tímann og nú kemur í ljós 
að við höfðum rétt fyrir okkur. 
Nú sjáum við að þessir erfiðleik-
ar eru mun víðtækari og ná um 
allt Evrópusambandið (ESB) og 
enn víðar. Nú virðist fólk vera 
búið að átta sig á tvennu. Í fyrsta 
lagi að þetta snýst ekki eingöngu 
um nokkur lítil ríki. Í annan stað 
að við Írar höfum gert allt sem í 
okkar valdi stendur til að koma 
okkar efnahag á rétta braut og 
vaxa út úr kreppunni og okkur 
hefur verið hrósað fyrir það 
innan sambandsins.

Kannski skaðaði hrunið okkar 
stöðu innan ESB fyrst um sinn, 
en nú er litið á okkur sem aðildar-
ríki sem tekur fullan þátt í störf-
um sambandsins og sú staðreynd 
að við erum með nýja ríkisstjórn, 
sem er ótengd stefnu fyrri stjórn-
valda á Írlandi hjálpar til í því til-
liti.“

Dugnaðurinn skilar árangri
Í ræðu sem Creighton hélt í 
Háskólanum í Reykjavík á mið-
vikudag lýsti hún nálgun Íra 
varðandi málefnavinnu innan 
ESB. Hún sagði meðal annars að 
stefna þeirra hafi löngum verið 
að vinna að málum sem þeim 
væru hugleikin, án þess þó að 
þau snerust beinlínis um hags-
muni Írlands. Aðspurð segir hún 
mikla möguleika fyrir ríki að 
fylgja ákveðnum lykilmálum.

„Írland, ásamt til dæmis 
Norður löndunum, hefur ekki 
aggress íva utanríkisstefnu, 
þannig að kjarninn í stefnunni 
er barátta fyrir mannréttind-
um, friðargæsla, þróunaraðstoð 
og þess háttar. Við höfum ein-
mitt náð, í samstarfi við önnur 
aðildarríki sem eru svipaðrar 
skoðunar, að afla þessum málum 
stuðnings innan sambandsins 
og færa þau ofar á forgangslist-
anum. Til dæmis var það undir 
okkar forystu í leiðtogaráði ESB 
sem Lomé-sáttmálinn var gerður 
[árið 1975 um verslun og þróun-
araðstoð ESB við fjölmörg ríki 
Afríku, Asíu og í Karíbahafi]. 
Það var stórt skref sem við erum 
stolt af að hafa unnið að, þó að 
það hafi ekki verið beintengt 

sér-írskum hagsmunum. Þetta 
er einmitt það góða við Evrópu-
sambandið. Það setur sér alþjóð-
lega stefnu í  mörgum mikilvæg-
um málaflokkum og gefur ríkjum 
eins og Írlandi tækifæri til að 
hafa áhrif sem það myndi annars 
aldrei hafa eitt og sér.“

Írland er lítið land í samhengi 
Evrópusambandsins, líkt og 
Ísland yrði ef það myndi ganga 
í sambandið. Hvernig vinna lítil 
ríki að því að hafa áhrif á stefnu 
ESB?

„Við Írar höfum sennilega stað-
ið okkur betur en flestir aðrir og 
höfum verið að „keppa upp fyrir 
okkar flokk“. Það er vegna þess 
að við erum virk í okkar störfum 
og vinnum að mörgum málum, 
bæði sem varðar okkar hag og 
önnur sem gera það ekki. Það er 
engum til gagns að sitja hjá við 
afgreiðslu mála og við tökum 
okkar hlutverk mjög alvarlega. 
Við sem tókum við stjórn lands-
ins eftir síðustu kosningar höfum 
líka skerpt á okkar nálgun á mál-
efnum ESB og okkar samskiptum 
við stofnanir sambandsins. Við 
kynnum okkur mál strax á byrj-
unarstigi í framkvæmdastjórn-
inni, tökum afstöðu til málsins 
og komum ef til vill með tillög-
ur til úrbóta. Það er tekið mark 
á þess konar tillögum og þannig 
geta minni ríki haft mikið um að 
segja við afgreiðslu mála. Áhuga-
leysi er hins vegar örugg leið til 
áhrifaleysis.

Ég var nýlega í Finnlandi og 
Finnar eru líkt og við Írar afar 
virkir í störfum sínum innan 
stofnana ESB.“

Seinni atkvæðagreiðslan um 
Lissabon ekki ákvörðun ESB
Írland samþykkti Lissabonsátt-
mála ESB í þjóðaratkvæða-
greiðslu árið 2009 eftir að hafa 
áður hafnað honum. Sumir litu á 
þessa atburðarás sem dæmi um 
að sambandið þvingaði aðildar-
ríki til að samþykkja það sem 

þaðan kemur. Creighton segir 
það hins vegar ekki vera tilfellið.

„Ég held ekki. Fólk má nú 
skipta um skoðun og stjórnvöld-
um er í sjálfsvald sett hvort þau 
beri ákveðna valkosti undir kjós-
endur oftar en einu sinni. Í fyrri 
atkvæðagreiðslunni var ýmis-
legt, til dæmis varðandi hlutleysi 
Írlands, félagsleg mál og fleira 
sem Írum þótti orka tvímælis. 
Við fengum hins vegar í gegn 
ýmsar tilslakanir í þeim málum 
sem varð til þess að Írar sættu 
sig við sáttmálann. Að mínu mati 
voru Írar í grunninn ekki mót-
fallnir markmiðum Lissabon-
sáttmálans, sem snerist um ýmis 
atriði eins og stækkunarferli 

sambandsins, nútímavæðingu 
reglukerfisins og aukið lýðræði 
við ákvarðanatökur. Ég held ekki 
að Írar hafi sett sig upp á móti 
þessu, heldur nokkrum atriðum í 
samningnum, sem var svo búið að 
svara í annarri atkvæðagreiðsl-
unni, og þá var sáttmálinn sam-
þykktur með góðum meirihluta. 
Grundvallaratriði er að það var 
ákvörðun írskra stjórnvalda að 
boða til annarrar þjóðaratkvæða-
greiðslu, ekki ESB.“

Evrumál verði leyst á vettvangi 
ESB
Vandamál evrusvæðisins hefur 
undirstrikað viss skil á milli 
evruríkjanna 17 og hinna 10 ESB-
ríkjanna. En telur Creighton að 
þar sé gjá að myndast?

„Það segir sig sjálft að þegar 
hópur ríkja er með sama gjald-
miðil liggja hagsmunir þeirra 

saman að því leyti, og eftir að 
vandamálið hefur verið leyst 
verður mun meiri samþætting og 
samvinna milli evruríkjanna að 
hreinni nauðsyn. En írsk stjórn-
völd eru algerlega frábitin því að 
gjá muni myndast milli okkar á 
evrusvæðinu og hinna ríkjanna 
tíu, vegna þess að flest ríkin sem 
eru í hópi þeirra tíu eru að vinna 
markvisst að því að taka upp 
evruna. Þess vegna verða þau 
að vera með í ráðum og ákvarð-
anataka í þessu þarf að vera á 
vettvangi sambandsins en ekki 
milli einstakra ríkja. Þau þurfa 
kannski ekki að taka beinan þátt, 
en þau verða alls ekki sniðgeng-
in.“

Vill einn forseta ESB í stað 
þriggja
Í framsögu þinni í Háskólanum 
í Reykjavík minntist þú á mikil-
vægi þess að ESB nálgaðist borg-
ara sína frekar. Hvernig ætti að 
bera sig að varðandi það?

„Það er ákveðin áskorun að 
reyna að ná beint til borgaranna 
á svo stóru og fjölmennu svæði, 
en það er mikilvægt að þjóðþing-
in efli samskipti og komi skýrt 
til skila hvernig reglum ESB er 
framfylgt innan ríkjanna. Líka 
þarf að líta til stofnana. Ég er 
til dæmis fylgjandi því að hafa 
aðeins einn forseta yfir ESB en 
ekki þrjá eins og þeir eru í dag, 
hann ætti einnig að vera kjörinn 
beint af borgurunum og þann-
ig ættu þeir auðveldara með að 
tengja sig við einn forseta. Svo 
finnst mér einnig að í Evrópu-
kosningunum ættum við ekki að 

vera að kjósa innan kjördæma 
hvers lands, heldur ætti að vera 
hægt að kjósa frambjóðendur án 
tillits til heimalands.“

Hugsjónir og hagsmunir
Er hugsjón tengd evrópskum gild-
um ennþá fullgild sem rök á vett-
vangi Evrópusambandsins, eða 
hafa raunsæissjónarmið vinn-
inginn?

„Til að geta stutt pólitíska ein-
ingu líkt og Evrópusambandið 
verður einnig að koma til ákveð-
in tilfinningaleg samsömun en 
ekki bara út frá hagsmunum. Það 
fæst með því að þekkja betur til 
annarra og skynja hvað felst í 
því að vera Evrópubúi og vinna 

að ferðalögum milli ríkja. Ef þú 
getur samsamað þig fólki frá Pól-
landi, Danmörku eða annars stað-
ar að, áttu mun betri möguleika 
á að vinna með því fólki, held-
ur en ef þú einblínir á þitt nán-
asta umhverfi. Það eru til dæmis 
miklir möguleikar á að vinna að 
þessu með því að efla skiptinema-
verkefni.

Hvað varðar hagsmuni hvers 
og eins, er það innbyggt í mann-
legt eðli að reyna að öðlast lífs-
gæði fyrir sig og fjölskyldu sína. 
Við megum alls ekki gleyma því 
og þess vegna er nauðsynlegt að 
Evrópusambandið leggi miklu 
meira á sig að verða samkeppnis-
hæft og einbeita sér að því að láta 
sameiginlega markaðinn ganga 
sem best. Það mun þjóna hags-
munum borgara, aðildarríkja og 
ESB í heild og það er leiðin til 
framtíðar fyrir sambandið.“

Föstudagsviðtaliðföstudagur Lucinda Creighton, Evrópumálaráðherra Írlands

Þetta er einmitt það góða við Evrópusambandið. Það 
setur sér alþjóðlega stefnu í  mörgum mikilvægum mála-
flokkum og gefur ríkjum eins og Írlandi tækifæri til að 
hafa áhrif sem það myndi annars aldrei hafa eitt og sér.

Litlu ríkin geta haft mikil áhrif
Lucinda Creighton, Evrópumálaráðherra Írlands, sótti Ísland heim í vikunni og ræddi meðal annars við Þorgils Jónsson um 
stöðu Írlands og Evrópusambandsins í gjörningaveðri síðustu missera. Hún segir lítil ríki innan ESB geta haft mikil áhrif á stefnu 
sambandsins ef þau fylgja sínum málum eftir og telur að borgarar ESB-ríkja ættu að kjósa forseta sambandsins beinni kosningu.

MIKIÐ VALD HINNA MINNI Lucinda Creighton, Evrópumálaráðherra Írlands, segir minni ríki innan ESB geta haft mikil áhrif á stefnu sambandsins með virkri þátttöku í ferli 
málanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Jólagámur kominn í bæinn

ÍSLENSK JÓLAKORT FRÁ KÓRUND

       MEÐ UMSLAGI - 25 stk. 899 kr.

HÓ HÓ HÓ!

TES Pappír 2 metrar

149 kr.

TES Pappír 6 metrar

299 kr.

Aðventukransar

1.398 kr.

Jólaskraut 4 teg.

899 kr.

Jólatré 120 cm

1.895 kr.
Einnig til 150 cm

Rautt jólatré  m. ljósi 80 cm

1.690 kr.

Pakkaskraut

frá 99 kr.

Límbandsrúlla

39 kr.

Gjafapokar frá

199 kr.

LED INNI grílukertasería 
100 kerti Gegnsæ snúra

1.299 kr.

LED INNI netljós 1x2 m 
176 ljós. Nokkrir litir

1.499 kr.

ÚRVAL LED 
ljósasería frá

998 kr.

Jólakúlur 7 cm 12 stk.

598 kr.

Jólakúlur 14 cm 4 stk.

990 kr.

Jólakúlur 10 cm 6 stk.

390 kr.
Margir litir

Hangandi jóla-
sveinn 60 cm

598 kr.

Tausnjókarl 40 cm

399 kr.

Snjókarl tau lítill

199 kr.
Margar tegundir

Snjókarl tau 40 cm

399 kr.

Jólasveinn á 
vegg með vasa

498 kr.

Jólasveinakarfa 
15x17 cm

499 kr.

LED Slönguljós, stillanleg

179 kr. pr. meter
 Margir litir

Snjókarl með 
ljósi 46 cm

2.990 kr.

Jólaskraut

199 kr.

Grenilengja 2,7 metrar

690 kr.

LED jólatré 68 cm

2.990 kr.

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16
Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 
Vestmannaeyjar Flatir 29.  Opið virka daga kl. 8-18

Jólatré í potti 40 cm

699 kr.
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HALLDÓR

Spurningin útleggst á íslensku sem 
„Er heimilisfriður mannréttindi?“. 

Kvinnuhúsið í Færeyjum, sem er athvarf 
fyrir konur og börn sem búa við ofbeldi 
á heimilum, spurði þessarar spurningar 
fyrir nokkrum árum í auglýsingaherferð 
gegn kynbundnu ofbeldi. Spurningunni 
má hiklaust svara játandi. Þótt skammt 
sé liðið síðan litið var á ofbeldi í nánum 
samböndum, oftast karla gegn konum 
sínum og jafnvel börnum, sem einkamál 
er nú almennt litið svo á að ríki beri sam-
félagslega ábyrgð gagnvart þeim glæp 
sem ofbeldi á heimilum er.

Í ljósi þess að ríki hafa tekið á sig 
alþjóðlegar skuldbindingar til að tryggja 
að allir borgarar fái notið mannrétt-
inda ber þeim að vinna gegn kynbundnu 
ofbeldi. Allir geta verið sammála um það 
að ef konur búa við stöðuga ógn og ótta 
við ofbeldi af hálfu maka sinna fá þær 
ekki notið sinna mannréttinda, hverju 
nafni sem þau nefnast. Það á þó ekki síst 
við rétt til friðhelgi heimilislífs og til 
þess að þurfa ekki að sæta pyntingum. 

Margir hafa orðið til þess að líkja 
ofbeldi á heimili við pyntingar og vísa í 
því sambandi til alþjóðlegra skilgrein-
inga á pyntingum og ómannlegri og lít-

ilsvirðandi meðferð. Það að ofbeldið fer 
fram á heimili, gegn öðrum heimilis-
mönnum, dregur enda hvorki úr alvar-
leika þess eða áhrifum, né leggur það 
ríkjum öðruvísi skyldur á herðar en hvað 
varðar annars konar ofbeldi og vernd 
mannréttinda. 

Á Íslandi hafa stjórnvöld leitast við 
að mæta skyldum sínum, m.a. með gerð 
aðgerðaáætlunar vegna ofbeldis karla 
gegn konum í nánum samböndum. Enn 
er þó langt í land í baráttunni gegn slíku 
ofbeldi og árangur næst ekki nema allir 
leggist á eitt, jafnt stjórnvöld sem við öll 
sem byggjum þetta samfélag.

Er húsfriður ein mannarættur?
Kynbundið 
ofbeldi

Margrét 
Steinarsdóttir
framkvæmdastjóri 
Mannréttinda-
skrifstofu Íslands

Í ljósi þess að ríki hafa 
tekið á sig alþjóðlegar 

skuldbindingar til að tryggja að 
allir borgarar fái notið mann-
réttinda ber þeim að vinna gegn 
kynbundnu ofbeldi.

Þeir þurfa ekkert að borða
Borgarráð komst í gærmorgun að 
magnaðri niðurstöðu. Raunar svo 
magnaðri að mögulega gæti þetta 
breytt hugmyndum vísindamanna um 
þróun mannsins. Dagur B. Eggertsson, 
formaður borgarráðs, og félagar hans 
þar rýndu í fjárhagsáætlun og komust 
að því að leikskólakennarar væru 
ekki eins og annað fólk. Þeir þyrftu 
nefnilega ekki að borða. Þess 
vegna afnam borgarráð neysluhlé 
leikskólakennaranna. Nú er að 
bíða og sjá hvort þessi merka upp-
götvun Samfylkingarinnar og Besta 
flokksins hafi áhrif á þróun fleiri 
starfsstétta.

Alls ótengt hruninu
Héraðsdómur Reykjavíkur sakfelldi á 
dögunum DV vegna umfjöllunar um 
fjármál Eiðs Smára Guðjohnsen. Þar 
var ekki verið að skafa utan af því: 
„Verður ekki séð að umfjöllun stefndu 
tengist á nokkurn hátt hinu svokallaða 

bankahruni eða að lántaka 
stefnanda og skuldastaða 
hans hafi með það að gera 
eða tengist meintri spill-
ingu í bankakerfinu.“

Mögulega tengt hruninu
Hæstiréttur Íslands sneri þessum 
dómi við í gær. Þar var ekki síður 
talað hreint út. Umfjöllunin varðaði 
lántökur Eiðs Smára „á háum fjár-
hæðum hjá íslensku viðskiptabönk-
unum eða dótturfélögum þeirra, fjár-
festingu í áhættusömum verkefnum 
sem ekki skiluðu tilætluðum árangri 

og glímu hans við það að endur-
greiða lánin. Er þetta dæmigert 
ferli um afleiðingar útlánsstefnu 
íslenskra viðskiptabanka og 
áhættusækni íslenskra fjárfesta, 

sem kann að hafa átt þátt í 
því hvernig fór“.

 kolbeinn@frettabladid.isR
aunasaga Náttúrugripasafns Íslands, sem rakin var í 
fréttaskýringu í Fréttablaðinu í gær, er með miklum 
ólíkindum. Til safnsins var stofnað fyrir rúmum 120 
árum, en það hefur aldrei fengið húsnæði við hæfi.

Næst komst það því líklega að verða jafnsett öðrum 
höfuðsöfnum landsins þegar það fékk inni í nýbyggðu safnahúsi 
við Hverfisgötu árið 1908 ásamt Landsbókasafni, Þjóðskjalasafni 
og Forngripasafni, sem síðar varð Þjóðminjasafn. Hin söfnin hafa 
fyrir löngu fengið glæsilegt framtíðarhúsnæði. Vegur Náttúru-
gripasafnsins hefur hins vegar farið sífellt minnkandi eftir að 
Hið íslenzka náttúrufræðafélag afhenti það ríkinu til varðveizlu 
árið 1947.

Eins og fram kom í blaðinu í 
gær hafa sautján nefndir fjallað 
um málefni safnsins; því hafa 
margoft verið ætlaðar lóðir, 
einkaleyfi Happdrættis Háskól-
ans var einu sinni framlengt 
með því skilyrði að byggt yrði 
yfir Náttúrugripasafnið, því 
hefur með lögum verið fengið 

umfangsmikið og metnaðarfullt hlutverk – en það hefur aldrei 
fengið húsnæði við hæfi.

Áratugum saman kúldraðist safnið í pínulitlum sal við Hlemm. 
Um svipað leyti og ómetanlegir gripir í eigu safnsins, þar á meðal 
hamir af sjaldgæfum fuglum, eyðilögðust í frystigeymslu úti í 
bæ af því að einhver tók af þeim rafmagnið, var safnkosturinn 
í tvígang hætt kominn vegna vatnsleka. Fyrir þremur árum var 
safninu pakkað niður og nú er það geymt í kjallara vestur í bæ.

Þessi þróun mála er í rauninni óskiljanleg. 
Íslendingar eru stoltir af náttúru lands síns rétt eins og bók-

menntunum, sögunni, myndlistinni og öllu hinu sem hefur fyrir 
löngu fengið gott safn. Öll möguleg söfn á vegum einkaaðila og 
sveitarfélaga hafa betri aðstöðu en Náttúrugripasafnið. Engin 
skynsamleg skýring er til á því af hverju náttúruminjarnar sitja 
á hakanum. Getur verið að það segi einhverja sögu um afstöðu 
stjórnvalda í allan þennan tíma til íslenzkrar náttúru?

Öll vestræn ríki hafa byggt glæsileg náttúrugripasöfn, sem 
oft er stórkostleg upplifun að heimsækja. Að eiga slíkt safn er 
sama metnaðarmál fyrir sjálfstætt ríki og að eiga þjóðleikhús, 
þjóðminjasafn eða almennilega háskóla.

Aðstæður í ríkisfjármálunum bjóða ekki upp á að ríkið byggi 
yfir Náttúrugripasafnið á næstu árum. Einhverjar af þeim bráða-
birgðalausnum, sem nefndar voru í blaðinu í gær, þurfa að koma 
til. En næstu ár má nota til að móta stefnu til framtíðar um það 
hvar safninu skuli komið fyrir og hvernig, þannig að það fengi 
sómasamlegt húsnæði, til dæmis fyrir 150 ára afmælið!

Í ljósi þess hvernig ríkisvaldinu hefur tekizt til að varðveita og 
sýna íslenzkar náttúruminjar mætti líka velta því fyrir sér hvort 
ástæða sé til að fá aftur almannasamtök og einkaaðila, ekki sízt 
í ferðaþjónustu, til að leggja safninu lið og taka þátt í að gera 
framtíðarsýnina að veruleika.

Íslendingar eiga ekkert náttúruminjasafn:

Af hverju varð 
náttúran útundan?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Fólki finnst oft forvitnilegt 
að vita hvað öðrum finnst. 

Margir taka meira að segja 
afstöðu í málum út frá því hvað 
þeir halda að öðrum finnist. 
Það vill enginn kjósa flokk sem 
enginn kýs, og fáir vilja panta 
mat sem fáir panta. Menn leita í 
hjörðina. 

Ein leið til að mæla hvað 
öðrum finnst er með skoðana-
könnunum. Í samfélagi þar 
sem „öðrum finnst“ rökin vega 
þungt geta menn haft hag af því 
að niðurstöður skoðanakannana 
verði á tiltekinn veg. Þar með 
er kominn hvati til að þrýsta töl-
unum í „rétta“ átt.

Sé könnunin beinlínis fram-
kvæmd og matreidd af aðila 
sem hún varðar ætti að taka 
niðurstöðum hennar með mikl-
um fyrirvara. Dæmi um slíkar 
niðurstöður eru „94% nem-
enda í skóla X segjast ánægð 
með námið“. Þegar við sjáum 
slíkt eigum við í það minnsta að 
spyrja um gögn aftur í tímann 
og biðja um niðurstöður allra 
spurninganna sem spurðar 
voru. Annars er líklegt að menn 
spyrji fullt en segi bara frá 
þegar hentar.

Svört börn í lausaleik
Trúverðugra er þegar ein-
hver annar aðili framkvæmir 
könnunina en einnig þá skap-
ast vandamál ef verkkaupinn 
ræður spurningunum og mat-
reiðslu niðurstaðna. Eitt dæmi: 
Fyrir um einu og hálfu ári létu 
Bændasamtökin spyrja spurn-
inga eins og hvort menn teldu að 
það „skipti miklu máli að land-
búnaður verði stundaður hér á 
landi til framtíðar“ og spurðu 

svo um afstöðu til ESB aðildar.
Annað dæmi: Árið 2000 voru 

bandarískir kjósendur spurðir 
hvort þeir væru líklegri til að 
kjósa John McCain eða ekki ef 
þeir vissu að hann ætti svart 
barn í lausaleik. Slíkar kann-
anir kallast á ensku „push poll“ 
eða „þrýstikannanir“. Markmið-
ið með þeim er tvíþætt, ann-
ars vegar að þrýsta tölunum í 
rétta átt og hins vegar að planta 
rökum hjá þeim sem hringt er í.

Falskir, leiðandi valkostir
Sumir hafa gagnrýnt kannan-
ir þar sem spurt er hvort menn 
vilji slíta aðildarviðræðum við 
ESB eða „ljúka þeim og kjósa 
um samninginn“. Sú gagnrýni 
er ekki óréttmæt. Það virðist 
almennt ekki erfitt að ýta upp 

vinsældum valkosta með því 
að tengja þá þjóðaratkvæða-
greiðslum. Það er í sjálfu sér 
forvitnilegt, en teldu allir það 
virkilega næg rök með einhverju 
þjóðaratkvæði að 50% svarenda í 
skoðanakönnun vildu að það færi 
fram þá værum við síkjósandi.

Einn þeirra aðila sem (rétti-
lega) gagnrýnt hafa umræddar 
ESB-aðildarviðræðukannanir 
er vefritið Andríki. Þeir hafa 
sjálfir spurt um ýmislegt. Fyrr 
á árinu lét vefritið fyrirtækið 
MRR spyrja eftirfarandi spurn-
ingar fyrir sig í tengslum við 
afgreiðslu þingsins á ICESAVE 
III: „Telur þú eðlilegt að íslenska 
þjóðin fái að segja álit sitt á nýj-
asta Icesave-samningnum í þjóð-
aratkvæðagreiðslu?“ Fullkom-
lega hlutlaus spurning? Hverjum 
finnst „óeðlilegt“ að heil „þjóð,“ 
„segi álit sitt“.

Önnur spurning frá sama vef-

riti: „Í skýrslu utanríkisráðherra 
til Alþingis frá því í maí síðast-
liðnum kemur fram að gert er 
ráð fyrir, að beinn kostnaður 
vegna aðildarumsóknar að Evr-
ópusambandinu geti numið sam-
tals 990 milljónum króna á tíma-
bilinu 2009-2012. Hversu vel eða 
illa telur þú að þeim fjármunum 
sé varið?“ Varla hlutlaus spurn-
ing heldur. Frá félagsfræðilegu 
sjónarhorni er það vissulega for-
vitnilegt að sjá hvaða áhrif það 
hefur á svör fólks í könnunum ef 
nokkur rök með öðrum málstaðn-
um fylgja með. Er markmiðið 
hér að mæla rétt ástand? Varla. 
Sumar kannanir sem eru gerðar 
ýkja upp fylgi og breiða út boð-
skap. Það má taka mark á þeim í 
samræmi við þau markmið.

Ljótu gögnin falin
Loks er vert á minnast á einn 
punkt. Jafnvel þegar fram-
kvæmdaraðilinn er óháður og 
spurningin sæmilega hlutlaus 
þá getur verkkaupinn samt valið 
um að birta ekki niðurstöður 
þeirra kannana sem honum 
eru óhagstæðar. Með því að 
gera nokkrar kannanir og birta 
aðeins þær bestu má hæglega 
falsa heildarmyndina.

Hér er því gátlisti fyrir frétta-
menn næst þegar einhverjir 
aðilar birta könnun um mál-
efni sem stendur þeim nærri 
hjarta: „Hvaða skoðanakannan-
ir hafið þið látið framkvæma á 
undanförnum árum? Hafa fullar 
niðurstöður þeirra allra verið 
birtar opinberlega? Hef ég heim-
ild til að staðfesta svar ykkar 
með því að leita til allra þeirra 
fyrirtækja hérlendis sem fram-
kvæma slíkar kannanir?“

Þrýstikannað
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Sumar kannanir sem eru gerðar ýkja 
upp fylgi og breiða út boðskap. Það má 
taka mark á þeim í samræmi við þau 

markmið.

Flutningslínur í jörð – 
hærri raforkukostnaður

Nokkur umræða hefur verið 
um það undanfarið að 

leggja beri flutningslínur raf-
orku í jörð. Mikil þróun hefur 
orðið í þeim efnum undanfarna 
áratugi hvað dreifikerfið varðar 
og nú er svo komið að við sjáum 
hvergi loftlínur til dreifingar á 
raforku í þéttbýli. Öll slík dreifi-
kerfi hérlendis hafa verið grafin 
í jörðu. Þá hafa loftlínur víðast 
hvar vikið fyrir jarðstrengjum í 
dreifikerfum á landsbyggðinni. 
Fyrir flutningsminni mann-
virki er kostnaður strengja oft-
ast nær sambærilegur við loft-
línur, sé horft til síðustu tveggja 
áratuga eða svo. Orkufyrirtæk-
in hafa nýtt sér þetta við upp-
byggingu og endurnýjun kerf-
anna og valið jarðstrengi í stað 
loftlína. Þessi þróun mun halda 
áfram og hlutfall strengja enn 
vaxa í framtíðinni. 

Aukin umhverfisáhrif
Hins vegar er kostnaður við 
flutningsmeiri jarðstrengi enn 
mikill. Á hærri flutningsspenn-
um (220 kV) er kostnaður við 
jarðstrengi 5-7 faldur kostn-
aður við sambærilega loftlínu. 
Meginskýringin felst í tækni-
legum mun á jarðstrengjum og 

loftlínum, mun sem vex með 
aukinni flutningsþörf og hærri 
spennu. Umhverfisáhrif jarð-
strengja á lægri spennustig-
um eru til þess að gera lítil en 
aukast með hækkandi spennu-
stigi. Sjónræn áhrif loftlína eru 
almennt meiri, en mun auðveld-
ara er að skila landi í sambæri-
legu ástandi eftir notkun þeirra 
en jarðstrengja. Sem dæmi 
má nefna hrauni þakin svæði, 
þar sem margra metra breiðir 
skurðir eru augljóslega meira 

og varanlegra inngrip í náttúr-
una en möstrin. Hvergi í heim-
inum hefur enda verið farið út á 
þá braut að leggja flutningskerfi 
raforku alfarið í jörð. Víða um 
land er hins vegar þörf á eflingu 
flutningskerfisins og ljóst að 
efling kerfisins hlýtur að vera 
forgangsatriði, umfram marg-
falt dýrari framkvæmdir við 
færslu á loftlínum í jörð.

Hærri raforkukostnaður
Almennt myndar flutningur 
raforku (sem Landsnet annast 

fyrir allt landið) nú rúm 10% 
af endanlegum raforkukostn-
aði neytenda. Dreifing mynd-
ar tæp 45%, en hvort tveggja 
telst til sérleyfisstarfsemi sem 
lýtur ströngum reglum og eft-
irliti Orkustofnunar varðandi 
tekjumörk, gjaldskrár og arð-
semi (framleiðsla og sala á raf-
orku eru hins vegar samkeppn-
issvið og mynda hvor um sig 
rúm 40% og tæp 5% af endan-
legum raforkukostnaði). Ljóst er 
að ef tekin yrði um það pólitísk 

ákvörðun að hefjast handa við 
að færa flutningslínur Lands-
nets í jörðu myndi það valda 
gríðarlegum kostnaðarauka 
fyrir fyrirtækið. Ef allt flutn-
ingskerfið yrði endurbyggt með 
jarðstrengjum yrði umfram-
kostnaðurinn á bilinu 400-500 
milljarðar króna. Afleiðing-
arnar af því yrðu augljóslega 
veruleg hækkun raforkukostn-
aðar um land allt og væntan-
lega miklar seinkanir á eflingu 
flutningskerfisins þar sem þess 
er helst þörf.

Orkumál

Gústaf Adolf 
Skúlason
aðstoðar-
framkvæmda-
stjóri Samorku

Ef allt flutningskerfið yrði endur-
byggt með jarðstrengjum yrði um-
framkostnaðurinn á bilinu 400-500 

milljarðar króna. Afleiðingarnar af því yrðu aug-
ljóslega veruleg hækkun raforkukostnaðar um 
land allt …

AF NETINU

Samfylkingin og Ragna Árna
Maður hefur mikið séð Samfylkingarfólk stinga upp á Rögnu Árna-
dóttur sem forsetaefni.
Ég man að Steinunn Valdís Óskarsdóttir gerði það, sömuleiðis Kjartan 
Valgarðsson og nú Hrannar Björn Arnarson.
En fátt mun sennilega eyðileggja meira fyrir frambjóðendum en ef þeir 
líta út fyrir að vera í náðinni hjá stjórnmálaflokkum.
Ragna er mæt kona, en hún er fyrst og fremst embættismaður – sat 
sem embættismaður í ríkisstjórn nokkra hríð.
Að því leytinu er hún varla líkleg til að standa uppi í hárinu á stjórn-
málamönnum – og kannski ekki furða að Samfylkingunni, flokki for-
sætisráðherrans, lítist vel á hana.

http://silfuregils.eyjan.is/
Egill Helgason
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Ríkissjóður Íslands er í vanda 
vegna skulda. Stjórnvöld virð-

ast leita allra leiða til að auka 
tekjur og draga úr útgjöldum. 
Forsvarsmenn í atvinnulífi bera 
sig illa vegna fyrirhugaðra hækk-
ana á ýmsum rekstrartengdum 
álögum. Telja jafnvel að fótum sé 
kippt undan starfsemi sinni.

Virðisaukaskattur er einn 
umfangsmesti skattstofn ríkis-
ins. Tekjur af virðisaukaskatti má 
auka með hækkun skattlagning-
arprósentu (sem hefur verið gert) 
og með því að draga úr undanþág-
um eða með því að flytja vöru-
flokka úr lágu skattþrepi í hærra 
(tillaga sérfræðinga AGS). Megin-
hugmyndin á bak við upptöku 
virðisaukaskatts í stað söluskatts 
var að breikka skattstofninn með 
því að fækka undanþágum frá 
greiðslu auk þess sem söluskatt-
urinn mismunaði atvinnugreinum 
og framleiðsluaðferðum og hafði 
þannig skekkjandi áhrif á neyslu 
fólks.

Í 2. gr. laga númer 50/1988 
með síðari breytingum, er til-
greint hvaða viðskipti eru undan-
þegin greiðslu virðisaukaskatts. 
Þessum undanþágum má gróf-
lega skipta í fjóra flokka: Í fyrsta 
lagi nær undanþága til þjónustu 
á borð við heilbrigðisþjónustu og 
útfararþjónustu þar sem deila má 
um hvort viðskiptin leiði til virð-
isaukningar á hendi kaupanda 
(tannfyllingar viðhalda virði 
tanna frekar en að þær auki verð-
mæti þeirra svo dæmi sé tekið og 
því hæpið að greiða virðisauka-
skatt af þjónustu tannlækna og 
annarra heilbrigðisstarfsmanna). 

Í öðru lagi nær undanþágan 
til þjónustu þar sem virðisauk-
inn er óviss eða langt í að hann 
verði að raunveruleika. Þetta á 
við um starfsemi skólastofnana, 
íþróttastarfsemi, fasteignaleigu, 

starfsemi rithöfunda og annarra 
listamanna. Þessi starfsemi ein-
kennist af því að iðkendur leggja 
í mikinn kostnað löngu áður en 
ljóst er hvort árangur verður af 
streði þeirra. Slík starfsemi fell-
ur illa að hugmyndafræði virðis-
aukaskattsins, innskattur myndi 
safnast upp hjá væntanlegum 
seljendum þjónustunnar árum og 
jafnvel áratugum saman. 

Í þriðja lagi nær undanþága til 
starfsemi þar sem óljós tengsl 
eru milli virðisauka sem starf-
semin skapar og umfangs við-
skipta. Þetta á við um starfsemi 
banka og vátryggingarfélaga. 
Þessir flokkar eiga það sam-
merkt að það eru skynsamleg rök 
sem liggja að baki undanþágunni. 
Fjórði flokkurinn samanstendur 

af vörum og þjónustu sem ekki 
er hægt að rökstyðja undanþág-
una með skynsamlegum rökum. 
Frumvarp til laga um virðis-
aukaskatt breyttist mikið í með-
förum þingsins, einkum eftir að 
fjárhags- og viðskiptanefnd hafði 
fundað með hagsmunaaðilum. Það 
sem vekur einna mesta athygli 
er undanþága vegna sölu veiði-
leyfa í ám og vötnum. Í framsögu 
um nefndarálit um frumvarpið 
sem varð að lögum 50/1988 sagði 
nefndarformaður fjárhags- og 
viðskiptanefndar m.a.:  „Á fund 
nefndarinnar komu fulltrúar 
frá Landssambandi veiðifélaga 
og vöktu athygli á því að veiði-
hlunnindi eru mjög ríkur þáttur 
í tekjum bænda þeirra sem slík 
hlunnindi hafa …“.  

Í framhaldinu hafa skattyfir-
völd túlkað tekjur af veiðihlunn-
indum með sama hætti og um 
leigutekjur af fasteign væri að 
ræða þannig að sala laxveiðileyfa 
væri undanþegin virðisauka-
skatti! Þess má geta að alþingis-

mennirnir Jóhanna Sigurðardótt-
ir og Rannveig Guðmundsdóttir 
lögðu fram tillögu um að veiðar 
í ám og vötnum væru virðisauka-
skattsskyldar árið 1998. Sú tillaga 
náði ekki fram að ganga.

Nú berast fregnir af mjög 
hækkandi verði á laxveiðileyfum. 
Þessi tekjuauki rennur að stórum 
hluta til eigenda veiðiréttarins. 
Sumir þeirra hafa kostað nokkru 
til að auka verðmæti eignar sinn-
ar.  Aðrir litlu. Hið opinbera kost-
ar umfangsmikla rannsóknar-
starfsemi og seiðauppeldi. 

Væri leiga á laxveiðihlunnind-
um virðisaukaskattsskyld kæmi 
innskattur vegna aðfanga og þjón-
ustu sem veiðileyfasölunni fylgdi 
til frádráttar útskattinum með 
sama hætti og í annarri starf-

semi. En álagning virðisauka-
skatts myndi tæplega hafa í för 
með sér að umfang veiðileyfa-
sölu breyttist. Að því leytinu er 
skárra að leggja virðisaukaskatt 
á laxveiðar en að leggja kolefnis-
skatt á framleiðslu kísiljárns, sé 
ætlunin að takmarka áhrif skatt-
heimtunnar á atvinnulífsumsvif.

Íslenskur landbúnaður tekur 
til sín umtalsverðar upphæðir úr 
ríkissjóði í formi beingreiðslna og 
styrkja af ýmsu tagi. Hagfræði-
stofnun tók saman upplýsing-
ar um tekjur af sölu lax- og sil-
ungsveiðileyfa fyrir árið 2003 í 
skýrslu sem kom út 2004. Tekjur 
þá voru áætlaðar um 1 milljarður 
króna. Sé gert ráð fyrir að þessar 
tekjur fylgi gengi erlendra gjald-
miðla væru þær um 1,7 milljarðar 
króna á núverandi verðlagi. Und-
anþágan frá greiðslu virðisauka-
skatts af sölu lax- og silungsveiði-
leyfa jafngildir þess vegna því að 
styrkir til íslensks landbúnaðar 
séu vantaldir um 300 til 400 millj-
ónir króna í opinberum gögnum. 

Verðlagseftirlit ASÍ túlkar nið-
urstöðu nýrrar verðkönnunar 

sinnar á þann veg að á kunni að 
vanta að samkeppni meðal mat-
vöruverslana sé nægjanlega virk. 
Því til stuðnings bendir verðlags-
eftirlitið sérstaklega á að hækk-
anir hafi orðið á kjötvörum um 8 
til 45% á sl. 14 mánuðum. 

Það sem er rétt hjá eftirlitinu  
er að miklar hækkanir hafa orðið 
á kjötvörum á undanförnum mán-
uðum, en það er hins vegar alröng 
ályktun að þær megi rekja til 
þess að ekki sé nægjanleg sam-
keppni á matvörumarkaði.

SVÞ – Samtök verslunar og 
þjónustu hafa á undanförnum 
mánuðum gagnrýnt hækkanir 
á kjötvörum frá framleiðendum 
harðlega. Samkvæmt upplýsing-
um frá aðildarfyrirtækjum sam-
takanna eru dæmi um hækkanir 
um allt að 45% á einstaka kjötteg-
undum. Algengt er að verð á þess-
um vörum hafi hækkað frá fram-
leiðendum um 20 til 35%  á þessu 
tímabili. Hér er eins og allir vita 
um að ræða hækkanir sem ekki 
er hægt að skýra með vísan til 
þróunar verðbólgu á sama tíma. 
Á þetta hafa samtökin bent og 
telja þau að framleiðendur hafi 
engan veginn getað gefið eðlileg-
ar skýringar á hækkuninni.

Að mati samtakanna er skýr-
ingarinnar að leita í því úrelta 
framleiðslu- og sölukerfi sem 
byggt hefur verið upp í kringum 
innlenda landbúnaðarframleiðslu. 
Það kerfi útilokar nær allan inn-
flutning og þar með alla sam-
keppni í framleiðslu á landbúnað-
arvörum. Kerfið leiðir einnig til 
vísitöluhækkunar og hækkar þar 
með skuldir heimilanna í landinu. 

Margir aðrir en SVÞ hafa gagn-
rýnt þetta kerfi harðlega, þ.á m. 
ASÍ. Þó að flestir geri sér grein 
fyrir því hvar orsakanna sé að 
leita fyrir hinni miklu hækkun 
sem orðið hefur á kjötvörum und-
anfarna mánuði, kýs verðlagseft-
irlit ASÍ að skýra það með ónógri 
samkeppni á matvörumarkaði. 

Staðreyndin er nefnilega sú 
að enginn einn markaður hér á 
landi býr við eins mikið eftirlit 
af hálfu samkeppnisyfirvalda 
og matvörumarkaðurinn. Það er 
beinlínis staðfest af Samkeppn-
iseftirlitinu, m.a. í skýrslu þess 
frá því á sl. sumri sem ber yfir-
skriftina „Samkeppni eftir hrun“. 
Þar segir að stórum hluta af tíma 

eftirlitsins verði hér eftir sem 
hingað til varið í eftirlit með sam-
keppni á matvörumarkaði. Í því 
ljósi er ályktun verðlagseftirlits 
ASÍ í meira lagi langsótt.

Það eina sem haldið getur aftur 
af áframhaldandi hækkunum á 
innlendum búvörum er að heim-
ila aukinn innflutning á þessum 
vörum. Þar hefur orðið mikill 
afturkippur þar sem núverandi 
stjórnvöld gera hvað þau geta til 
að hindra slíkan innflutning. Það 
væri nær að SVÞ og ASÍ sneru 
bökum saman í baráttu fyrir 
auknu frelsi í viðskiptum með 
búvörur og einfaldara landbúnað-
arkerfi sem leiða myndi til auk-
innar hagsældar fyrir heimilin í 
landinu. Þar er sannarlega verk 
að vinna.

Það sem vekur einna mesta athygli er 
undanþága vegna sölu veiðileyfa í ám og 
vötnum.

Það sem er rétt 
hjá eftirlitinu 

er að miklar hækkanir 
hafa orðið á kjötvörum 
á undanförnum mán-
uðum …

Þegar ég var ung stúlka heima í 
Síle, lærði ég þennan málshátt: 

quien te quiere te aporrea, eða 
sá sem elskar þig, lemur þig. Ég 
minnist konu sem sagði: „Svona 
er þetta bara.“ En nú, á okkar 
dögum,  þegar þjóðfélög eru orðin 
réttlátari, lýðræðislegri og jafn-
ari, hefur orðið breyting til batn-
aðar því sífellt fleiri eru sér með-
vitandi um að ofbeldi gegn konum 
er hvorki óumflýjanlegt né ásætt-
anlegt. Slíkt ofbeldi er í sívaxandi 
mæli réttilega skilgreint og for-
dæmt sem umtalsvert mannrétt-
indabrot; ógn við lýðræði, frið og 
öryggi og þung byrði á hagkerfum 
ríkja.  

Í dag höldum við alþjóðlegan 
dag til að binda enda á ofbeldi 
gegn konum. Við getum horft 
um öxl með nokkru stolti á þann 
árangur sem náðst hefur undan-
farna áratugi. 

Alls 125 ríki hafa nú sett lög 
sem gera heimilisofbeldi refsi-
vert. Þetta eru umtalsverðar 
framfarir á aðeins einum áratug. 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
hefur viðurkennt kynferðisofbeldi 
sem kerfisbundna stríðsaðgerð. 

Verulegar framfarir í alþjóða-
lögum hafa einnig leitt til þess að 
í fyrsta skipti hefur reynst gerlegt 
að sækja til saka fyrir kynferðis-
legt ofbeldi á meðan og eftir að 
átökum lýkur. 

Konurnar sem „vantar“
En við skulum ekki gleyma að 
vonir um líf án mismununar og 
ofbeldis er enn langt undan. 603 
milljónir kvenna um allan heim 
búa í ríkjum þar sem heimilisof-
beldi hefur enn ekki verið útlægt 
gert. Kynferðislegt ofbeldi er enn 
landlægt bæði á friðar- og ófrið-
artímum. Kvennamorð kosta of 
margar konur lífið. Á heimsvísu 
hafa allt að sex af hverjum tíu 
konum verið beittar ofbeldi og/eða 
kynferðislegu ofbeldi á ævinni. 
Meira en 60 milljónir stúlkna eru 
brúðir á barnsaldri og á bilinu 100 
til 140 milljónir stúlkna og kvenna 
hafa verið beittar misþyrmingum 
á kynfærum. Margir foreldrar 
kjósa að eignast drengi og meira 
en 100 milljónir stúlkna „vantar“ 
vegna kynjavals fyrir fæðingu. 
Fleiri en 600.000 konur og stúlkur 
sæta mansali þvert á landamæri á 
hverju ári; mikill meirihluti þeirra 
til að enda í kynlífsþrælkun.    

Ofbeldi gegn konum er enn eitt 
útbreiddasta mannréttindabrot-
ið og er einn þeirra glæpa sem 
sjaldnast leiða til saksóknar. Allt-
of oft er konum meinað um rétt-
læti og vernd fyrir ofbeldi, þótt 
jafnrétti kynjanna sé viðurkennt 
í stjórnarskrám 139 ríkja og land-
svæða. Ástæðan er ekki fáfræði 
heldur skortur á fjárfestingu og 
pólitískum vilja til að koma til 
móts við þarfir kvenna. 

Forystu er þörf
Til að greiða fyrir því legg ég 
fram stefnuskrá í 16 liðum sem 
miðar að því á raunhæfan hátt að 
hindra og vernda og útvega nauð-
synlega þjónustu til að binda enda 

á ofbeldi gegn konum. Forystu er 
þörf til að vernda mæður, syst-
ur og dætur, en það er líka þörf 
á nægum úrræðum og skilvirk-
um lögum. Sækja ber gerendur 
til saka, svo refsileysi heyri sög-
unni til. Lykilatriði til árangurs er 
full þátttaka karla og drengja sem 
jafningja og að þeir láti vita að 
hvers konar ofbeldi gegn konum 
sé ólíðandi. Hindra má ofbeldi 
með því að breyta viðteknum 
hugmyndum í krafti menntun-
ar. Herferðir geta stuðlað að vit-
undarvakningu almennings með 
því að virkja ungmenni og ungt 
fólk sem aflvaka breytinga og 
auka valdeflingu og forystuhlut-

verk kvenna og stúlkna. Það er 
auk þess brýn þörf á því að veita 
konum og stúlkum í hópi eftirlif-
andi fórnarlamba ofbeldis þann 
stuðning og þjónustu sem þær 
eiga skilið. 

UN Women, Jafnréttisstofnun 
Sameinuðu þjóðanna, er í farar-
broddi í átaki á heimsvísu sem 
miðar að því að sjá konum og 
stúlkum, hvarvetna sem þær 
þurfa á að halda, fyrir almenn-
um aðgangi að skjótum úrræð-
um ef þær verða fyrir ofbeldi. 
Að minnsta kosti verður að hafa 
tuttugu og fjögurra tíma vakt til 
að sinna tafarlausum og brýnustu 
þörfum auk skjótrar íhlutunar til 

að tryggja öryggi og vernd og 
athvarf fyrir konurnar og börn 
þeirra. Einnig ráðgjöf og félags-
sálfræðilegan stuðning, aðhlynn-
ingu fórnarlamba nauðgana og 
ókeypis lögfræðiaðstoð til að 
skýra réttindi, valkosti og aðgang 
að réttarkerfi. 

Ofbeldi er ekki einkamál kvenna
UN Women vinnur að því með 
samstarfsaðilum um allan heim að 
staðið sé við fyrirheit í Sáttmála 
Sameinuðu þjóðanna um jafnrétti 
karla og kvenna. Með svokallaðri 
UNiTE herferð til höfuðs ofbeldis 
gegn konum, hefur framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna fylkt 
liði stofnana samtakanna til að 
auka vitund og eggja ríki, sam-
félög og einstaklinga til að grípa 
til aðgerða og binda enda á tröll-
aukin og kerfisbundin mannrétt-
indabrot. Sjóður Sameinuðu þjóð-
anna til að binda enda á ofbeldi 
gegn konum styður staðbundna 
hópa og nýstárlegar áætlanir sem 
bjarga mannslífum og ryðja úr 
vegi því sinnuleysi, ójafnrétti og 
refsileysi sem leyfir slíku ofbeldi 
að þrífast. 

Ég hvet samstarfsaðila til að 
láta fé af hendi rakna til sjóðs-
ins til að minnast fimmtán ára 
afmælis hans enda er mikið óunn-
ið verk um allan heim. 

Ofbeldi gegn konum er ekki 
einkamál kvenna. Það smækkar 
okkur hvert og eitt. Við þurfum að 
taka höndum saman til að stöðva 
það. Með því að fylkja liði og með 
því að rísa upp gegn ofbeldi gegn 
konum, þokumst við nær friði, 
réttlæti og jafnrétti. 

 (Árni Snævarr þýddi) 

Sextán aðgerðir til höfuðs ofbeldi gegn konum
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Samkoma ráðherra og samn-
ingamanna alls staðar að úr 

heiminum í Suður-Afríku í lok 
mánaðarins í tilefni af ráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
breytingar getur skipt sköpum 
fyrir framgang hinnar alþjóðlegu 
baráttu gegn loftslagsbreytingum.

Sumir kynnu að spyrja: Getum 
við ekki hinkrað aðeins og tekist á 
við loftslagsbreytingar þegar við 
höfum leyst skuldavanda Evrópu 
og hagvöxtur er hafinn á ný? Svar-
ið er nei. Flóð í Taílandi og þurrk-
ar í Texas og Norðaustur-Afríku 
eru nokkrar nýlegar áminning-
ar um að loftslagsáskorunin sé 
brýnni en nokkru sinni fyrr og að 
loftslagsbreytingarnar fari versn-
andi. Nýleg skýrsla Alþjóðaorku-
málastofnunarinnar um horfur í 
jarðefniseldsneytismálum er enn 
eitt ákallið: Fresturinn er að renna 
út og reikningurinn margfaldast 
einfaldlega ef við bregðumst ekki 
strax við. 

En hvaða árangri getum við náð 
í Durban? Ef marka má fjölmiðla 
mætti ætla að aðeins væri einn 
mælikvarði á árangur: Hvort tak-
ist að fá þróuðu löndin til að skrifa 
undir nýjan skuldbindingartíma á 
Kyoto-bókuninni, en fyrra tíma-
bilinu lýkur árið 2012.

Ég vil taka eitt skýrt fram: Evr-
ópusambandið styður Kyoto-bók-
unina. Við höfum byggt löggjöf 
okkar á meginreglum Kyoto og 
erum það svæði sem er með metn-
aðarfyllstu markmiðin samkvæmt 
bókuninni – og erum að ná þeim. 
Reyndar stefnir í að við gerum 
gott betur en það.

En Kyoto-bókunin byggir á 

skarpri aðgreiningu milli þró-
unar- og þróaðra ríkja og krefst 
einungis aðgerða af hálfu hinna 
þróuðu þjóða. Finnst þér ekki að 
þróun efnahagsmála undanfarna 
tvo áratugi hafi að miklu leyti máð 
þann greinarmun út?

Tökum sem dæmi Singapúr 
og Suður-Kóreu. Þetta eru öflug 
útflutningslönd með samkeppnis-
hæfum iðnaði sem skipa sér ofar-
lega á lista SÞ um þróun lífskjara 
(e. Human Development Index). 
Þrátt fyrir það teljast þau þróun-
arlönd í Kyoto-sáttmálanum. Bras-
ilía er annað dæmi um kröftugt 

hagkerfi á uppleið. Þar blómstrar 
iðnaður, landið er ríkt af náttúru-
auðlindum og laun hærri á hvern 
íbúa en til dæmis í Búlgaríu eða 
Rúmeníu.

Aðgreiningin milli þróunarríkja 
og þróaðra ríkja er einnig ógreini-
leg þegar mynstur mengunar er 
skoðað. Samkvæmt Alþjóða orku-
málastofnuninni stafar aukin 
koltvísýringsmengun fyrst og 
fremst frá hagkerfum í vexti sem 
reiða sig á kol. Og þessi þróun 
heldur bara áfram. Fram til 2035 
munu 90% af aukningu orkuþarf-
ar heimsins koma frá löndum utan 
OECD. Sem dæmi hefur orkutengd 
losun í Kína þrefaldast frá 1990, 
sem gerir það að því landi í heim-
inum sem losar mest af mengandi 
efnum. Að meðaltali losar kín-
verskur borgari meira af meng-
unarefnum en til dæmis Portú-
gali, Svíi eða Ungverji. Heimurinn 
getur þar af leiðandi ekki bar-

ist gegn loftslagsbreytingum á 
áhrifaríkan hátt án þess að Kína 
og önnur hagkerfi í örum vexti 
taki þátt í því.

Önnur áskorun er að Bandarík-
in hafa ekki skrifað undir Kyoto-
sáttmálann – og munu aldrei gera 
– og að Japan, Rússland og Kanada 
hafa lýst því yfir að þau ætli sér 
ekki að skrifa undir nýjan skuld-
bindingartíma. Það þýðir að ef 
ESB vill taka upp nýjan skuldbind-
ingartíma á Kyoto ásamt nokkrum 
öðrum þróuðum hagkerfum næði 
það ekki til nema 16% af losun 
heimsins, á meðan fyrra tímabil-
ið náði til um þriðjungs. Hvernig 
getur þetta talist góður árangur í 
loftslagsmálum?

Með öðrum orðun, Kyoto-bókun-
in ein og sér dugar engan veginn 
til að halda aukningu á meðalhita 
undir 2°C, eins og alþjóðasamfé-
lagið hefur viðurkennt að þurfi að 
vera sameiginlegt takmark okkar.

Til þess að eiga möguleika á 
að ná því markmiði þurfum við 
alþjóðlegan aðgerðarramma með 
þátttöku allra stóru hagkerfanna, 
hvort sem þau eru þróuð eða í 
þróun. Aðgerðarramma sem end-
urspeglar heiminn á 21. öldinni og 
þar sem skuldbindingar allra vega 
jafn mikið.

Evrópusambandið er tilbúið til 
að taka þátt í næsta gildistímabili 
Kyoto svo fremi sem umhverfis-
legt réttmæti sáttmálans verði 
bætt og á ráðstefnunni í Durban 
verði samþykkt bæði skýr stefna 
og tímamörk til að ganga frá þess-
um aðgerðarramma á allra næstu 
árum svo hann taki gildi eigi síðar 
en árið 2020.

Ég vona að öll lönd sýni bæði 
pólitískan vilja og leiðtogahæfni 
sem þarf til að framfylgja slíkum 
ákvörðunum í Durban. Í Kaup-
mannahöfn skuldbundu leiðtogar 
sig til að halda sig fyrir neðan 2°C 
markið. Nú er tíminn kominn að 
þeir sýni það í verki. 

Undanfarna daga hafa spunnist 
miklar umræður í þjóðfélaginu 

um álagningu kolefnisgjalda á jarð-
efnaeldsneyti. Umræðurnar hafa 
að mestu snúist um álagningu kol-
efnisgjalda á föst kolefni, s.s. kol, 
koks og rafskaut. Þetta má rekja til 
frumvarps ríkisstjórnarinnar um 
ráðstafanir í ríkisfjármálum. Þar 
er m.a. lagt til að á árinu 2013 verði 
lagt kolefnisgjald á eldsneyti í föstu 
formi, það er gjald fyrir notkun á 
kolum, koksi og rafskautaefni.

Eftir þau fjárhagslegu áföll sem 
dunið hafa yfir þjóðina við hrun 
bankakerfisins er ljóst að ríkis-
sjóður þarf að afla meiri tekna, 
um það er ekki deilt. Deilt er hins 
vegar um hvaða leiðir séu vænleg-
astar til árangurs. Ekki skal lagt 
mat á það hér.  

En hvað eru kolefnagjöld, hvern-
ig og hvers vegna eru þau lögð á í 
nágrannalöndum okkar? 

Ein mesta umhverfisvá sem 
blasir við mannkyninu eru afleið-
ingar af hlýnun loftslags. Það er 
vel þekkt að þessa hlýnun má að 
mestu rekja til stóraukinnar losun-
ar gróðurhúsalofttegunda. Það er 
sameiginleg skylda allra að stuðla 
að minnkun þessarar losunar. Í 
Evrópu hefur verið valin sú leið að 
nota sem mest fjárhagslega hvata 
til að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda. Hér er stuðst við þá 
einföldu aðferðafræði að sá sem 
mengi skuli greiða fyrir það. En 
hvernig er þá unnt að mæla meng-
un hvers og eins? 

Innan Evrópusambandsins eru 

notaðar tvær mismunandi aðferðir. 
Sú fyrri snýr að einstaklingum, 

heimilum og minni fyrirtækjum. 
Hér er ógerningur að meta losun 
hvers og eins. Því er valin sú leið 
að leggja gjöld á öll þau aðföng sem 
valda losun gróðurhúsalofttegunda, 
svo sem á allt eldsneyti. Fjárhags-
legur ávinningur hvers og eins felst 
síðan í því að draga sem mest úr 
orkunotkun eða auka notkun á end-
urnýjanlegri orku. Þarna fer því 
saman fjárhagslegur ávinningur 
og minnkun á losun gróðurhúsa-
lofttegunda.  

Seinni aðferðin sem er notuð 
snýr að stærri notendum jarðefna-
eldsneytis. Hér er unnt að mæla 
beint eða óbeint alla losun gróður-
húsalofttegunda. Öll þau fyrirtæki 
sem falla undir þennan flokk verða 
að fá losunarleyfi. Síðan þurfa þessi 

fyrirtæki að fá losunarheimildir 
fyrir hvert tonn gróðurhúsaloftteg-
unda sem þau losa. Ríki sambands-
ins ráða síðan yfir tilteknum fjölda 
losunarheimilda. Þessar heimildir 
eru settar á uppboðsmarkað, þar 
sem handhafar losunarleyfa geta 
boðið í þær. Á þennan hátt er sett-
ur upp fjárhagslegur hvati til þess 
að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda. Þetta er í grófum dráttum 
verslunarkerfi Evrópusambandsins 
með losunarheimildir (EU ETS). 
Noregur og Ísland verða að hluta 
til aðilar að þessu kerfi þegar það 
tekur að fullu gildi árið 2013. 

En hér er nokkuð að varast. 
Þetta verslunarkerfi er ekki alþjóð-

legt heldur einungis svæðisbund-
ið. Því er viss hætta á að iðnaður 
sem þarf að kaupa mikið af heim-
ildum færi sig um set þangað þar 
sem engar takmarkanir eru sett-
ar á losun gróðurhúsalofttegunda. 
Við þetta minnkar vissulega losun 
innan sambandsins en hún fær-
ist einungis til þannig að losun á 
heimsvísu er jöfn og áður. Þetta 
er kallaður kolefnisleki (e. Carbon 
leakage). Í verslunarkerfi sam-
bandsins eru því fyrirvarar vegna 
kolefnisleka. Þessir fyrirvarar fel-
ast í því að öll fyrirtæki sem eru 
í alþjóðlegri samkeppni, þar sem 
hætta er á kolefnisleka, eiga full-
an rétt á úthlutun gjaldfrjálsra los-
unarheimilda fyrir allt að 97% af 
losun gróðurhúsalofttegunda eftir 
tilteknum reglum. Þær iðngreinar 
sem eiga rétt á gjaldfrjálsri úthlut-

un heimilda innan ETS-kerfisins 
eru nánar tilgreindar í tilskipun, 
en þar er meðal annars að finna 
framleiðslu á kísiljárni, kísilmálmi 
og á áli.

Áætlanir um kolefnisgjald hér 
á landi til viðbótar við innleiðingu 
ETS-kerfisins ganga því þvert á 
þessa meginreglu ETS-kerfisins. 
Að leggja á bæði kolefnisgjald og 
innleiða ETS-kerfið fyrir sömu 
fyrirtækin er augljóslega tvöföld 
gjaldtaka sem er ígildi tvísköttun-
ar. Auk þess skekkir þetta verulega 
samkeppnisstöðu þeirra íslensku 
fyrirtækja sem í hlut eiga, þar sem 
keppinautar þeirra í Evrópu þurfa 
ekki að borga neitt kolefnisgjald. 

Bandaríkin og nánasti banda-
maður þeirra, ESB, mynda 

pólitíska og hernaðarlega blokk 
og stefna ótrauð að heimsyfirráð-
um. Pólitísk stefna Blokkarinnar 
er hnattvæðing auðhringanna: 
frjálst flæði og aðgengi vest-
rænna auðhringa heims um ból. 
Hernaðararmur Blokkarinnar er 
hið hraðvaxandi NATO. Blokkin 
hefur gífurlegt afl og telur heims-
yfirráð raunhæfan möguleika.

Eitt meginmál er að þjarma að 
ríkjum sem trufla þá 
viðleitni og koma þar á 
stjórnarskiptum (kall-
ast að koma á lýðræði!). 
Ef mútur og undirróður 
nægja ekki er það gert 
með þvingunaraðgerð-
um hinna voldugu – og 
stríði ef annað bregst, 
svo sem í Júgóslavíu, 
Afganistan (og Pakist-
an), Írak, Líbíu …

„Arabíska vorið“ 
birtist okkur sem borg-
araleg uppþot og fjölda-
aðgerðir sem mæta 
einhliða valdbeitingu 
stjórnvalda s.s. í Túnis, 
Egyptalandi, Jemen, 
Bahrain … En tvö lönd hafa alveg 
skorið sig úr: Líbía og Sýrland. 
Frá upphafi ólgunnar er þar um 
að ræða vopnuð átök tveggja fylk-
inga, með miklu mannfalli á báða 
bóga. Sem sagt vel vopnuð upp-
reisn og borgarastríð. Það sýnir 
sig að Blokkin hefur átt afar virka 
aðild að átökunum í þeim löndum. 
Aðferðirnar eru allt frá flugu-
mönnum og nethernaði til eld-
flaugaárása. Þannig er „arabíska 
vorið“ á góðri leið að breytast í 
vestræna stórsókn gegn araba-
þjóðum.  

Afskipti Blokkarinnar af Líbíu 
og Sýrlandi eru engin tilviljun. 
Fyrir nýliðið stríð var Líbía eina 
ríkið í Norður-Afríku sem ekki 
átti „samstarfsaðild“ (partners-
hip) að NATO. Og af 14 löndum 
Mið-Austurlanda eru þrjú sem 
ekki eiga neina aðild að NATO: 
Íran, Sýrland og Líbanon (Líb-
anon býr reyndar við hernám 
NATO-herskipa). Íran og Sýrland 
eru nánir bandamenn og eru auk 
þess helstu stuðningsmenn Kín-

verja og Rússa á þessu svæði, 
þ.e.a.s. helstu andstæðinga og 
keppinauta Blokkarinnar.

Blokkin á mörg vopn, m.a. 
leynivopn. Eitt þeirra er Alþjóða-
kjarnorkustofnunin. Skýrsla 
hennar fyrir skemmstu gaf vest-
rænum fjölmiðlum tækifæri til 
að útbásúna að nýjar vísbend-
ingar væru um kjarnorkuvá frá 
hendi Írana. Engar nýjar upplýs-
ingar komu samt fram í þessari 
skýrslu en hún hafði hin tilætluðu 
sálrænu áhrif: Mesta hættan staf-
ar frá Íran! 

Annað leynivopn er Araba-
bandalagið sem ákvað 16. nóvem-
ber að víkja Sýrlandi úr banda-
laginu. Ákvörðunin var tekin að 
frumkvæði Persaflóaríkjanna 
sex sem eru ýmist nánir banda-

menn Bandaríkjanna 
eða hreinir leppar 
þeirra. Nákvæmlega 
það sama gerðist í 
febrúar sl. þegar Líbíu 
var vikið úr bandalag-
inu skömmu áður en 
innrás Vesturveldanna 
hófst. Ekki boðar það 
gott fyrir Sýrland. 

Sú var tíðin að stór-
veldaíhlutanir og bein 
heimsvaldastefna voru 
feimnismál. Ekki leng-
ur. Blokkin kallar sig 
„alþjóðasamfélagið“ 
og þykist eiga fullan 
rétt á íhlutunum um 
allan heim. 

Í Morgunútvarpinu 23. nóv. tal-
aði Sveinn Helgason frá Wash-
ington um forsetaframbjóðend-
ur repúblikana. Varnarmál voru 
efst á baugi. Rick Perry vildi 
setja flugbann á Sýrland. Sá sig-
urstranglegasti þeirra, Mitt Rom-
ney, taldi það ekki tímabært: „En 
ekki aðeins verður að beita við-
skiptabanni á Sýrland heldur 
einnig stuðningi við uppreisnina 
í landinu með leynilegum aðgerð-
um til að koma stjórnarskiptum 
í kring.“ Slík orðræða þykir góð 
latína í USA og ekkert tiltökumál 
í íslenska útvarpinu. 

Ef ekki tekst að hrekja Assad 
Sýrlandsforseta frá með hótunum 
og refsiaðgerðum er sennilegast 
að ráðist verði á landið. Og upp 
mun rísa Össur Skarphéðinsson, 
taka ofan gleraugun og segja að 
þetta sé sorglegt en nauðsynlegt. 
Það er alveg fyrirsjáanlegt því 
íslensk stjórnvöld hafa undan-
tekningalaust stutt hina vestrænu 
hernaðarútrás undanfarinna ára-
tuga. Alltaf.

Að leggja á bæði kolefnisgjald og inn-
leiða ETS-kerfið fyrir sömu fyrirtækin er 
augljóslega tvöföld gjaldtaka sem er ígildi 

tvísköttunar.

Þannig er 
„arabíska“ 
vorið á góðri 
leið að breyt-
ast í vestræna 
stórsókn 
gegn araba-
þjóðum.

Önnur áskorun 
er að Bandaríkin 

hafa ekki skrifað undir 
Kyoto sáttmálann  –  og 
munu aldrei gera…

Skýr leið að alþjóðlegu 
loftslagssamkomulagi

Kolefnisgjald – hvað er það?

Ófriðarlegt

Ég er af gamla skólanum eins 
og sagt er á mannamáli, enda 

77 ára gamall. Ég man að ég hefi 
verið um 8 ára þegar faðir minn 
fór að leggja mér til lífsreglurnar 
sem þá voru viðhafðar og eru eitt-
hvað á þessa leið. Þú mátt aldrei 
taka það sem þú átt ekki.

Aldrei segja ósatt orð (bara í 
gríni). Drengskaparloforð og hand-
sal er heilagur gjörningur. Eftir 
þessum reglum mun þér sjálfum 
líða vel og öllum sem þú átt sam-
sskipti við í lífinu.

Árum saman lifði ég í þessum 
heimi sannleikans í öllum sam-
skiptum við fólk. Í sjósókn, við 
rekstur bílaverkstæðis og síðar 
nýsmíði á bátum.

Þetta gekk allt upp með dreng-
skaparloforði og handsali ára-
tugum saman. En svo kom högg-
ið sem lagði mitt sjálfstæða líf í 

rúst. Skurðgröfumaður hugðist 
gerast sjómaður. Hann ákvað að 
eignast einn bát og fá í hendur án 
þess að greiða, nema lítið fé. Hans 
fyrsta verk var að fá í lið með sér 
lögmann sem gerir hvað sem er 
fyrir peninga en hefir þann kost 
að halda grettistaki utan um skjól-
stæðinga sína.

Vegna pólítíkur er þetta mál 
enn óleyst. Einn prófessor úti í bæ 
segir beint út og stendur við það að 
„þetta mál verður að leysa því það 
er í einu orði áfellisdómur fyrir allt 
réttarkerfi landsins“. Frændi minn 
Þorsteinn Jónsson, skrifstofustjóri 
Hæstaréttar Íslands, er af Núps-
ætt eins og ég og hann veit að ég 
hætti aldrei fyrr en málið er í höfn, 
það er háttur Núpara.

Ég nefni engin nöfn á þessu mis-
ferlapakki sem hér um ræðir, það 
nægir einfaldlega undirskrift mín 
og þá veit alþjóð hverjir eru hinir 
seku, því mál þetta er landsfrægt.

Ég vona að málið þurfi aldrei 
að fara fyrir Alþjóðadómstólinn í 
Haag, en þar fá svæsin glæpamál 
flýtimeðferð. 

Auglýsum ekki landið okkar þar, 
reynum að halda virðingu okkar 
fyrir erlendum þjóðum.

Hugleiðing 
um málavafstur

Fjármál

Garðar H. 
Björgvinsson
fv. útgerðarmaður og 
bátasmiður

Hernaður

Þórarinn
Hjartarson
formaður Samtaka 
hernaðarandstæðinga 
á Norðurlandi

Umhverfismál

Dr. Þorsteinn 
Hannesson
þróunarstjóri Elkem 
Ísland ehf.

Umhverfismál

Connie
Hedegaard
framkvæmdastjóri 
loftslagsaðgerða hjá 
ESB
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna,
og fáðu faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum,
án skuldbindinga!

ARINELDSTÆÐI
með 50% afslætti til jóla

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu
með hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur.

Komdu í greiningu

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC
Hágæða fj ölstillanleg
rafmagnsrúm
á 20% afslætti.

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifi ngu

Smíðum

rafmagnsrúm

í öllum stærðum!

A F S L ÁT TA R D A G A R
F R Í  H E I M S E N D I N G

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í ÖLLUM STÆRÐUM

STÖNDUMST ALL AN VERÐ
OG GÆÐASAMANBURÐ

HÁGÆÐA FRAMLEIÐSL A Á GÓÐU VERÐI



ALLT FYRIR A

VERÐ
FRÁ:

795

INNI-

SERÍUR FRÁ:

10 LJÓSA

285

ÚTI-

SERÍUR FRÁ:

40 LJÓSA
1.149

KÚLA

MEÐ LJÓSI

1.995

KRANS

ÁÐUR: 1.495

995

KERTI

VERÐ FRÁ:

595

VERÐ

ÁÐUR: 2.495

1.995
.4

95

20 STK.

795 2 STK.

HREINDÝR

995

10 STK.

JÓLAKORT

299

JÓLA-

DAGATAL

795

RUSTIK

KERTI 1 STK.

99
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skráðu þig á póstlistann á 

www.rumfatalagerinn.is 

og þú gætir unnið

50.000 kr.
gjafabréf hjá okkur

drögum vikulega til jóla

jóla leikur
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Ég hélt að rannsóknarlögregl-
an rannsakaði morðmál hér á 

landi en það er víst ekki þannig. 
Hún safnar upplýsingum, rann-
sóknargögnum og sönnunargögn-
um saman og kemur fyrir í möppu, 
lögregluskýrslum, sem ríkissak-
sóknara eru síðan afhentar. Þá 
tekur saksóknari við sem er aðeins 
lögfræðimenntaður og „rannsak-
ar“ málið og ákveður fyrir hvað 
skuli ákært.  Hann hefur hvorki 
aðstöðu né færni til þess.

Þetta fyrirkomulag færir ríkis-
saksóknara gífurleg völd. Hann er 
ríki í ríkinu. Getur gefið út ákæru 
sem ekki er hægt að áfrýja og þarf 
hvorki að svara til eins né neins. 
Eftir að dómur fellur er ekki hægt 
að fá endurupptöku máls nema ný 
gögn komi fram, lög 2008. Ríkis-
saksóknari er tryggður í bak og 
fyrir. Brotamaður getur kært til 
Hæstaréttar ef hann telur að sönn-
unargögn hafi verið rangt metin … 
Það er ekki hægt í morðmáli.

Dóttir mín varð fyrir hrotta-
legri nauðgun og tekin af lífi af 
fullum ásetningi og miskunnar-
leysi að Engihjalla árið 2000:

1. „Afli beitt til að brjóta sylgju 
á gallasmekkbuxum áður en þær 
voru dregnar niður fyrir hné (tæk-
nid.).“  –  Við það féll hún í gólfið á 
stigaganginum.

2. „Marblettur á báðum olnbog-
um aftanvert (réttarl.).“  – Sem hún 
fékk við fallið.

3. „Sjáanleg óhreinindi á vinstra 
hné og hægra læri síðbuxna Á 
(tæknid.)“  –  Hún sparkaði í hann 
áður en hann tætti nærbuxurnar 
utan af henni liggjandi.

4. „Sjáanleg óhreinindi á bakhlið 
nærbuxna Áslaugar Perlu tættar í 
sundur á báðum hliðum með átaki 
(tæknid.). Þau komu er hún spark-
aði og hann tætti þær.

5. „1x4 sm áverki á ytri kynfær-
um bendir til kynferðislegs ofbeld-
is (réttarl.)“ Sem hún fékk er hann 
tróð lúkunni á milli læra hennar. 
Smekkbuxurnar voru nefnilega 
upp að hnjám.

6. „Eingöngu DNA-snið af lim 
hans (niðurst. frá Noregi).“ Kyn-

örvun nauðgara er kúgunin og 
lítils virðingin. – Hún barðist af 
svo miklu offorsi að hann hélt 
honum ekki inni. Þá náði hann 
ekki að fullkomna glæpinn; fékk 
ekki fullnægingu. 

7. „2,5-3 sm marblettur á enni 
(réttarl.).“ – Sem varð að risastórri 
kúlu. – Hann missti alla stjórn og 
kýldi hana af afli í ennið. Hún 
missti meðvitund.

8. „Hún skildi eftir um 12 áverka 
á honum, suma blóðuga og einnig á 
fatnaði hans (í skýrslu).“

9. Íbúi 9 b vaknaði um kl. 9.10. 
Heyrði strák öskra eitthvað, stutt 
setning. Heyrði hvorki sagt neitt 
né öskrað á móti. Vissi ekki að kom 
frá 8. 9. eða 10. hæð. – Hún rank-
aði við sér í fangi morðingjans við 
svalahandriðið og rak upp óp …

10. Engin tímasetning tekin 
saman. Ríkissaksóknari sagði í 
Hæstarétti að dóttir mín hefði 
verið að hámarki 10 mínútur inni 
í blokkinni, en þá voru upplýsing-
arnar gagnslausar. Ég tók saman 
tímatöflu. Dóttir mín var 5-7 mín-
útur á 10. hæð.

11. Vettvangsskýrsla ekki lesin. 

Svalir hreinar, einnig veggur 
svalahandriðs, engin fingraför, 
engin ummerki eftir dóttur mína. 
Ekki einu sinni eitt hár. Maður 
missir um 100 á dag. Hún steig 
aldrei á svalirnar.

12. Í dómnum stendur „hún var 
grátt leikin af ákærða“. Það hefði 
tekið hana tíma að komast á fætur. 
Hefði hún sleppt að girða upp um 
sig sem er ósjálfráð hreyfing til 
að lítillækka sig? Ef hún hefði elt 
hann hefði hún þurft að styðja sig 
við til að halda jafnvægi og fingra-
för hennar alls staðar. Buxurnar 
sigið niður undir skóna og hún 
flækst í axlaböndunum og smekkn-
um og dottið.

13. Hvaða erindi gat hún átt við 
hann? Hvar var veskið hennar? 
Hvers vegna beið hann á svölun-
um?

14. Þegar dóttir mín fannst 

voru gallasmekkbuxurnar upp að 
hnjám nákvæmlega eins og þegar 
hann felldi hana. Á stigapalli, til 
vinstri við svalir lá veski dóttur 
minnar, innarlega til hægri. Þar 
rétt hjá fótspor af skóm morð-
ingjans. Hver kom veskinu þar 
fyrir? Þessar upplýsingar koma 
hvergi fram. Saksóknari hefur 
þann rétt að rannsóknarlögreglan 
leggi ákveðnar spurningar fyrir 
ákærða.  Það gerði hann ekki þrátt 
fyrir að rík ástæða væri til þess og 
yfirheyrslur í skötu líki.

15. Þegar hann var hirtur af lög-
reglunni fundust nærbuxur henn-
ar í rassvasa hans.

16. Til að mögulegt sé að ýta 
mannveru yfir 120 sm handrið þá 
þarf massamiðja hennar að vera 
yfir 120 sm og hæð hennar þá yfir 
2 metrar. „Massamiðja Áslaugar 
Perlu var 100 sm“ (Þ.V. eðlisfr.). 
Hæð hennar 169,5.

17. Strax taldar allar líkur á að 
um hrottalega nauðgun og morð 
væri að ræða, en ekki gefin út 
ákæra fyrir nauðgun. Ekki skjal-
fest rök fyrir þeirri ákvörðun.

18. Hún var sjúklega lofthrædd.

19. Þegar hún kom af Vogi 
sagði hún við mig að hún myndi 
aldrei nokkurn tíma láta nokkurn 
kúga sig aftur á ævinni. – Hún 
féll í einn sólarhring. Hringdi í 
Vog, þá var allt uppfullt. Hún átti 
pláss næsta mánudag. Þaðan inn 
á Vík …

Hér að ofan eru 15-16 sönnunar-
gögn. Fæst þeirra eru lesin. Önnur 
gróflega mistúlkuð.

Tilgangur laganna frá 2008 er 
eingöngu sá að veita embættis-
mönnum ríkissaksóknara vernd 
fyrir brot í starfi vegna vanhæfi, 
að yfirlögðu ráði eða öðrum orsök-
um.

Málið er nú hjá umboðsmanni 
Alþingis þar sem ég ákæri réttar-
kerfið fyrir brot á lögum og kröfu 
um endurupptöku málsins.  

Ríkissaksóknari

Örn Sigurðsson arkitekt og 
Gunnar H. Gunnarsson verk-

fræðingur skrifuðu hinn 11.11.2011 
grein í Fréttablaðið sem á að vera 
um flugvöllinn í Vatnsmýrinni en 
er ekki síður um Ómar Ragnarsson 
sem er fjölhæfur snillingur, stjórn-
lagaþingsmaður, Reykvíkingur, 
flugrekandi og flugvélaeigandi ef 
marka má þessa grein.

Þeir telja hann hafa mikilla 
hagsmuna að gæta persónulega. 
„Þar telur Ómar sig ugglaust eiga 
persónulegra hagsmuna að gæta 
sem flugrekandi og flugvélar-
eigandi,“ stendur í þessari grein 
þeirra.

Það verður að sjálfsögðu ekki 
sagt um greinarhöfunda sem eru 
arkitekt og verkfræðingur að þeir 
hafi hagsmuna að gæta enda kemur 
hvorugt málinu neitt við. Þarf öll 
umræða hér að vera um ákveðnar 
persónur en ekki um málefnið? Ef 
þeir væru í fótbolta með Ómari eða 
móti Ómari mundu þeir sennilega 
sparka í margumræddan Ómar en 
ekki í boltann. 

Þeir nefna atkvæðagreiðslu 
sem var ómarktæk og fara ekki 
rétt með staðreyndir um tilurð 
Reykjavíkurflugvallar sem auð-
velt er að fletta upp. Í grein þeirra 

stendur „Ómar getur þess ekki að 
Reykvíkingar fengu full yfirráð 
yfir kjörlendi sínu í Vatnsmýri 
þann 1. janúar 1932 til þess eins 
að þróa þar áfram ört stækkandi 
höfuðborg. Þetta var níu árum 
áður en Bretar byggðu herflug-
völl í Vatnsmýri og 14 árum áður 
en ríkið gerði hann með valdi að 
borgaralegum flugvelli í stríðslok 
gegn brýnustu hagsmunum og vilja 
Reykvíkinga.“ Í fyrsta lagi hefur 
þetta svæði nú vart talist kjörlendi 
til bygginga lengst af og í öðru lagi 
hófst flugrekstur þarna árið 1919.

Eitthvað er líka dularfullt við 
arðsemisútreikningana. Það er 
hægt að slá fram alls konar tölum 
eins og „… verður þjóðarbúið af 
a.m.k. 3.500.000.000 kr. á hverju 
því ári … aðrir telja það 14 millj-
arða.“ Þetta minnir nú á Sölva 
Helgason þegar hann var að reikna 
og reikna. Kannski reiknuðu menn 
einhver gríðarleg verð fyrir vænt-
anlegar lóðir þarna, en nú er ekki 
2005 eða 2007. Gleymdist kannski 
að reikna kostnaðinn við að breyta 
svæðinu í byggingarland? Hvað 
með hagræðið af flugvellinum? 
Árið 2008 fóru 426.971 flugfarþeg-
ar um völlinn í innanlandsflugi og 
36.918 í millilandaflugi. 

Síðan koma svona hrollvekjur 
eins og „… neyðast til að setjast að 
í nýjum úthverfum utan við núver-
andi jaðar höfuðborgarsvæðisins, 
einkum í nágrannasveitarfélög-
unum“, og sú fullyrðing að það séu 
brýnustu hagsmunir höfuðborgar-
búa að losna við flugvöllinn! og svo 
órökstuddar fullyrðingar um að 

hægt sé að selja þetta á 35 millj-
arða. Held það gerist ekki alveg á 
næstunni þannig að Ómar getur 
flogið og lent þarna fram í rauðan 
dauðann ef hann vill og ef það er 
aðalatriðið í málinu.

Það fyndnasta í greininni er 
þetta: 

„Vatnsmýrin er eins konar orma-
gryfja lýðveldisins. Í umræðum 
um hana mætist flest það versta 
í íslenskum stjórnmálum og sam-
ræðuhefð. Þar rekast á sýndar-
hagsmunir dreifðra byggða og 
gamla bændasamfélagsins ann-
ars vegar og hins vegar megin-
hagsmunir hins unga borgarsam-
félags.“

Þetta eru sem sagt málefnaleg 
skrif, ekki „það versta í íslenskum 
stjórnmálum og samræðuhefð“ og 
svo endar greinin á þessu (fyrir þá 
sem ekki lásu hana).

„Í málflutningi sínum bygg-
ir þessi hópur á þröngum einka-
hagsmunum, tilfinningatengdum 
rökleysum, órökstuddum fullyrð-
ingum, tilbúningi og útúrsnúning-
um en sniðgengur um leið grund-
vallaratriði samræðunnar, þ.e. 
rökstuðning, sanngirni og fagleg 
vinnubrögð. Skrif Ómars Ragnars-
sonar flugrekanda bera öll þessi 
einkenni.“

Þetta eru sko rök sem segja sex 
og málefnaleg í ofanálag!

Hjálmtýr Guðmundsson
(ekki flugrekandi, ekki flugmað-

ur, hef þarna engra hagsmuna 
að gæta og flýg næstum aldrei 

innanlands)

Flugvöllurinn – djásn í Vatnsmýri

Í samræmi við 3. gr. þjónustu-
samnings milli sveitarfélag-

anna um rekstur skíðasvæðanna 
sem undirritaður var 21. júlí 
2008, hefur stjórn skíðasvæð-
anna hafið undirbúning að upp-
byggingu snjóframleiðslu. Einn 
liður í þeim undirbúningi var að 
óska eftir því við SSH að gert 
yrði áhættumat fyrir Bláfjalla-
svæðið sem nú liggur fyrir.

Á aðalfundi SSH sem haldinn 
var í byrjun nóvember lagði und-
irritaður, ásamt fleirum, fram 
tillögu þess efnis að með eflingu 
vetrarferðaþjónustu að leiðar-
ljósi yrðu kannaðir möguleikar 
á samstarfi við ráðuneyti ferða-
mála um uppbyggingu snjófram-
leiðslu í Bláfjöllum. Tillagan var 
samþykkt.

Í kjölfarið skapaðist lífleg 
umræða í samfélaginu um málið 
sem náði svo botninum þegar 
Viðskiptablaðið tók umræðuna 
úr samhengi, sagðist hræðast 
það sem frá Álftanesi kæmi og 
spurði lesendur sína að því hvort 
Álftnesingar kynnu ekki að 
skammast sín!

Þegar núverandi meirihluti tók 
við í umboði íbúa Álftaness um 
mitt ár 2010 blöstu við erfið við-
fangsefni í fjármálum sveitar-
félagsins eftir óráðsíu í rekstri 
og fáránlega skuldasöfnun 
frá 2006. Með samstilltu átaki 
bæjar yfirvalda, starfsmanna og 
íbúa hefur á þessu eina og hálfa 
ári tekist að snúa við rekstri 

sveitarfélagins. Á þessum tíma 
hefur hver einasta útgjaldakróna 
þurft að færa rök fyrir sér. 

Bláfjöll eru rekin af sjö 
sveitar félögum og er Álftanes 
þar á meðal. Eins og með öll 
önnur útgjöld þurfa að vera rök 
fyrir því að Álftnesingar setji 
krónur í rekstur skíðasvæða höf-
uðborgarsvæðisins. Eftirfarandi 
liggur fyrir: Það er ekki rekstr-
argrundvöllur fyrir skíðasvæði í 
snjólausum brekkum, undanfarn-
ir vetur hafa verið snjólitlir og 
opnunardagar fáir, litlar tekjur 
hafa verið af skíðasvæðunum, 
hver auka opnunardagur skilar 
einni milljón króna í tekjur á 
móti sokknum rekstrarkostn-
aði, snjóframleiðsla er gerleg og 
getur fjölgað opnunardögum um 
allt að fjörutíu á ári, sveitarfélög 
standa misvel fjárhagslega og 
eiga sum erfitt með að fjárfesta 
í snjóframleiðslubúnaði (þ.m.t. 
Álftanes) þrátt fyrir að slíkur 
búnaður geti treyst rekstrar-
grundvöll skíðasvæðisins til 
framtíðar. Nýverið kynnti Katrín 
Júlíusdóttir ferðamálaráðherra 
átakið „Ísland allt árið“ sem 
er markaðsverkefni til að efla 
vetrarferðaþjónustu á Íslandi 
og hefur ríkisstjórnin ákveð-
ið að verja allt að 300 milljónum 
árlega næstu þrjú árin til verk-
efnisins. Fátt er jafn tengt vetr-
arferðaþjónustu og skíðaíþróttin. 
Með eflingu vetrarferðaþjónustu 
að leiðarljósi er því rökrétt, og 
ekkert til að skammast sín fyrir, 
að óska eftir samstarfi við ráðu-
neyti ferðamála um uppbyggingu 
snjóframleiðslu í Bláfjöllum með 
það að markmiði að fyrsti áfangi 
í uppbyggingu snjóframleiðslu 
gæti hafist sem fyrst enda öll 
skilyrði uppfyllt. 

Snjóframleiðsla 
í Bláfjöllum

Yfirgengileg hækkun Orku-
veitunnar á inntaksgjöldum 

hefur ekki farið fram hjá neinum. 
Allavega ekki þeim sem neyðst 
hefur til að versla við þetta einok-
unarfyrirtæki sem þessa dagana 
hefur verið afhjúpað sem eitthvað 
sem helst líkist sirkus, stjórnað af 
trúðum. 

Með þessum gríðarlegu hækk-
unum á inntaksgjöldum t.d. er 
verið að velta afleiðingunum af 
fíflaskapnum yfir á varnarlaust 
fólk sem má sín lítils gegn skrið-
dreka Orkuveitunnar. Þar sem 
þessi rúma þreföldun á upphæð 
gjaldanna á einu bretti bitnar á 
fólki sem þvingað hefur verið til 
að skipta úr rafhitun og yfir í hita-
veitu er um hreina eignaupptöku 
að ræða, brot á eignaréttinum og 
þar með mannréttindum.

Aðferðin á mannamáli er sú 
að sagt er við fólk: Annað hvort 
skiptir þú yfir í hitaveitu góði 
minn eða við tvöföldum hjá þér 
kyndikostnaðinn. Meðsekir í þess-
um glæp eru stjórnendur ríkis og 
sveitar sem standa á bak við ránið 
og skipulögðu það með gríðarleg-
um ábata eins og kom fram í frétt 
nýverið. 

Þessi sama aðferð er þekkt úr 
dimmum húsasundum skugga-
legra glæpahverfa stórborga. Hún 
er þannig að til þín kemur glæpa-
maður og segir: „Láttu af hendi 
peningana þína eða þú hefur 
verra af.“ Örlítið annað orðalag 
en sama aðferð og sami gerning-
urinn í raun. Hún er líka þekkt í 
undirheimum hérlendis. Þú færð 
handrukkara í heimsókn og hann 

segir þetta sama við þig: „Pen-
ingana eða þú hefur verra af.“ 
Og hinir blönku eru þvingaðir út 
í banka til að taka út sparnaðinn 
sinn eða slá lán. 

Eins hegða sveitarfélög sér 
sem og Orkuveitan gagnvart 
hinum almenna borgara þar sem 
um hitaveituvæðingu svæða er 
að ræða þar sem þegar er fyrir 
hendi innlendur orkugjafi á við-
unandi verði, raforka. Vinnu-
brögðin í orkuvæðingu „köldu 
svæðanna“ eru eins og handrukk-

arans þótt fáir virðist koma auga 
á það. Báðir aðilar segja: „Láttu 
af hendi peningana þína eða þú 
hefur verra af.“ 

Siðleysið í vinnubrögðum við 
orkuvæðingu „köldu svæðanna“ 
eða rafkyndingarsvæðanna öllu 
heldur verður augljóst í þessu 
samhengi, hvernig brotið er á 
eignaréttinum og hvernig þar 
með er framið mannréttindabrot 
á fólki sem þvingað er út í útgjöld 
sem geta slagað hátt í milljón per 
heimili. Framlag orkuveitunnar 
nú á þessum sorphaugi íslenskr-
ar stjórnsýslu og stjórnunar er 
svo að þeir sem áttu í erfiðleikum 
með að borga þegar OR hentaði 
lenda í því sama og þeir sem lenda 
í sömu vandræðum í „viðskiptum“ 
við handrukkara, reikningurinn 
er margfaldaður. 

Mannréttindabrot 
Orkuveitunnar?

Lögreglumál

Gerður 
Berndsen
teiknari

Reykjavíkur-
flugvöllur

Hjálmtýr 
Guðmundsson
ráðgjafi

Skíðasvæði

Kjartan Örn 
Sigurðsson
bæjarfulltrúi

Orkumál

Heimir Laxdal 
Jóhannsson
háskólanemi

Tilgangur laganna frá 2008 er eingöngu 
sá að veita embættismönnum ríkis-
saksóknara vernd fyrir brot í starfi vegna 

vanhæfi, að yfirlögðu ráði eða öðrum orsökum.

Aðferðin á 
mannamáli er sú 

að sagt er við fólk: Annað 
hvort skiptir þú yfir í 
hitaveitu góði minn eða 
við tvöföldum hjá þér 
kyndikostnaðinn.
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Taktu þátt í frábærum leik!
Allir krakkar sem gæða sér á barnamáltíð frá Grillhúsinu 
fá skemmtilega þraut sem þau skila inn til að geta unnið 
einn af þremur frábærum vinningum.

1.-3. vinningur

Leikhúsferð fyrir fjóra 
á leikritið Hlini kóngsson 

Vinningshafar verða birtir 
á heimasíðu okkar 
www.grillhusid.is 
þann 10., 20., og 31. nóv.

Hlini kóngsson

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is

Árleg Grýlugleði  Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri verður 
haldin á sunnudag klukkan 14. Að venju munu gaulálfar og 
sagnálfar ráða ríkjum á skemmtuninni og fræða gesti um 
ægivald og ógnir Grýlu og hyskis hennar. Þá verður kynnt 
glóðvolg útgáfa litabókar um Grýlu með kvæðabrotum 
austfirskra skálda.

Steikt blálanga
600 g blálanga
1 hvítlauksrif (skorið í sneiðar)
börkur af einni sítrónu
100 g salt og sykur (60% salt og 40% 
sykur)

Snyrtið lönguna og skerið í 150 g bita. 
Leggið á bakka með salt- og sykur-
blöndu. Stráið henni undir og yfir. 
Rífið hálfa sítrónu yfir lönguna. Plastið 
pakkann og látið í kæli í 8 mínútur. 
Skerið fiskinn og þerrið. Hitið pönnu 
þar til byrjar að rjúka úr henni. Steikið 
bitana á hvorri hlið í tvær mínútur. 

Gulrætur 
8 íslenskar gulrætur
24 kartöflusmælki
500 ml grænmetissoð
4 hvítlauksrif
40 ml smjör
salt og sykur

Skrælið gulrætur og 
skerið í tvennt, sömu-
leiðis kartöflurnar. Leggið í 
eldfast mót með hvítlauk, salti, sykri, 
smjöri og grænmetissoði og bakið við 
160 gráður í 15 til 20 mínútur með 
álpappír yfir. Gulræturnar eiga að vera 
stökkar en kartöflurnar meyrar.

Rúgbrauðsmylsna
200 g rúgbrauð 
10 ml olía 
salt

Setjið rúgbrauðið í matvinnsluvél og 
vinnið létt. Setjið á bakka með olíu 
og salti. Bakið í ofni við 120°C í 15 
mínútur. Dreifið svo yfir fiskinn. 

Appelsínusósa
5 appelsínur
40 g sykur
100 ml vatn
100 ml niðursoðinn rjómi
350 ml olía
1 matarlímsblað
salt, sykur og sítrónusafi

Leggið matarlímið í kalt vatn í 10 
mínútur Skrælið börkinn af 

appelsínunum. Sjóðið 
4 sinnum og kælið á 
milli. Setjið vatn og 
sykur í pott og sjóðið 

upp með berkinum. Setjið 
börkinn í blandara og maukið 

með rjóma og matarlími. Blandið 
olíunni rólega út í. Skerið utan af einni 
appelsínu og skerið laufin úr. Bætið 
laufunum í sósuna. Hún er smökkuð til 
með sítrónusafa, salti og sykri.

Steikt blálanga með appelsínusósu
FYRIR FJÓRAÞ

ráinn Freyr Vigfússon, 
yfirmatreiðslumaður á 
veitingastaðnum Kola-
brautinni í Hörpu, er 

einn þeirra sem standa að mat-
reiðslubókinni Eldum íslenskt 
með kokkalandsliðinu sem fylgir 
í fótspor bókarinnar Einfalt með 
kokkalandsliðinu sem kom út í 
fyrra og seldist upp. Í þeirri bók 
var einungis unnið með fjögur hrá-
efni í hverri uppskrift en nú hefur 
einu til viðbótar verið bætt við. 

„Það var nú aðallega gert til að 
vera ekki með nákvæmlega það 
sama og til að geta spannað örlítið 
stærra svið,“ segir Þráinn. „Ann-
ars er það svo ef fólk rýnir í upp-
skriftir að oft þarf ekki mikið 
meira en fimm hráefni auk salts, 
sykurs, vatns og annars sem er til 
í öllum eldhúsum til að búa til dýr-
indis mat.“

Í nýju bókinni er fjöldi upp-
skrifta sem ýmist má elda sér 
eða setja saman við aðrar. Höfuð-
áhersla er lögð á íslenskt hráefni, 
en ástæða þess er að sögn Þráins 
sú að það er yfirleitt hendi næst. 

Ágóðinn af sölu bókarinnar 
rennur til kokkalandsliðsins og 
er hluti af fjáröflun liðsins fyrir 
Ólympíuleikana á næsta ári. 
 vera@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í fyrra voru það fjögur hráefni, nú eru þau fimm hjá kokkalandsliði Íslands.

Einfalt og 
aðgengilegt



Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó,
Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,
Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

Daniel Carlsson og Anna Solakius  frá Malmö verða gestir Tangófélags-
ins um helgina. Þau eru þekkt fyrir léttleika og dansgleði og skemmtilega 
tilfinningu fyrir tónlist. Þau reka Tangokompaniet í Malmö þar sem fjölbreytt 
tangóstarfsemi á sér stað. Nánar á www.tango.is

Möguleikhúsið sýnir Jólarósir Snuðru og 
Tuðru, leikgerð Péturs Eggerz á sögum 
Iðunnar Steinsdóttur, í Gerðubergi tvo 
næstu sunnudaga. Aino Freyja Järvelä leikur 
Snuðru eins og í fyrra en í hlutverki Tuðru er 
ný leikkona, Anna Brynja Baldursdóttir. Auk 
þess bregða þær stöllur sér í hlutverk ann-
arra persóna verksins; mömmunnar, pabbans 
og Theodóru í næsta húsi. Leikstjóri er Pétur 
Eggerz sem kallar þetta „nýgamla“ uppfærslu 
á þessari vinsælu leiksýningu. 

„Þetta er endurvinnsla á gömlu uppfærsl-
unni, ef svo má segja,“ segir Pétur. „Við sýnd-
um þetta í fyrra með annarri leikkonunni sem 
er með núna, Aino Freyju, en Anna Brynja 
kemur ný inn í þetta. Verkið er í grunninn 
það sama, en við höfum gert smávægilegar 
breytingar eins og gengur með nýju fólki.“

Jólarósir Snuðru og Tuðru voru fyrst á dag-
skrá hjá Möguleikhúsinu fyrir jólin 2001 og 
var sýningin þá sýnd í þrjú ár við miklar vin-
sældir. Leikstjóri upprunalegu sýningarinnar 
var Bjarni Ingvarsson, en umsjón með þess-
ari enduruppsetningu hefur Pétur Eggerz. 
Búninga hannaði Katrín Þorvaldsdóttir og 
tónlist er eftir Vilhjálm Guðjónsson. Einung-
is verður um þessar tvær sýningar að ræða í 
Gerðubergi, en Snuðra og Tuðra heimsækja 
einnig ýmsa skóla og koma í heimsókn til 
hópa sem þess óska. Sýningin er ætluð börn-
um frá þriggja til tíu ára og miðaverð er 2.000 
krónur.

Söguþráðurinn er í stuttu máli þannig að 
mamma Snuðru og Tuðru ætlar að kenna 

börnunum í skólanum grundvallar atriði í 
bútasaumi, svo þau geti sjálf útbúið sinn 
eigin aðventukrans og annað skemmtilegt 
jólaskraut. Við kennsluna nýtur hún aðstoðar 
Theodóru í næsta húsi. En þeim gengur held-
ur illa að koma sér að efninu, því þær eru allt-
af að rekast á eitthvað skondið sem leiðir talið 

að uppátækjum óþekktarormanna, Snuðru og 
Tuðru. Þá birtast þær ljóslifandi á sviðinu og 
áhorfendur verða vitni að jólarósum þeirra 
systra, því eins og við er að búast gengur jóla-
haldið ekki alveg snurðulaust fyrir sig þegar 
þær Snuðra og Tuðra eru annars vegar. 

 fridrikab@frettabladid.is

Snuðra og Tuðra fara á stjá að 
nýju í Gerðubergi á sunnudag
Snuðra og Tuðra eru komnar í jólaskapið og skemmta sér og öðrum í Gerðubergi næstu tvo sunnudaga. Leiksýningin byggir á sögum Iðunnar 
Steinsdóttur og er ætluð börnum á aldrinum þriggja til tíu ára. „Nýgömul“ uppfærsla á vinsælli sýningu segir leikstjórinn.

Anna Brynja Baldursdóttir og Aino Freyja Järvelä leika Suðru og Tuðru í nýrri uppfærslu Jólarósanna, auk þess að 
bregða sér í hlutverk annarra persóna verksins.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT
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núna
✽  Njótið aðventunnar

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Valgarður Gíslason Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin

Á RAUÐA DREGLINUM Breska 
leikkonan Emma Watson sótti frum-
sýningu kvikmyndarinnar My Week 
With Marilyn í London síðasta 
sunnudag.  NORDICPHOTOS/GETTY

N ý fatalína Herrafataverzlun-
ar Kormáks & Skjaldar verð-

ur frumsýnd í Þjóðleikhúskjall-
aranum á miðvikudaginn næsta. 
Línan er hönnuð af Guðmundi 
Jörundssyni, yfirhönnuði versl-
unarinnar.

Línan er óbeint framhald þeirr-
ar er frumsýnd var í fyrra en 
inniheldur þó ný snið og önnur 
efni. „Efnin eru aðeins dempaðri 
og sniðin svolítið flippaðri en 

báðar innihalda línurnar buxur, 
vesti og jakka,“ útskýrir Guð-
mundur. 

Herrafatasýningin er að sögn 
Guðmundar með öðru sniði en 
venjuleg tískusýning því um 
eigin legt skemmtikvöld er að 
ræða þar sem skemmtikraft-
ar troða upp á milli fatasýning-
anna. „Fyrirsæturnar koma inn 
alls fimm sinnum yfir kvöldið 
og er tískusýningin brotin upp 
með ýmsum skemmtiatriðum 
þess á milli. Í fyrra kom Helgi 
Björnsson fram bæði sem fyrir-
sæta og skemmtikraftur og það 
sama verður upp á teningnum 
í ár, nema nafn poppstjörnunn-

ar er enn hernaðarleyndarmál. 
Ég vil líka taka fram að þetta er 
ekki sérstakt herrakvöld heldur 
er konum sérstaklega boðið að 
mæta,“ segir Guðmundur. 

Um tíu fyrirsætur taka þátt í 
sýningunni og sýna alls fimmtíu 
heildarklæðnaði og má því gera 
ráð fyrir að mikill undirbúning-
ur liggi að baki kvöldinu. „Við 
erum á fullu þessa dagana við að 
máta fötin á fyrirsæturnar, enda 

þarf að klæða marga upp á. Við 
byrjum á því að sýna fatnað úr 
Herrafataverzluninni og endum 
svo sýninguna á nýju línunni. 
Í fyrra var mikið fjör baksviðs 
hjá strákunum en sem betur fer 
höfðum við nóg pláss og enginn 
lenti í því að týna skóm eða öðru 
lauslegu.“

Frítt er inn og hefst sýningin 
klukkan 21.00.  sara@frettabladid.is

HERRAFATAVERZLUN KORMÁKS & SKJALDAR FRUMSÝNIR NÝJA HERRALÍNU:

SKEMMTIKVÖLD FYRIR 
KONUR OG KARLA

Fjör í Þjóðleikhúskjallaranum Ný 
fatalína Herrafataverzlunar Kormáks & 

Skjaldar verður frumsýnd næsta miðviku-
dag. Guðmundur Jörundsson hannar lín-
una og lofar góðri stemningu með undir-

spili hljómsveitarinnar Hringja. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

„Enginn hefur lent í því að týna skóm 
eða öðru lauslegu.

Ilmandi opnun
Skartgripa- og gjafaverslun-
in Aurum við Bankastræti efnir til 
fagnaðar í dag þar sem ilmvötn-
in frá L‘Artisan verða nú fáanleg í 
versluninni. L‘Artisan-ilmvötnin eru 
ein þau frægustu í heiminum og 
er flaggverslun merkisins í grennd 
við Louvre-safnið í París. 
Ásamt því að fagna 
komu L‘Artisan verða 
tvær nýjar skart-
gripalínur kynnt-
ar fyrir jólin. Það 
verður því sannköll-
uð jólastemn-
ing í Aurum 
frá klukkan 
16.00 í dag.

Aðventugleði
Verslunin GK Reykjavík fagnar jól-
unum og því að ár sé liðið frá því 
að nýir eigendur tóku við búðinni 
og bjóða gestum og gangandi til 

að taka þátt í gleðinni  
með sér. Gamanið 
hefst klukkan 18.00 
og verður boðið upp 
á jólalegar veitingar 

líkt og jólaöl, kakó og 
piparkökur.

RÓSIR OG KLEMENTÍNUR  Tilvalið í jólapakkann eru ilm-
vatn og húðmjólk frá L‘occitane með dásamlegum rósa- og fjólu-
ilmi sem búið er að sykurhúða fyrir hátíðarnar. Eða sturtusápa 
og handáburður með ferskum sítrónu- og klementínukeimi. 

A
nnað árið í röð verða listakonur heiðrað-
ar á Listakvöldi Baileys í kvöld. Þær listakon-
ur sem urðu fyrir valinu í ár voru þær Rakel 

McMahon myndlistarkona, Saga Sigurðardóttir 
tískuljósmyndari og Hildur Yeoman fatahönn-
uður og tískuteiknari. 

Listakonurnar fá styrk upp á 100 þúsund 
krónur sem á að vera hvatning til frekari af-

reka en allar þykja þær hafa sett sitt 
mark á tísku og tíðaranda með heillandi 

listrænni sýn. 
Þessu verður fagnað í kvöld í hús-

næði gamla veitingahússins La 
Primavera frá klukkan 20.30, en þar 

verða í boði veitingar og hljóm-
sveitin Pascal Pinon spilar fyrir 

gesti.
Í fyrra hlutu þær Harpa Ein-

arsdóttir, Una Hlín Kristjáns-
dóttir og Lína Rut viðurkenn-
inguna.  - áp 

Rakel, Saga og Hildur heiðraðar

Valdar lista-
konur Baileys

Fær styrk frá Baileys Hildur Yeom-
an hefur vakið athygli fyrir fallega hönn-

un en hún er ein þriggja listakvenna sem 
verður heiðruð í kvöld. 
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Opið virka daga kl. 10-18 - Laugardaga kl. 11-16

Hornsófar
Ný sending af

429.000.-
Ver› a›eins kr.

Afar vanda›ur hornsófi

sófasettum
Stökum sófum
Svefnsófum og hornsófum

Lukka Sigurðardóttir er nem-
andi við myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands. Hún 
var í hópi myndlistarmanna 
sem tók þátt í listasýning-
unni InterMost „Elusive 
Intimacy“ í Gallery K4 
í Prag. 

Sjö íslenskir og fjórir tékk-
neskir myndlistarmenn 
tóku þátt í sýningunni, sem 
lauk hinn 20. nóvember og ferðast 
nú alla leið til Íslands þar sem hún 
verður sýnd í Kaffistofunni Nem-
endagallery LHÍ í desember. Lukka 
býr ásamt manni, börnum, kött-
um og gullfiskum í fallegu húsi 
í Bústaðahverfinu. Heimilið er 
notalegt, bækur þekja alla veggi 
og fallegum minningum er gert 
hátt undir höfði. Föstudagur leit í 
heimsókn til Lukku.

Aldur: 31 árs

Í hvaða hverfi býrðu og hver er 
helsti kostur hverfisins? Ég bý í 
Bústaðahverfinu, eða Casablanca 
eins og vinkona mín kallar það. 
Það á sér fullt af kostum og göll-
um eins og flest hverfi. Fossvogs- 
og Elliðaárdalurinn hér í næsta ná-
grenni og Víkingur er ágætis lið, 
allavega flottir búningar. Valur er 
samt alltaf bestur. Hér er rólegt 
en ekki alveg eins rólegt og flestir 

halda. Nágrannarnir eru indælis 
fólk upp til hópa en stundum eftir 
myrkur fara dópdílerarnir á kreik á 
bílaplaninu við Bústaðakirkju, það 
er svona aðal „get together“ planið 

ef þú vilt skora dóp hér í 108. 
Þá er best að halda sig inn-
andyra og loka kisulúgunni 
því stundum er stór span-
gólandi Rottweiler-hundur 

með í för! Fyrir utan það og 
svifrykið, já og haglabyssu-

árásina síðasta aðfangadag, er Bú-
staðahverfið frábært hverfi.

Hvað einkennir heimili þitt? 
Heimili mitt er frekar svona „lived 
in“ býst ég við enda erum við sex 
á heimilinu með kisunum, átta 
með gullfiskunum en það fer að 
vísu ekki mikið fyrir þeim. Hér eru 
hlutir sem eru okkur kærir, mikið 
af minningum og myndum úti um 
allt.

Hvernig er týpískur laugar-
dagsmorgunn hjá þér? Við skipt-
umst á að sofa út um helgar, ég 
og maðurinn minn. Sá sem sefur 
er vakinn í bröns um brönsleytið 
og svo gerum við skemmtilega fjöl-
skylduhluti það sem eftir er dags. 
Eða höngum heima eins og við 
höfum gert mikið af upp á síðkast-
ið þar sem Dýri Angantýr, sonur 
okkar, er búinn að vera meira og 
minna lasinn síðan hann byrjaði í 
leikskóla í ágúst.

Lukka Sigurðardóttir býr ásamt fjölskyldu og 
gæludýrum í Bústaðahverfinu:

Huggulegt hverfi 
með skuggahlið

Uppáhaldsskartið mitt er giftingarhringurinn – augljós-
lega. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tulip-borðið og -stólarnir eru uppáhaldshúsgögnin mín. Tulip-stóllinn var ástæðan fyrir því að ég fór í hönnun í Iðn-
skólanum í Hafnarfirði. Ég ætlaði að verða húsgagnahönnuður áður en ég áttaði mig á því að myndlistin er málið. 

Ég er mikill safnari og safna meðal annars fallegum myndum. Hérna er dýra-
myndaveggurinn sem er í miklu uppáhaldi núna.

Uppáhaldshornið mitt er leshornið, þar líður mér vel. Ég og sonur minn, Dýri Angantýr, sitjum hér oft og lesum og 
skoðum saman bækur. Svo er líka gott að vinna í tölvunni hér því þá fæ ég ekki illt í axlirnar. Það ríkir stundum smá 
samkeppni því kisunum Gutta og Robba þykir líka afskaplega gott að vera hér. 

Elsku tölvan mín er uppáhaldshluturinn minn. Ég verð að vera hreinskilin, 
tölvan er mikilvægasti og þar með uppáhaldshluturinn minn! Ég gæti ekki án 
hennar verið.

Uppáhaldsflíkin mín er blái Havaí-kjóllinn minn af því að 
ég gifti mig í honum hinn 8. ágúst árið 2005 á leynistað á 
Waikiki-ströndinni á Havaí.

Innlit
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Margrét Einarsdóttir 
búningahönnuður hefur 
unnið við fjöldann allan 
af auglýsingum, leiksýn-
ingum, sjónvarpsþáttum 
og kvikmyndum. Hún sér 
meðal annars um bún-
ingana í áramótaskaupinu 
og væntanlegum sjón-
varpsþáttum gamanhóps-
ins Mið-Íslands.

Viðtal: Sara McMahon

Mynd: Valgarður Gíslason

M
argrét viðurkenn-
ir að hún hafi lengi 
haft áhuga á hvers 
kyns hönnun, bún-
ingasögu og list-

um og að það hafi ætíð verið draum-
ur hennar að leggja búningahönnun 
fyrir sig. 

„Ég hef alltaf spáð og spekúlerað 
mikið í fatnaði, búningum og list-
um. Mamma og pabbi voru dugleg að 
fara með mig á alls kyns uppákom-
ur, þá bæði kvikmynda- og leiksýn-
ingar, tónleika og listasöfn, þegar ég 
var barn og ætli það hafi ekki verið 
kveikjan að þessum áhuga mínum. 
Mamma er að auki menntuð í textíl, 
sem hafði sitt að segja.“

Í 9. bekk í grunnskóla sótti Margrét 
um að fara í starfskynningu til fata-
hönnuðar og Leikfélags Reykjavíkur 
til að kynnast starfinu betur. Að stúd-
entsprófi loknu skráði Margrét sig í 
bókmenntafræði við Háskóla Íslands 
en leiddist fljótlega út í starf stílista 
og endaði í verslunarrekstri með vin-
konu sinni, Dýrleifu Ýri Örlygsdóttur. 
„Ég fór í bókmenntafræðina því mér 
þótti hún góður grunnur í áframhald-
andi nám í leikmynda- og búninga-
hönnun en áður en ég vissi af var ég 
komin á fullt í að stílisera. Ég hannaði 
líka mikið fyrir tískuverslunina Frikka 
og dýrið sem Dýrleif rak í samstarfi 
við Friðrik Weisshappel. Ég endaði á 
því að kaupa hlut Frikka í versluninni 
og rak búðina með Dýrleifu í mörg ár.“

SJÓVEIK Í VINNUNNI
Margrét hefur starfað við ófáar kvik-
myndir, leiksýningar, sjónvarpsþætti 
og auglýsingar og sá meðal ann-
ars um búningana í kvikmyndunum 
Brim, Á annan veg, Órói, Blóðbönd, 
Sumarlandið og nú síðast Svartur á 
leik. Hún segir mikinn mun á því að 
hanna búninga fyrir kvikmynd eða 
fyrir leikhús.

„Þetta er tvennt ólíkt. Í leikhúsinu 
hefur maður meiri tíma í undirbún-
ing og til að prófa sig áfram. Maður 
skapar persónurnar í samstarfi við 
leikstjóra, leikmyndahönnuði og 
leikarana sjálfa. Það er meiri hraði í 
kvikmyndunum og maður hefur því 
skemmri tíma til að ákveða persón-
urnar með leikstjóranum og leikur-
unum. Minnstan tíma hefur maður 
við gerð auglýsinga og þar þarf jafn-
vel að klæða fólk sem maður hefur 
aldrei séð áður.“

Eitt af erfiðari verkefnum sem Mar-
grét hefur tekið að sér var búninga-
hönnun við kvikmyndina Brim, sem 
segir frá því er ung kona ræður sig á 
fiskveiðibát þar sem fyrir er samheld-

inn hópur karlmanna. Margrét segir 
þá tökudaga sem eytt var á sjó hafa 
verið mjög erfiða bæði líkamlega og 
andlega.

„Ég varð hræðilega sjóveik dag-
ana sem við vorum á sjó og eins og 
fólk getur ímyndað sér var mjög erf-
itt að fúnkera í því ástandi. Ég átti erf-
itt með að fylgjast með á mónitorn-
um og ætli ég hafi ekki líkst stúlkunni 
sem starir á hafið mestallan tímann.“

Starfið hefur þó að sama skapi 
marga kosti og nefnir Margrét í því 
samhengi þann samhug sem ríkir 
meðal vinnufélaganna. 

„Maður fær að ferðast vítt og 
breitt um landið og kynnist mörgu 
skemmtilegu fólki. Ég finn oft fyrir 
söknuði þegar ég klára stór verkefni 
því samstarfsfélagarnir eru þá orðnir 
eins og fjölskylda manns.“

Á GÓÐA AÐ 
Vinnudagar búningahönnuðar eru 
langir og strangir og kveðst Margrét 
oft vinna í allt að fjórtán klukkutíma 
á dag. 

„Oftast eru þetta tólf tíma vakt-
ir en ég mæti gjarnan svolítið fyrr til 
að undirbúa mig og er síðan lengur til 
að lagfæra hitt og þetta, þvo þvott og 
ganga frá. Þetta eru langir dagar og 

maður er í raun að vinna megnið af 
sólarhringnum. Stundum eru dagarn-
ir styttri, við gerð Mið-Íslands unnum 
við aðeins í tíu tíma á dag og það var 
mikill munur, þá náði ég stundum 
heim í kvöldmat.“

Margrét er gift og á þrjú börn sem 
eru á aldrinum 11 til 15 ára. Hinir 
löngu vinnudagar geta ekki verið 
sérstaklega fjölskylduvænir og við-
urkennir Margrét að svo sé ekki. 
„Nei, þetta er ekki fjölskylduvænsta 
starfið en sem betur fer á ég dásam-
legan mann sem er þolinmóðari en 
góðu hófi gegnir og góða foreldra 

og tengdaforeldra. Við fjölskyldan 
náðum þó góðu fríi saman í sumar en 
til þess að það gerist þarf maður helst 
að fara eitthvert burt eða slökkva á 
símanum. Þegar maður er í sjálf-

stæðum rekstri er erfitt að afþakka 
atvinnutilboð þegar maður hefur ekk-
ert annað í hendi og þess vegna verða 
sum fríin ekki jafn löng og maður 
lagði upp með.“

GALLHARÐUR VALSARI
Innt eftir því hvort hún hafi tíma 
til að sinna áhugamálum samhliða 
vinnunni svarar Margrét játandi. 

„Ég fæ yfirleitt góð frí á milli verk-
efna og á þá meiri tíma með fjöl-
skyldunni og get sinnt áhugamálum 
mínum. Mér finnst til dæmis mjög 
gaman að prjóna, svo er ég mikil 

íþróttabulla og Valsari og hef starfa
svolítið í félagsmálunum þar. Börn
eru öll í Val og við hjónin höfum tek
að okkur ýmis störf innan félagsin
í gegnum tíðina. Mér finnst ofsaleg
gaman að sækja leiki með krökku
um og reyni að haga mér á hliða
línunni svo ég verði þeim ekki 
skammar,“ segir hún glettnislega.

DREYMIR STÓRT
Margrét rekur einnig búningaleig
fyrir fagfólk ásamt Dýrleifu Ýri o
þær dreymir um að stækka við s
einhvern tímann í framtíðinni o
koma á laggirnar fyrstu almennileg
búningaleigu landsins.

„Það er draumurinn að geta opna
vel skipulagða búningaleigu se
býður upp á gott safn fata frá ólí
um tímabilum. Við hlutum nýve
ið styrk ásamt búningahönnuðinu
Helgu Stefánsdóttur, settum í kjölfa
ið saman viðskipta- og fjárhagsáæt
un og dreymir nú um að geta kom
hugmyndinni í framkvæmd í nánus
framtíð. Svona búningaleiga mun

BÚNINGAHÖNNUÐUR SEM RE
AÐ HAGA SÉR Á HLIÐAR LÍNUN

Áhugasöm um hönnun og list Margrét Einarsdóttir búningahönnuður hefur unnið við gerð margra vinsælla kvikmynda og sjónvarpsþátta. Hún rak lengi vel tískuverslunina Frikka og dý

Oftast eru þetta tólf tíma vaktir en ég mæti 
gjarnan svolítið fyrr til að undirbúa mig og 

er svo lengur til að lagfæra hitt og þetta, þvo 
þvott og ganga frá.
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auðvelda mörgum búningahönnuð-
um og stílistum lífið því það getur oft 
tekið marga daga og jafnvel vikur að 
finna sumar flíkurnar.“

Innt eftir því hvort hún eigi sér 
eitthvert draumaverkefni segist Mar-
grét hafa óbilandi áhuga á búninga-
sögu og myndi hafa gaman af því að 
vinna við svonefnt „búningadrama“. 

„Ég hef ofsalega gaman af því að 
grúska og kynna mér ólík tímabil 
í búningasögunni. Mér þætti þess 
vegna mjög spennandi að fá að 
hanna búninga fyrir „period-drama“ 
sem hefði almennilegt fjármagn til 
að vinna úr. Þá gæti ég tekið tillit til 
minnstu smáatriða í hönnuninni,“ 
segir hún. 

Að áramótaskaupinu loknu hefst 
Margrét handa við að búa sig undir 
kvikmyndina Frost, í leikstjórn Reynis 
Lyngdal, en tökur á henni hefjast um 
miðjan desember og fara að mestu 
fram uppi á Langjökli. Myndin er sögð 
vera fyrsti íslenski vísindaskáldsögu-
tryllirinn og er byggð á handriti Jóns 
Atla Jónassonar.
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ýrið ásamt vinkonu sinni.

✽
Stilla úr kvikmyndinni Brim, 

þarna er verið er að hífa líkið í 

lestinni.

í 

Þarna er ég ásamt leikgerðarhönn-uði Brims, Ástu Hafþórsdóttur. 

Stilla úr kvikmyndinni Á annan veg 

sem ég vann að síðasta sumar. 
veg 

Mynd sem tekin var af mér og Brynhildi 
Guðjónsdóttur að undirbúa lokasenuna 
í kvikmyndinni Okkar eigin Osló.

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

Íslensku landsliði hefur enn á ný tekist það ótrúlega. 
Nú keppa Stelpurnar okkar í fyrsta skipti á HM og 
við fylgjumst með ævintýrinu beint frá Brasilíu. 
Sjáðu alla leiki íslenska liðsins í beinni á Stöð 2 Sport.

Fylgstu með í Brasilíu

ALLIR LEIKIR ÍSLANDS SÝNDIR!

02. des. Opnunarleikur mótsins 

03. des. Ísland – Svartfjallaland

04. des. Ísland – Angóla

06. des. Ísland – Noregur

07. des. Ísland – Þýskaland (í opinni dagskrá) 

09. des. Ísland – Kína

11. des. 16. liða úrslit  (1 leikur í opinni dagskrá)*

12. des. Forsetabikar (1 leikur í opinni dagskrá)*

14. des. 8. liða úrslit

16. des. Undanúrslit

18. des. Úrslitaleikurinn (í opinni dagskrá)

*Ef Ísland er að spila
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DOVE INTENSE REPAIR ER SÉRFRÆÐIMEÐFERÐ FYRIR MEÐHÖNDLAÐ HÁR. 

STUNDUM ER HÁRIÐ 
ÓSTÝRLÁTT OG ERFITT.  
ÁSTÆÐAN FYRIR ÞVÍ ER 
YFIRLEITT SÚ AÐ HÁRIÐ 
HEFUR SKADDAST Á 
EINHVERN HÁTT.
 
NÝTT DOVE INTENSE REPAIR SJAMPÓ 

OG HÁRNÆRING MEÐ FIBER ACTIVE 

TECHNOLOGY SMÝGUR DJÚPT Í HÁRIN 

OG BYGGIR ÞAU UPP INNAN FRÁ ÞANNIG 

AÐ HÁRIÐ LIFNAR VIÐ AÐ NÝJU.

repair therapy

Fullnæging skapar nánd

?Hér hafa tvö mál verið mikið í umræðunni, eitt sem fjallar um dýraníð og annað 
um mann sem fangelsaður var fyrir ítrekuð brot gegn stjúpdóttur sinni. Ég hef 

verið að velta því fyrir mér hvað það er sem fær fólk til að haga sér svona. Er þetta 
kynbrenglun í líkingu við það að vilja láta niðurlægja sig eða eitthvað allt annað? 
Hafa kynfræðingar eitthvað rannsakað hegðun sem þessa?

Svar: Hér er um að ræða tvö mjög ólík mál; dýraníð og svo kynferðisbrot gegn 
barni. Það er því ekki hægt að tala um þetta sem einsleitan hóp af gerendum. 
Ég get ekki gert þessu ítarleg skil hér en kynfræðingar hafa einbeitt sér frekar að 
rannsóknum á seinna brotinu. Það má útskýra m.a. með 
því að réttindi dýra eru mismikil eftir löndum og því áhersl-
an á rannsóknir á dýraníði því oft ekki talin þörf. Dýraníð 
hefur þó ögn verið kannað og er hvatinn við dýraníð annar 
en hjá barnaníðingum. Þá skiptast dýraníðingar í tvo hópa, 
þá sem segjast hneigjast til dýra og eiga í sambandi við 

þau, og þá sem telja sig einungis stunda kynlíf 
með dýrum. Að mér vitandi hafa fræðin ekki 
tengt þessi mál við niðurlægingu enda er 
það annar angi af kynlífi sem byggir ekki á 

lögbroti heldur samþykki þess sem „nið-
urlægir“ og þess sem er niðurlægður og er þetta ekki talin sem 
kynbrenglun. Þetta eru því töluvert flóknari mál en ég vona 
ég hafi svarað þér að einhverju leyti.

?Ég var að horfa á Oprah Winfrey og þar voru hjón á barmi 
skilnaðar en ráðgjafi þáttarins fékk þau til að prófa að 

stunda kynlíf einu sinni á dag í heila viku og tala svo við sig 
aftur. Þau gerðu það og viti menn, þau hættu við að skilja og 
voru hamingjusamari en nokkru sinni fyrr. Því spyr ég, er til 
einhver mælikvarði fyrir það hversu oft pör/hjón eiga að sofa 
saman í viku, hvað sé ráðlegt eða telst „eðlilegt“?

Svar: Hin sígilda spurning um meðaltal. Það er ekki til nein 
ein töfratala þar sem skilgreining á kynlífi er einstaklingsbundin 
og ekki bara bundin við samfarir. Svo er kynlöngun einstaklinga 
breytileg. Hvert og eitt par verður því að finna sína tölu sem 
báðir eru sáttir við. Þetta er ekki bara spurning um að láta fólk 
stunda kynlíf daglega og að þar með leysist þeirra vandamál, 
frekar hvað gerist milli pars þegar það stundar kynlíf reglu-
lega. Þetta er spurning um að fá oftar fullnægingu, saman og 
í sitthvoru lagi, og það skapar aukna nánd. Þegar báðir aðil-
ar eru fullnægðir þá eru þeir hamingjusamari og sambandið 
gengur betur. Rifrildi verða færri og skilningur meiri. Þetta 
gæti verið ágætis æfing fyrir pör sem eru pirruð.

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Þegar 
báðir að-

ilar eru full-
nægðir þá eru 
þeir hamingju-
samari og af-
slappaðri og 
sambandið 
gengur betur.

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um 
umfjöllunarefni. Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Tískuíkonið Loulou de la Falaise lést í byrjun 
mánaðarins aðeins 63 ára að aldri. Falaise 

var músa, samstarfskona og ein besta vinkona 
hönnuðarins Yves Saint Laurent, sem hann-
aði Le Smoking-kvenjakkafötin fyrir áhrif 
frá henni.

Falaise var dóttir bresku fyrirsætunn-
ar Maxime de la Falaise og fransks hefðar-

manns og starfaði sjálf sem fyrirsæta um hríð 
og sat meðal annars fyrir í bandaríska Vogue. 
Hún hannaði lengi skartgripi fyrir tískuhúsið 
YSL en eftir að vinur hennar, Yves Saint Laur-
ent, settist í helgan stein kom Falaise á lagg-
irnar eigin fylgihlutalínu sem vakti mikla at-
hygli meðal tískuunnenda.

Tímaritið Women‘s Wear Daily segir frá 
því að Falaise hafi greinst með krabbamein í júlí 
í fyrra en haldið fréttunum frá fjölmiðlum. Frétt-
ir af andláti hennar komu því mörgum á óvart 
enda virtist Falaise hraust og heilbrigð. Falaise 
lætur eftir sig eina dóttur, Önnu.

Loulou de la Falaise minnst:

Fyrirsæta af 
aðalsættum

Bestu vinir Falaise og fatahönnuðurinn Yves 
Saint Laurent voru vinir alla ævi. Hér sjást þau 
saman árið 1990. NORDICPHOTOS/GETTY

Hin þrjú fræknu Yves Saint Laurent ásamt 
vinkonum sínum og músum, Falaise og Betty 
Catroux, fyrir framan fyrstu verslun sína í London. 
Þríeykið klæðist safari-fatnaði sem Laurent gerði 
vinsælan á sjöunda áratugnum.

Smekkleg Falaise gekk gjarnan í buxum og þótti 
ávallt smekkleg. Hér er hún á tískuvikunni í París 
árið 2006.

Endurfundir Loulou de la Falaise og Betty Catroux sjást hér saman á frumsýn-
ingu heimildarmyndarinnar L’Amour Fou í Torontó árið 2010. Myndin segir frá 
sambandi Laurents og sambýlismanns hans, Pierre Berge. 
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V
insældir tískublogga hafa vaxið síðustu ár 
og nú fylla bloggarar fremstu sætin á tísku-
sýningum stóru tískuhúsanna þar sem áður 
mátti sjá ritstjóra og leikara. Mörg fyrirtæki 

hafa greint gróðavon í þessum bloggsíðum og má nú 
velta fyrir sér hlutleysi þeirra er halda síðunum úti.

Vefmiðlarnir WWD.com og Fashionista.com hafa 
fjallað um málið og komust að því að vinsælustu 
bloggararnir græða stórkostlega á keyptum umfjöll-
unum auk þess sem þeir hljóta ýmsar hönnunar-

vörur að gjöf gegn því skilyrði að fjallað sé um þær. 
Ónefndur bloggari sagði í viðtali við Fashionista.com 
að flest tískuhúsin sendi bloggurum vörur gegn um-
fjöllun. „Þetta er endalaus hringekja af mútum,“ sagði 
bloggarinn.

Lesendur bloggsíðna treysta gjarnan á að verið sé 
að fjalla um tiltekna vöru á hlutlausan hátt en ekki 
gegn gjaldi og má því deila um hvort bloggarar hafi 
fallið í þá gryfju að selja ástríðu sína fyrir vörur eða 
peninga.

BLOGGARAR GRÆÐA Á TÁ OG FINGRI:

STÓRGRÆÐA Á
AUGLÝSINGUM

ELIN KLING: Elin hefur unnið náið með H&M og var að auki 
fyrsti bloggarinn sem tískumerkið fékk til að hanna línu fyrir 
sig. Elin rekur eigið veftímarit auk bloggsins og fjallar gjarnan 
um vörur sem hún hefur fengið að gjöf en tekur oftast fram 
að um gjafavöru sé að ræða.

SUSIE BUBBLE: Susie Bubble er þekktasti bloggari Breta 
og starfaði áður sem ritstýra Dazed Digital sem er vefút-
gáfa tímaritsins Dazed & Confused. Hennar tekjur koma frá 
auglýsingum og samstarfi við tískumerki á borð við Gap, 
Selfridges, Topshop og Benetton. 

BRIAN BOY: Brian Boy hefur haldið úti bloggi frá árinu 2004 og dag hvern heim-
sækja um fjórar milljónir manna síðuna hans og er bloggið hans eina tekjulind. „Ég 
græði mest af auglýsingum en svo fæ ég einnig greitt fyrir að sækja ýmsa tískuvið-
burði og önnur tilfallandi verkefni eins og að stílisera fyrir H&M.“

GLAMOURAI: Kelly Framel heldur úti bloggsíðunni The 
Glamourai og segist vinna eftir ströngum siðareglum er hún 
hefur sjálf sett sér. Hún merki til að mynda vel allar keyptar 
umfjallanir. „Ég vil algjört ritfrelsi og hafnaði nýverið samningi 
þar sem fyrirtækið vildi ákveða orðaval og framsetningu vör-
unnar á síðunni minni. Fyrirtækið hélt að það gæti átt í sömu 
samskiptum við mig og sölufólk þegar keypt er umfjöllun.“ 

HANNELI MUSTAPARTA: Hanneli er einn helsti tískublogg-
ari Noregs en þar gilda strangar reglur um óbeinar auglýs-
ingar á bloggsíðum. Bloggurum hefur verið gert að merkja 
vel allar færslur sem teljast til óbeinna auglýsinga. Hanneli er 
þó búsett í Bandaríkjunum og óvíst hvort hún fari eftir norsku 
reglunum.
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DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

HAFÐU ÞAÐ NOTALEGT
Í FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Fréttablaðinu  
því það tryggir að auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað.

Meira en 80% blaðalesenda á höfuðborgarsvæðinu lesa 
Fréttablaðið daglega.

Kannaðu dreifileiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi orn@365.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!
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YFIRHEYRSLAN
Anna Sigríður Pálsdótt-
ir, hárhönnuður og eigandi 
hárgreiðslustofunnar Gel. 

Ertu A- eða B-manneskja? Hvor-
ugt.

Hvaða bók ertu að lesa um 
þessar mundir? Everything You 
Always Wanted to Know About Your 
Body but so Far Nobody‘s Been 
Able to Tell You.

Ef ég 
byggi 
ekki í 

Reykja-
vík, byggi ég 
í: Í sveit, í ein-
hverju landi ná-
lægt miðbaug.

Hver eru nýj-
ustu kaup-
in? Hvít-
ur hlýrabol-
ur keyptur á 
150 krónur 
hjá vinkonu 
minni sem 
var að selja 
föt í Kola-
portinu.

Hvað dreymir þig um að eign-
ast? Bjarta og fallega framtíð.

Hvaða lag kemur þér í gott 
skap? Dj Assault kemur mér í frá-
bært skap.

Einn hlutur sem þú vissir ekki 
um mig: Erfitt að svara 
þessari, en ætli það sé 

ekki það að ég var einu 
sinni í Djúpu lauginni.

Uppáhalds-
drykkurinn: 
Vatn.
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Njóttu jólanna í faðmi fjölskyldunnar
Við viljum öll njóta þess besta saman um jólin, hvort sem það er heitt súkkulaði og smákökur 

eða stórkostleg jóladagskrá Stöðvar 2. Styttum biðina fyrir þau yngstu með vönduðu talsettu 

barnaefni, upplifum hátíðlega tónleika og hjúfrum okkur saman undir teppi og njótum þeirra 

fjölmörgu bíómynda sem eru á dagskrá Stöðvar 2  og Stöðvar 2 Bíó um jólin.

Skoðaðu stod2.is og kynntu þér frábæru jóladagskrána okkar til hlítar!

Gefðu áskriftarkort að Stöð 2 í jólagjöf. 
Það fæst hjá okkur í Skaftahlíðinni!

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

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur



20% afsláttur  
af öllum vörum  

á föstudag  
og laugardag

Glæsibæ

kopavogur@redcross.is    redcross.is/kopavogur

                  Allur ágóði rennur til verkefna innanlands.  
 
 

 

 
Kópavogsdeild Rauða krossins heldur jólabasar laugardaginn 
26. nóvember kl. 14-18 í Rauða krosshúsinu Hamraborg 11, 
2. hæð. Seld verða ýmis handverk sjálfboðaliða deildarinnar, 
sauma- og prjónavörur, handgert jólaskraut ásamt öðru föndri.

JÓLABASAR
Rauða krossins í Kópavogi

26. nóvember

Heitt á könnunni!

Framreiðsluföt og skálar  eru jafnan mikið notuð 
um jól og áramót og um að gera að birgja sig upp 
af þeim. Það þarf föt undir mat og hliðarrétti en 

líka undir hnetur, sætindi og rjóma.

 Nýrri borðbúnaður þolir 
yfirleitt að fara í upp-
þvottavél. Mynstr-
ið er oftar en ekki 
glerjað þannig að 
það upplitast ekki. 
Þó skal gæta varúðar 
sé mynstrið handmál-
að og ganga úr skugga 
um hvernig best er að þvo 
slíkan búnað. Ef einhvers 
vafa gætir er öruggara að 
handþvo.

 Eldri borðbúnað þarf að passa 
mun betur og skyldi alltaf 
handþvo. Þá hafa einhverjir 
brennt sig á því að setja diska 
með gyllingu eða silfri inn í 
örbylgjuofna sem má alls ekki.

 Geymið fínni borðbúnað á sér-
stökum stað þannig að ekki 
þurfi að óþörfu að handleika 
dagsdaglega það sem er dýrt 
að brjóta. Til dæmis í borð-
stofuskáp með glerhurðum og 
jafnvel lykli þannig að smáfólk 
á heimilinu opni ekki skápinn 
í óvitaskap og brjóti óvart ein-
hvern grip úr safninu.

 Þegar hátíðarborðbúnaður er 
valinn á heimilið þarf að hafa 
í huga að hann eldist vel og 
sé ekki í tímabundinni fram-
leiðslu. Til að bæta við safnið 
er sniðugt að óska eftir auka-

diskum, skálum, sósu-
könnum eða öðru í 
afmælis- og jólagjafir 
og muna að fallegt og 
gott safn verður ekki 
til á einum degi. Þess 
heldur að njóta þess 
að sjá það smám 
saman stækka og 
verða að eigulegri 
framtíðareign.

 Ef fólk ætlar sér 
að safna hnífa-
parasetti þarf 
að máta það við 

borðbúnaðinn sem 
það á að notast með. 
Bæði út frá stærð; 
að hnífapörin séu 
ekki of nett fyrir 
borðbúnað sem 
er af grófari gerð 

og út frá formi. 
Fallegt hnífaparasett 

getur virkað afkára-
legt við hlið diska sem 
passa illa við.

 Ekki gleyma að þótt 
það sé alltaf klassískt 
að velja látlaus sett, oft 
hvíta diska með gyll-
ingu, silfri eða ein-
hverjum mynstrum 
hefur það sýnt sig að 
það er ekki síður klass-
ískt að velja sterk-
ari liti. Borðbúnaður í 
sterkum rauðum lit er 
til frá öllum tímum og 
eldist vel. Má þar nefna 
borðbúnað Finnans Kaj 
Franck sem hefði orðið 
100 ára í ár.

juliam@frettabladid.is

Að geyma gullin sín
Fátt er skemmtilegra en að geta dregið fram fallegan borðbúnað á tyllidögum. Það að koma sér upp 
safni af fínum borðbúnaði er ekki eins dags verk enda oft dýrt að bæta við safnið. Þess heldur er mikil-
vægt að fara vel með þann borðbúnað sem ætlunin er að eiga áfram fyrir hátíðleg tilefni.

Finnski hönnuðurinn Kaj Franck hefði 
orðið 100 ára í ár og af því tilefni hefur 
hönnun hans verið einkar áberandi á 
finnskum hönnunarsýningum í ár og 
meðal annars ein sérstaklega tileinkuð 
honum. Hans þekktustu verk eru úr 
borðbúnaðarlínunni Teema sem Iiittala 
framleiðir og þessi fallegu glös úr 
Kartio-línunni. 

Krenit-skálarnar eru afar jólalegar 
undir meðlæti en einkenni þeirra eru 
afar skarpar brúnir. Herbert Krenchel 
er hönnuður  þeirra, sú upphaflega 
var hönnuð árið 1953, en þær eru 
enn í framleiðslu.

Það færist ekki aðeins í aukana 
að heimilisfólk komi sér upp 
fallegu safni hnífapara heldur 
eiga margir sérstakt safn sushi-
prjóna og -tanga enda slíkar 
máltíðir æ algengari hérlendis 
síðustu árin. Þetta skemmtilega 
áhald kallast Pick up og er eftir 
Svíann Stig Ahlström.

Til að dýrari borðbúnaður heimilisins endist og eyðileggist ekki er mikilvægt að 
geyma hann á góðum stað þegar hann er ekki í notkun. Til dæmis í læstum glerskáp.

 alla sunnudaga 
klukkan 16.   

Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

ALLT AÐ 100 % LÁN 
MÖGULEGT

 POLARIS INDY 800 XC SP. Árgerð 2002, 
ekinn aðeins 3.þ km,mikið yfirfarinn, 
Verð 590.000. Rnr.310336..S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

11 MANNA
FORD E250 ECONOLINE 7.3 
DÍSEL. Árgerð 1992, ekinn 279.þ 
km,sjálfskiptur. Verð 980.000. 
Rnr.124282.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

TILBOÐ 1.890.000.-
HYUNDAI SANTA FE 4X4 DÍSEL. Árgerð 
2005, ekinn 148.þ km,sjálfskiptur. Verð 
áður 2.280.000. Tilboð 1.890.000.- 
Rnr.124234.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

BMW 318DT. Árgerð 2008, ekinn 110 
Þ.KM, DIESEL, 6 gírar. Verð 3.990 þús. 
EYÐIR CA 5L Er á staðnum, raðnúmer 
103651 inná www.diesel.is

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

M.BENZ Clk clk200kompressor. 
Árg. 2001, ek. 174 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.ER Á NÝJUM MICHELIN 
VETRARDEKKUM, sumar dekk á 
álfelgum fylgja með Verð 1.490.000.
TILBOÐSVERÐ 1.290.000

FORD F350 crew 4x4 super duty. 6,4, 
420 hestöfl, Árgerð 2007, ekinn 125 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
TILBOÐSVERÐ 3.800.000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

MMC PAJERO INT.TURBO DIESEL/
LANGUR 33” 06/2001, ekinn 200 Þ.km, 
sjálfskiptur. Verð 1.480.000. #321485 - 
Jeppinn fíni er á staðnum!

SUZUKI GRAND VITARA 2,0 06/2003, 
ekinn 144 Þ.km, SJÁLFSKIPTUR Gott 
verð 1.255.000. #283497 - Jeppinn 
fallegi er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Tilboð 14.900 kr.
8 stk eftir af okkar vinsælu Ál-römpum, 
fyrir flestar tegundir bíla. Taka allt að 
150kg. Verð 37,500 kr. Tilboð núna 
14.900 kr. Qpsinport Laugarvegur 168, 
s. 567 1040.

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer.3 skynjarar. 7 stk eftir. 
Tilboð núna meðan birgðir endast. 
14.900 krónur. Áður 25.900. Qpsinport 
S: 567 1040 Laugarvegur 168.

Qpsimport
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

 

Honda Accord Árgerð 2008, ekinn 26þ.
km, ssk. Bíll eins og nýr !! Er á staðnum. 
Verð 2.690.000kr. Raðnúmer 152557. 
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

MMC Pajero int.turbo diesel. Árgerð 
2000, ekinn 207 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.490.000. tilboð 
1.190.000. Rnr.203442.

FORD Fiesta. Árgerð 2003, ekinn 96 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 720.000. 
Rnr.201931.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Renault Megane Coupe Árgerð 2000, 
ekinn 154þ.km, bsk. Flottur sportbíll 
á góðu verði sem er á staðnum. Verð 
350.000kr. Raðnúmer 131866. Sjá 
nánar á www.stora.is

Isuzu Trooper Árgerð 2000, ekinn 
208, bsk. Góður jeppi sem er á 
staðnum. TILBOÐ 690.000kr staðgreitt. 
Raðnúmer 152549. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 LAND ROVER Range Rover 
Supercharged, Árg 2/2007, ekinn 93 
Þ.KM, Með öllum aukabúnaði, lítur 
mjög vel út, Listaverð 8,9m, Ásett 
verð aðeins 7.790þ.kr Rnr.116686. 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

 Bílar til sölu

Til sölu Susuki Jimmy árg. 2005 
ekinn 53þús. breyttur 32 tommur, 
hefur jeppaskoðun. Verð 1.000.000 
Uppýsingar gefur Tryggvi í síma 893-
0000.

DÍSEL
Til sölu Skoda árg’06 ek86þús sjálfsk 
litað gler ný vetrardekk Algj.sparibaukur 
2,3millj uppl í s.8978866

AUDI A3 attraction tilboðsverð . Árgerð 
2001, ekinn 172 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð áður 890 þús. Rnr.120736. 
Tilboðsverð 590 þús. Uppl síma 517-
1111

SUBARU Legacy. Árgerð 2000, ekinn 
200 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
490.000. Rnr.121056. uppl síma 517-
1111 skoðaður 12.

 MMC Montero limited. Árgerð 2002, 
ekinn 154 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. uppl síma 517-1111 
www.bilaborg.is

M.BENZ E e55 amg. Árgerð 1998, ekinn 
179 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Tilboðsverð 1190 þús. uppl 
síma 517-1111 www.bilaborg.is

Bílasýning
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50% ódýrara eldsneyti og lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Reiknaðu sparnað á www.islandus.
is. Engin útborgun. Greitt með 
rekstrarsparnaði! Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - S. 
5522000.

Nissan Patrol árg. ‘01, elegance. Ek. 
220 þkm. 70 á vél, bilað olíuverk, er á 
nýjum 35”, álfelgur. Áhvl. 1.170.000 þ. 
Tilboð óskast. Uppl. 857 2349.

Ford Fiesta árg. 97 1,2 vél, sk. 12. ek.150 
þkm. Ný vetrad, sumard. V. 230 þ. Uppl. 
868 4432

 0-250 þús.

Tilboð 120þús
Til sölu opel vectra árg. ‘98 sjálfsk ek. 
161 þús. biluð heddpakkning þarfnast 
viðgerðar. Verð 120þús. gsm 892 7852.

Ford explorer 96 4x4 ek 211 sk til sölu.
Þarnast lagfæringar. Fer a 250 þús stgr. 
upp í s:8663167

 250-499 þús.

TOYOTA AVENSIS TILBOÐ 
300 ÞÚS!

TOYOTA AVENSIS árgerð ‘00 
beinskiptur,skoðaður 2012,5 dyra,ásett 
verð 490 TILBOÐ 300 ÞÚS! s. 841 8955.

TILBOÐ 335þús
Til sölu wv póló árg. ‘98 5/dyra 
sjálfskiftur ekinn 158 þúsund negld 
vetrardekk nýskoðaður topp bíll. Verð 
335þús. gsm 868 2352 ATH. Kortalán.

Sparaðu bensín !!!
Hyundai Accent árg. ‘01, ekinn aðeins 
136þús. bsk., 3 dyra, ný skoðaður 
og í góðu lagi, ásett verð 420þús. 
Tilboðsverð aðeins 270 þús., uppl í s: 
659-9696.

Mazda Demio árgerð 2000, ekinn 111 
þús. er til sölu. Verð 250 þúsund. Bílinn 
er skoðaður 2012. Upplýsingar í síma 
862-5890

 500-999 þús.

4X4 Ný vetrardekk
SUBARU LEGACY WAGON 4x4 árgerð 
2003 sjálfskiptur, ný góð heilsársdekk, 
cd,skoðaður 2012, hálfleðraður,filmur, 
lítur vel út, mjög góður bíll ásett verð 
950 þús TILBOÐ 690 ÞÚS! s.841 8955

4X4 HRIKLEGA GOTT 
TILBOÐ 590 ÞÚS!

Hyundai Santa Fe 2.4 árgerð 2001 
ek.145 þús,beinskiptur,skoðaður 
2012,eyðsla 9,8 l/100km í blönduðum 
akstri,ásett verð 890 þús! TILBOÐ 590 
ÞÚS! s.841 8955

 2 milljónir +

Til sölu Subaru Legacy Sport Sedan 
‘06/2009, hvítur. Ekinn aðeins 18 þús. 
Eins og nýr, Verð: 3.790þ. Tilb: 3.390. 
Skoða skipti á ódýrari. S: 898-4891.

Volvo S40 árg. 2007 ek. 85000 hlaðinn 
aukabúnaði. Ásett verð: 2.5m. Uppl. í 
865-7667

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á 0-300 þús 
staðgreitt!

 Óska eftir bíl fyrir allt að 300 þús. 
staðgreitt!! fólksbíl smábíll eða jeppi 
allt kemur til greina! Má vera bilaður 
tjónaður óskoðaður eða bara orðin 
sjúskaður! Uppl. s. 691 9374.

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

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

 Hópferðabílar

Til sölu Jonckeere 1626, 43 farþega sími 
618 3101/fjallabp@gmail.com

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

Musso varahlutir.
 Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, 
Lanos, Galloper, H1, Santa Fe, Trooper, 
Freelander,  Impreza 97, Baleno, Caddy 
98-02, Polo 97-99, Matiz, Mondeo 
98. Kaupum bíla til niðurrifs. Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. 
S.864 0984

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97, Ford 
250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03, Opel Vectra árg. 
‘98 og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

JÓLA HREINGERNINGAR. Tek að mér 
heimilsþrif. Vönduð vinnubrögð. Jenný: 
615-1635.

 Garðyrkja

Jólatré í potti
Til sölu lifandi jólatré í potti. Tilvalið 
til skreytinga utandyra fyrir jólin. 
Upplýsingar í símum 897 9585 og 867 
2516 og á skogmos@internet.is

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

 Tölvur

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

 Nudd

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofa Svæði 105 
Holtin.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

LYNX RAVE  
XTRIM800

ÁRGERÐ 2008 

LYNX YETI 1300
ÁRGERÐ 2007

VERÐ ÁÐUR 1.680.000

• Ekinn 4100 km
• 144” negldur
• Rafstart

Ekinn 2500 km •
Fjórgengis •

 

2008

 2007

VER

 Rafstart

8

m

NOTAÐIR
VÉLSLEÐAR 

Í ELLINGSEN
Beint samband við sölumenn: 
Þór Ragnarsson: 820-1418
Karl Jónsson: 840-1757

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 

mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.is 

1.390.000  kr.

1.190.000  kr.

SKI-DOO MXZ  
RENEGADE 800

ÁRGERÐ 2007 

• Ekinn 8000 km 
• 137“ negldur
• Rafstart

 

2007

Ekinn 2500 km
Fjórgengis •

Z
00

7

km

1.200.000  kr.
• 800 km á vél
• Hlífðarpanna

• Handahlífar
• Stýrishækkun

Meira úrval á ellingsen.is

Til sölu
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 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Önnur þjónusta

Beauty in Black 
fataverslun Holtsbúð 61 

Garðabæ. 
Æðisleg föt á flottar konur. Opið í dag 
11-18. Beauty in Black Holtsbúð 61 
Garðabær. beautyinblack.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

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

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

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

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

 Óskast keypt

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

 Sjónvarp

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

 Verslun

Þjóðlagagítarpakki kr:22.900,- 
Gítar,poki,ól,auka strengir stilliflauta og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 27 
S:552-2125,www.gitarinn.is gitarinn@
gitarinn.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Snerting heilar líkaman og sál. Ekta 
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra 
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur 
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun 
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style býður 
upp á nám í fatastíl, litgreiningu og 
förðun. Skráning hafin f. vorönn. Nánari 
upplýsingar í síma 533-5101. www.
utlit.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu nokkur sofaborð, 2 rúm með 
höfðagafli og náttborðum einnig 3m 
kínverskhandgerð motta. Sér lítið á 
þessu, selst MJÖG ódýrt. Uppl. í s. 
864 7349.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir

Kíktu á heimasíðuna 
okkar: www.dalsmynni.is 

Hundaræktun með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

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

Til leigu
2. herbergja íbúð 56 fm, í Lindarhverfi, 
kópvogi rétt hjá Smáralind. Leiga 110 
þús.pr mán. Uppl. í s. 897 3317.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 100fm iðnarhúsnæði að 
Stapahrauni í Hafnarfirði. Uppl. s. 863 
9774

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kvöld- og helgarvinna
Vegna aukinna verkefna vantar 
okkur öflugt og skemmtilegt fólk til 
úthringinga! Tímakaup og bónusar. 18 
ára lágmarksaldur. Hringdu núna í síma 
774 7400 gaman@simstodin.is

Tölvutek í Reykjavík

Óskar eftir duglegri og vanri 
manneskju í hlutastarf við þrif 

og skúringar 2-3 daga í viku 
sirka 2-4 tíma í senn um er að 

ræða 20-25% starf. 
Umsækjandi þarf að hafa 

reynslu við þrif ásamt 
meðmælum sem fylgja þurfa 

umsókn. 
Góð laun í boði. 

Fullum trúnaði heitið.
Umsókn sendist á 
starf@tolvutek.is

Fullt starf eða hlutastarf í rótgrónum 
söluturni í RVK. Eldri en 20 ára, reyklaus, 
reglusemi og íslenskukunnátta skilyrði. 
Uppl. sendist á voruskemman@gmail.
com

Óska eftir starfsmanni til afgreiðslu í 
verslun á næturnar Starfsmaður þarf 
að vera 20 ára stundvís og snyrtilegur. 
Umsóknir sendist á ncs@ncs.is

Hótel í miðborg Rvk. óskar eftir vönu 
fólki í þrif á herbergjum uppl. 663 3177 
og 568 0800.

Dreyfingar og sölumenn óskast. Byggðu 
upp þína framtíð. 7732113 Bjarki

Óskum eftir smið
Leitum eftir áreiðanlegum,stundvísum, 
reyklausum og duglegum smið í 
fjölbreytt og krefjandi starf. Þarf að 
hafa reynslu af viðgerðarvinnu og vera 
tilbúinn til starfa einstaka kvöld og 
helgar. Mikilvægt er að vera snyrtilegur 
og góður í mannlegum samskiptum 
. Hreint sakavottorð og bílpróf eru 
skilyrði. Áhugasamir hafið samband 
við Friðrik í síma 896 7489 milli 8 og 
16 virka daga.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

Fasteignir

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 

Opið hús í dag föstudag frá kl. 12:30 til 13:00

OPIÐ
 H

ÚS

OPIN
 H

ÚS

Tröllakór 2-4, íbúð 204 - 203 Kópavogur
Mjög falleg 113,4m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjögurra 
hæða lyftuhúsi við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. Íbúðinni fylgir 
bílastæði í bílakjallara. Fallegar innréttingar.
Granít í borðplötum og sólbekkjum. Innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél í innréttingu. Eignin er laus til afhendingar strax!  
V. 25,9 m 10185
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Elskuleg móðir okkar, 

Auður Eyvinds

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi fimmtu-
daginn 24. nóvember. Útförin verður auglýst síðar.
 
Sigurgeir Ingi Þorkelsson 
Elísabet Sól Þorkelsdóttir
Ísak Dagur Þorkelsson 

Okkar ástkæri

Ragnar Ragnarsson
Goðatúni 12, Garðabæ,

sem lést 9. nóvember, verður jarðsettur frá Garðakirkju 
föstudaginn 25. nóvember kl. 15.00.

 Alfreð R. Jónsson
Sigurjón Kristinsson Kristbjörg Sigurjónsdóttir
Arnleif M. Kristinsdóttir Reynir Stefánsson
Hrefna Kristinsdóttir  Eiríkur Þ. Sigurjónsson
Bjarni Kristinsson  Oddný K. Jósefsdóttir
Júlíana Magnúsdóttir
Jóhanna Magnúsdóttir
Sveinn Magnússon  Guðrún Hinriksdóttir
Kristján Magnússon Snjólaug Brjánsdóttir
Ingibjörg Magnúsdóttir  Sigurður Guðmundsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
heiðruðu minningu og sýndu samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns, föður, sonar, 
tengdaföður og afa, 

Gísla Pálssonar
aðstoðaryfirlögregluþjóns.

Sérstakar þakkir viljum við færa lögreglukórnum og 
starfsfélögum í lögreglunni.

Kolbrún Gísladóttir
Arnþrúður Anna Gísladóttir         Jónas Reynir Gunnarsson
Hafþór Gíslason
Svanfríður Gísladóttir
Aldís Anna og Maríanna Hlíf Jónasdætur

Móðir okkar og tengdamóðir, 

Sigríður Kristinsdóttir 
sem lést á dvalarheimilinu Hornbrekku Ólafsfirði 
16. nóvember, verður jarðsungin frá Ólafsfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 29. nóvember kl. 14. Þeim sem vildu 
minnast Sigríðar er bent á dvalarheimilið Hornbrekku 
í Ólafsfirði.
 
Magnús Magnússon
Sigursveinn Magnússon
Örn Magnússon
Þorgeir Gunnarsson og fjölskyldur.

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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

„Ég fæ nánustu fjölskyldu heim í mat. 
Pabbi ætlar að elda eitthvert gott 
nautakjöt, en hann er algjör meistara-
kokkur,“ segir Inga María Valdimars-
dóttir leikkona, sem er fertug í dag. 
Hún segist þó ekki mikið afmælisbarn 
og ekki hafa haldið upp á daginn frá 
því hún var unglingur.

„Ég er ekki mikil fjölmennismann-
eskja en fannst þó alltaf mjög gaman 
að fara í afmælisveislur þegar ég var 
lítil. Þetta verður fámennt og notalegt 
í kvöld. Við erum fjögur systkinin 
og svo á ég litla þriggja ára frænku, 
hana Sölku mína, sem kemur líka. Ég 
er búin að skreyta jólatréð sérstak-
lega fyrir hana. Þetta verður æðis-
lega gaman.“

Inga María ólst upp í Breiðholti 
fram á unglingsár. Hún flutti svo í 

Kópavoginn og kallar sig Kópavogs-
búa. Hún segir leiklistarbakteríuna 
alltaf hafa blundað í sér þó að fleiri 
starfsgreinar hafi heillað. „Mig lang-
aði til að verða leikskólakennari eða 
þroskaþjálfi. Ég vann á sumrin í sum-
arbúðum í Reykjadal fyrir lömuð og 
fötluð börn og passaði líka mikið börn. 
Mér fannst það alltaf mjög skemmti-
legt en leiklistin varð ofan á,“ segir 
Inga María, sem útskrifaðist úr Leik-
listarskólanum árið 1997. Eftir útskrift 
tók við leikur á sviði og í sjónvarpi og 
kvikmyndum. „Síðustu tvö verkefnin 
mín í sjónvarpi og bíó vann ég fyrir 
Friðrik Þór og fannst það ofboðslega 
skemmtilegt,“ rifjar Inga María upp, 
en hún lék meðal annars í mynd Frið-
riks, Mamma Gógó, sem kom út árið 
2010.

En hvað er hún að fást við í dag? „Í 
dag er ég að talsetja barnaefni fyrir 
Ríkissjónvarpið og Stöð tvö og sitthvað 
sem fellur til. Svo spila ég mikið golf. 
Ég byrjaði fyrir tveimur árum og geng-
ur bara nokkuð vel,“ segir Inga María 
kankvís og blaðamaður fær togað upp 
úr henni að hún sé með 22 í forgjöf, sem 
þyki nokkuð gott. Hún segist þó ekki 
vera farin að keppa í íþróttinni.

„Nei, ég er jafn lítil keppnismann-
eskja eins og ég er fjölmennismann-
eskja, þetta er bara fyrir mig sjálfa. 
Ég spila mest með Bolla, kærastan-
um mínum, en við förum mikið í golf 
á Hamri í Borgarnesi á sumrin,“ segir 
hún og viðurkennir með semingi að 
kærastinn sé ívið betri en hún í golf-
inu. „En það verður ekki lengi,“ segir 
hún hlæjandi. heida@frettabladid.is

INGA MARÍA VALDIMARSDÓTTIR LEIKKONA:  FAGNAR FERTUGU Í DAG

Skreytir jólatréð fyrir kvöldið

EKKI MIKIÐ FYRIR AFMÆLISHALD Inga María Valdimarsdóttir leikkona ætlar að halda fámennt en góðmennt matarboð í tilefni fertugsafmælis 
síns. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hópur breskra og írskra tónlistarmanna kom 
saman í hljóðveri undir nafninu Band Aid þennan 
dag árið 1984 og tók upp lagið Do They Know 
It’s Christmas? Tilgangurinn var fjáröflun vegna 
hungursneyðar í Eþíópíu, en allir tónlistarmenn-
irnir gáfu vinnu sína. Frumkvæðið að uppátækinu 
áttu tónlistarmennirnir Bob Geldof og Midge Ure 
en þeir hóuðu saman nöfnum eins og Bono, Boy 
George, Sting og George Michael.
Lagið kom út fjórum dögum síðar og rauk strax 

upp í fyrsta sæti breska smáskífulistans. Milljón 
eintök seldust strax í fyrstu vikunni, en lagið sat í 
fyrsta sætinu samfleytt í fimm vikur. 
Verkefnið vatt upp á sig og hinn 13. júlí árið 1985 
voru haldnir fjáröflunartónleikar í London og 
í Fíladelfíu samtímis, undir stjórn þeirra félaga 
Geldofs og Ure. Tónleikarnir voru kallaðir Live Aid 
og var sjónvarpað beint um allan heim.
Smáskífan Do They Know It’s Christmas? hefur 
síðan verið endurútgefin, árið 1989 og árið 2004.

ÞETTA GERÐIST:  25. NÓVEMBER ÁRIÐ 1984

Band Aid verður til

ÞÓRÐUR HALLDÓRSSON  frá Dagverðará, refaskytta og skáld  
(1905-2003), fæddist þennan dag.

„Sterkasta aflið er andans ró, sem allt getur fyrirgefið.“

Sinfóníuhljómsveit áhuga-
manna flytur fyrstu sin-
fóníu Mozarts á tónleik-
um í Seltjarnarneskirkju 
á sunnudag klukkan 17. 
Sinfóníuna samdi Mozart 
þegar hann var aðeins 
átta ára.

Hljómsveitin fær góða 
gesti til liðs við sig, þá 
Dean Ferrell kontrabassa-
leikara og Gissur Pál 
Gissurarson tenór. Þeir 
munu flytja aríur og ein-
leiksstykki eftir Mozart, 
Sperger, Rossini, Hoff-
meister og Müller, annað 
hvort saman eða hvor í 
sínu lagi.

Á tónleikunum verður 
leitast við að svara spurn-
ingunni sem tónlistar-

fræðingar hafa velt fyrir 
sér um aldir: Hvað gekk 
Mozart til þegar hann 
samdi aríuna Per questa 
bella mano?

Oliver Kentish er 
stjórnandi á tónleikunum. 
Aðgangseyrir er 2.000 
krónur, afsláttarverð er 
1.000 krónur fyrir nem-
endur og eldri borgara og 
frítt er fyrir börn. - rve

Flytja fyrstu sin-
fóníu Mozarts

TÖFRANDI TÓNAR Á tónleikunum verður 
leitast við að svara því hvað Mozart 

hafi gengið til þegar hann samdi 
aríuna Per questa bella mano. 

GESTUR Gissur Páll Gissurarson 
tenór kemur fram ásamt Sin-
fóníuhljómsveit áhugamanna á 
tónleikum í Seltjarnaneskirkju 
á sunnudag. 



Alltaf pláss fyrir góða bók
Ómissandi þáttur í jólahaldi bókaþjóðar

Tilboð

Tilboð
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Meðal annars efnis:

Nói verður ástarbréf til Íslands
Darren Aronofsky leikstjóri um væntanlega 
kvikmynd sína og kvikmyndalandið Ísland

Útrásin til Mars
Curiosity leggur í rannsóknaferð  
til plánetunnar rauðu í dag.

Athvarf fyrir asna
Asnar eiga öruggt skjól í bænum  
Nerja í Andalúsíu.

Kepptu við kónginn
Ásgeir Sigurvinsson og Arnór Guðjohnsen upplifðu það 
báðir að spila við Maradona.

ndalúsíu.

BAKÞANKAR 
Sifjar 

Sigmars- 
dóttur

Það var yfir hrímköldum bjór sem eigin-
maðurinn sagði mér sögu af afa sínum 

sem mér þótti bæði í senn fyndin og grát-
leg. Afi hans heitinn, Geir Hallgrímsson, 
var í forsætisráðherratíð sinni eitt sinn 
staddur í útlöndum ásamt hópi íslenskra 
pólitíkusa. Er þeir sátu á hótelbarnum að 
kvöldi dags, hver með sína forboðna bjór-
kolluna í lúkunum, bað Geir alla þá að 
rétta upp hönd sem styddu áframhaldandi 
bjórbann löndum þeirra til handa. Teyg-
andi gullið ölið ráku þeir allir fumlaust upp 
arminn að undanskildum Geir sjálfum.

Í DAG er það að hafa verið á móti bjórnum 
pólitískum ferli eins og æskuafglöp – pínu 
vandræðalegt uppátæki sem afskrifað 
er sem ungæðisháttur og tákn tímanna. 
Svona eins og sítt að aftan. Því fer þó 
fjarri að liðin sé sú tíð að geðþótta-
ákvarðanir stjórnmálamanna stýri því 
hvað Íslendingar fá að setja ofan í sig. 

Nýverið heimsótti bróðir minn mig í 
Lundúnum þar sem ég dvel. Fyrir 
utan skylduheimsókn í H&M 
var aðeins eitt á dagskránni. 
Rúmum 20 árum fyrr, á tímum 
bjórbannsins, hefði það verið 
að marinera lifrina í eins 
miklum bjór og er mögulegt á 
einni helgi. Nú voru það hins 
vegar önnur höft sem stýrðu 
neyslu Íslendingsins í útlönd-
um. Markmið ferðarinnar var 
að innbyrða geitaost eins og 

um keppnisíþrótt væri að ræða en forðast 
bráða kransæðastíflu.

UNDANFARNA mánuði hefur umræðan 
um réttmæti þess að vernda innlendan 
landbúnað með tollum og innflutningshöft-
um farið hátt. Í grein sem birtist í Morgun-
blaðinu í vikunni ítrekar Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 
afstöðu sína um að standa beri vörð um 
þessa hagsmuni sem hann færir í dular-
gervi „fæðuöryggis“. Jón leggur og til að 
íslenskir bændur hefji framleiðslu á eigin 
eldsneyti til að nota á vélar sínar.

Í DAG hlæjum við vandræðaleg að bjór-
banninu. En á sama tíma sættum við okkur 
við að matvælaúrval á Íslandi sé takmark-
að af lobbíistum landbúnaðar. Til að vernda 
hagsmuni fárra framleiðenda fá íslenskir 
neytendur sjaldan að borða kræsingar á 
borð við franskan geitaost og grískan feta. 
Innflutningur á sælgæti var takmarkaður 
allt til 1981. Dettur okkur í hug að taka upp 
nammitolla á ný til að verja íslenska sæl-
gætisframleiðendur?

JÓN BJARNASON hefur á réttu að standa. 
Það er alveg hægt að lifa bara á íslensku 
kjöti og spenvolgri mjólk. Við gætum alveg 
framleitt okkar eigið eldsneyti úr hrein-
ræktuðum íslenskum flór. Það má vel flytja 
aftur inn í moldarkofana og hefja sjálfs-
þurftarbúskap. Spurningin er hins vegar 
þessi: Viljum við það?

Jón Bjarna hefur rétt fyrir sér

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. blaðra, 6. úr hófi, 8. starfsgrein, 9. 
matjurt, 11. í röð, 12. þvílíkt, 14. enn 
lengur, 16. berist til, 17. árkvíslir, 18. 
for, 20. ætíð, 21. krukka.

LÓÐRÉTT
1. á endanum, 3. frá, 4. alls, 5. tál, 7. 
þögull, 10. tilvist, 13. knæpa, 15. korn, 
16. hryggur, 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. masa, 6. of, 8. fag, 9. kál, 
11. mn, 12. slíkt, 14. áfram, 16. bt, 17. 
ála, 18. aur, 20. sí, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. af, 4. samtals, 
5. agn, 7. fálátur, 10. líf, 13. krá, 15. 
maís, 16. bak, 19. rú. 

Ég rann og sneri 
á mér ökklann. 

Fljót, náðu í klaka 
handa mér!

Svo er það 
svanurinn.

Eftir 30 ár í bolt-
anum án þess að 
teygja fer hann 
beint í krákuna.

Svaninn!

Svaninn, 
fyrirgefðu.

Ég er með góða 
hugmynd.

Ef þið byrjið að blogga 
gætuð þið skrifað 

allar leiðinlegu sögurnar 
sem þið segið vanalega 

yfir kvöldmatnum.

Þá gæti ég lesið þær 
þegar ég hef tíma og 
við gætum borðað í 

ró og næði.

Ef við 
tölum ekki 
saman, til 
hvers þá 
að borða 
saman?

Þarna ertu 
með aðra 
góða hug-

mynd.

Mamma! 
Hannes 

er að horfa 
á mig!



UMBROT 
Í S L A N D S

STÓRGLÆSILEGAR LJÓSMYNDIR AF ELDGOSUM SÍÐUSTU HUNDRAÐ ÁRA

NÝ OG 
UPPFÆRÐ 
ÚTGÁFA

ARI TRAUSTI GUÐMUNDSSON skrifar 
fræðandi texta um gossögu Íslands  
og RAGNAR TH. SIGURÐSSON  
annast myndaritstjórn
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krakkar@frettabladid.is

Krakkasíðan er í 
helgarblaði Fréttablaðsins

Óliver Tumi er 6 ára 
rithöfundur. Hann vill fá 
súpervatnsbyssu og lest 
sem fer alveg ógeðslega 
hratt í jólagjöf.

Krakkasíðan eer í 
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menning@frettabladid.is

Bækur  ★★★★

Tannbursti skíðafélagsins og fleiri ljóð
Anton Helgi Jónsson

Mál og menning 2011

Um klósettpappír frá Gucci og 
fleira gott
Anton Helgi Jónsson kvað sér (h)ljóðs eftir nokkurt hlé í fyrra, þegar 
ljóðabók hans Sögur af ættarmóti kom út. Annars hafði verið heldur hljótt 
um skáldið sem vakti svo mikla athygli á áttunda áratug síðustu aldar með 
bókum á borð við Undir regnboga (1974) og Dropa úr síðustu skúr (1979). 

Anton Helgi hefur vissulega fengist við texta 
við störf sín gegnum árin, en það telst til 
tíðinda að hann sé aftur farinn að senda frá 
sér nýstárlegar ljóðabækur.

Það sem fyrst vekur athygli þegar bókinni 
er flett er kímnin í ljóðum Antons Helga. Tyrfni 
í  myndmáli er víðs fjarri, ljóðin bera með 
sér hversdagslegan blæ og eru sannanlega 
fyndin. Fræg flökkusaga verður skáldinu að 
yrkisefni í titilljóðinu Tannbursti skíðafélagsins, 
en sagan greinir frá tilsvari manns að vestan 
sem í skíðaskála er vændur um þjófnað á 
tannbursta:

„Svarið lét ekki á sér standa innan úr tann-
kremsfroðunni:

Fyrirgefðu!
Ég hélt þetta væri tannbursti skíðafélags-

ins.“ (7)
Anton Helgi yrkir sig til þeirrar niðurstöðu 

að það sé ljóðið sem sé tannbursti skíðafélagsins og það er auðvelt að taka 
undir það. Er ekki beinlínis til þess ætlast að menn deili ljóðum með öðrum 
og að þau fari munn úr munni, mann fram af manni?

Á stöku stað fer skáldið út í hálfgerðan aulahúmor (eins og í ljóðinu um 
manninn sem ætlaði að stunda göngur en kemst í ógöngur) en þó að ljóðin 
séu fyndin og galgopaleg á köflum er oft lengi hægt að velta vöngum yfir 
innihaldinu. Og þó að stíllinn sé leikandi og léttur kemur það ekki í veg fyrir 
að efnið hafi dýpri undirtón. Þarna eru ljóð um kreppu og klósettpappír frá 
Gucci, svipmyndir af ferðalögum og úr dýralífi, samræður við fjöll, myndir úr 
hversdagslífinu. 

Í raun eru óvenju fá ljóð í þessari bók sem ekki snerta mann á einhvern 
máta. Nístandi fagurt er til að mynda ljóðið „Leikir barna og fullorðinna“ þar 
sem stillt er upp feluleik barna sem eru „kölluð upp“ gegn því sem gerist 
síðar á ævinni, þegar við erum eitt og eitt kölluð burt. Síðasta línan „Og enn 
slær hjartað í brjósti mér“ minnir rækilega á að víst er okkur öllum skammt-
aður tími.

Anton Helgi er frábær performer og fór ekki leynt með það á Nýhilhátíð 
hér í borg á síðasta ári. Sum ljóðin í þessari bók grunar mig að séu sniðin að 
slíku ljóðauppistandi. Takturinn og hrynjandin í þeim gefa fyrirheit um það. 
Má nefna „7 x ávarp fjallkonunnar eða I miss Iceland“ og „Einsöng án undir-
leiks“ í þessu tilliti.

Í bókinni eru prentaðar ljósmyndir útgefandans Jóhanns Páls Valdimars-
sonar. Þetta eru náttúrumyndir eða umhverfislýsingar, enda náttúran meðal 
uppáhaldsyrkisefna Antons Helga. Myndirnar eru frumleg viðbót við ljóðin, 
JPV er mjög lunkinn ljósmyndari og áferðin á myndasíðunum falleg.

Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir.

Niðurstaða: Einhver jafnskemmtilegasta ljóðabók síðari missera.

Málverk, skúlptúrar, ljós-
myndir og vídeóverk átján 
listamanna má nú sjá í 
gömlu Sanitas-verksmiðj-
unni á Köllunarklettsvegi 
4. Internet-galleríið Muses 
stendur fyrir sýningunni. 

Átján listamenn úr ólíkum áttum 
sýna verk sín á þriðju pop-up sýn-
ingu internetgallerísins Muses. 
Nú skýtur galleríið upp kollinum 
í Sanitas-verksmiðjunni að Köll-
unarklettsvegi 4. 

Meðal þess sem þar er að sjá 
eru málverk eftir Þránd Þórar-
insson, Bergþór Morthens og 
Lindu Ólafsdóttur. Þar eru jafn-
framt nýjar teikningar eftir Hug-
leik Dagsson og teikningar sem 
unnar voru fyrir plötuumslög 
hljómsveitanna Bloodgroup og 
Reykjavík! Listamennirnir Örn 
Tönsberg og Ólafur Darri Guð-

mundsson vinna verk á veggi 
rýmisins á meðan á sýningunni 
stendur. 

Muses er í grunninn inter-
netgallerí sem opnar sýningar 
með verkum listamanna sinna 
öðru hvoru. Rakel Sævarsdóttir 
hefur rekið Muses frá því haust-
ið 2010. „Grunnhugmyndin á bak 
við Muses er að safna grasrót 
íslenskra myndlistarmanna saman 
á einn stað. Ég fékk þessa hug-
mynd þegar ég var í framhalds-
námi í hagnýtri menningarmiðlun 
og sá að það vantaði sameiginlegan 
vettvang fyrir grasrótina. Mark-
miðið hjá mér er að halda áfram að 
bæta við listamönnum. Þeir þurfa 
ekki að vera menntaðir frá LHÍ til 
að komast inn á síðuna. Eina kraf-
an sem ég geri til listamanna er 
metnaður. Að þeir séu með eitt-
hvað spennandi og ögrandi.“  

Fyrri sýningar Muses áttu sér 
annars vegar stað í bátaskemmu 
á Ísafirði, samhliða tónlistarhá-

tíðinni Aldrei fór ég suður. Hins 
vegar var sýning opnuð í Bakka-
skemmu úti á Granda á Menning-
arnótt. Í báðum tilvikum komu 
ýmsir listamenn úr öðrum grein-
um að sýningunum, með tónlist, 
dansi og gjörningum. Rakel segir 
þetta form, að reka gallerí á net-
inu og opna sýningar á sérstökum 
stöðum í skamman tíma, bjóða upp 
á mikla möguleika. „Þetta staðlaða 
form, hvíti kassinn með góðri lýs-
ingu, er kannski ekki í anda gras-
rótarinnar og hentar henni ekki 
endilega,“ segir hún.

Sýningin nú er í svipuðum anda 
og fyrri sýningar, en á laugardag-
inn næstkomandi klukkan 16 verða 
óvæntar uppákomur á Köllunar-
klettsveginum, þar sem dansar-
ar, tónlistarmenn og rithöfundar 
munu koma við sögu. 

Sýningin er opin frá klukkan 13 
til 17 frá fimmtudögum til sunnu-
dags fram til 18. desember.

holmfridur@frettabladid.is

Átján grasrótarlistamenn 
sýna á Köllunarklettsvegi

AF ÓLÍKU TAGI
Galleríisti í netheimum Rakel Sævars-
dóttir rekur netgalleríið Muses, sem 
opnaði nýverið sýningu í gömlu Sanitas-
verksmiðjunni á Köllunarklettsvegi 4. 
Þar sýna 18 listamenn verk af ólíku tagi. 
Myndirnar hér að ofan eru eftir þær Erlu 
Maríu Árnadóttur og Lindu Ólafsdóttur.

Leikritið Jesú litli snýr aftur á Litla svið Borgarleik-
hússins á morgun. Sýningin, sem frumsýnd var árið 
2009, var valin besta sýning ársins á Grímuverðlaun-
unum ári síðar og höfundar hennar leikskáld ársins. 
Hún hlaut menningarverðlaun DV árið 2009. 

Jesú litli er nýkomin úr leikferð á Spáni þar sem 
verkið var flutt við góðar undirtektir í Principal-leik-
húsinu í Vitoria á Spáni en þar fór fram samnefnd 
leiklistarhátíð. Leikhúsið tekur þúsund manns í sæti 
og var uppselt á sýninguna. Sýningin tókst einstaklega 
vel og var leikhópnum fagnað ákaft í sýningarlok. 

Margir stjórnendur leikhúsa og leiklistarhátíða 
voru á sýningunni og lýstu nokkrir áhuga á að fá sýn-
inguna til sýninga og eru þegar hafnar viðræður um 
sýningar í Madrid og í Bilbao.

Í verkinu segja trúðar söguna á bak við jólaguð-
spjallið með augum nútímans og með tilliti til tvö 
þúsund ára sögutúlkunar. „Verkið er fyndið en um leið 
mikil harmsaga móður sem er þvinguð til að ala barn 
í stríðshrjáðu landi,“ eins og segir í fréttatilkynningu. 

Höfundar sýningarinnar eru Benedikt Erlings-
son, Bergur Þór Ingólfsson, Halldóra Geirharðsdóttir, 
Kristjana Stefánsdóttir og Snorri Freyr Hilmarsson. 
Bergur, Halldóra og Kristjana leika trúðana og er tón-
listin einnig í höndum Kristjönu, Benedikt leikstýrir 
og Snorri Freyr sér um leikmynd.

Spánverjar hrifust af leikritinu Jesú litla

JESÚ LITLI Bergur Þór Ingólfsson, Kristjana Stefánsdóttir og 
Halldóra Geirharðsdóttr í hlutverkum sínum í leikritinu Jesú 
litli.

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ

ANNA GUNNARSDÓTTIR opnar sýninguna Breytingar í  Mjólkurbúðinni í Listagili á Akureyri 
á morgun klukkan tvö. Þar sýnir hún veggskúlptúra úr silki og ull, unna með japanskri sibori-tækni. Í 
verkum sínum fjallar Anna um breytingar með tilvísun í bæði náttúruna og lífið sjálft. 



★★★★
 „Djúpur sársauki ...

Hugvitsamlega smíðuð og fróðleg bók, 

skrifuð af sjaldséðri einlægni.“
ÞÓRUNN HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐINU

 

„Mögnuð lesning.“
FREYR EYJÓLFSSON, RÁS 2

„Stórmerkileg ... tvímælalaust

einhver mikilvægasta bók ársins.“
HRAFN JÖKULSSON, VIÐSKIPTABLAÐINU

 

1. Sæti
Bóksölulistinn 13.-19.11.2011

Æviminningar
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 25. nóvember 2011 

➜ Tónleikar
17.30 Mugison 
heldur tónleika í 
verslun 12 Tóna 
við Skólavörðu-
stíg. Hann mun 
leika lög af nýrri 
plötu sinni Hagl-
éli, sem hefur 
fengið frábærar 
viðtökur hjá land-
anum. Aðgangur 

er ókeypis og allir velkomnir.
20.00 Gylfi Ægisson heldur upp á 65 
ára afmælið sitt með tónleikum í Saln-
um í Kópavogi. Miðaverð er kr. 2.900.
20.00 Tónlistarskóli FÍH stendur 
fyrir tónleikadagskrá helgaðri tónlist 

bræðranna Jóns Múla Árnasonar og 
Jónasar Árnasonar undir yfirskriftinni Í 
hjarta þér. Nemendur úr söngdeild Tón-
listarskóla FÍH syngja ásamt kór skólans 
og hljómsveit undir stjórn Ásgeirs J. 
Ásgeirssonar. Tónleikarnir fara fram í 
hátíðarsal FÍH, Rauðagerði 27. Aðgangur 
er ókeypis. 
20.00 25 ára afmælistónleikar 
Reykjalundarkórsins í Grafarvogskirkju. 
Fram koma einsöngvararnir Gissur Páll 
Gissurarson og Jóhann Sigurðarson, 
ásamt hljóðfæraleikurum og Karlakór 
Grafarvogs. Miðaverð er kr. 3.000.
21.00 Hljómsveitin ADHD sendi frá sér 
sína aðra plötu, ADHD2, í ágúst. Í til-
efni þess heldur hún í tónleikaferð um 
landið. Meðlimir hennar spila í Slátur-
húsinu á Egilsstöðum í kvöld.
21.00 Þrítugasta og þriðja Grapevine 
Grassroots kvöldið verður haldið hátíð-
legt á Hemma og Valda. Erling Bang, 
Sindri Eldon og Jón Þór koma fram. Dj 
Crystal Karma heldur uppi stemning-
unni milli atriða. Aðgangur er ókeypis. 

21.00 Hljómsveitin HAM blæs til tón-
leika á Gauki á Stöng. Fyrstu tónleikar 
sveitarinnar á Gauknum í tíu ár. Ghost-
igital og japanska hljómsveitin Vampillia 
eru sérstakir gestir. Miðaverð er kr. 
2.500 og fer miðasala fram á midi.is.

22.00 Dikta fagnar útgáfu á nýrri 
hljómplötu á Græna hattinum. Miða-
verð er kr. 2.000.
22.00 Jazzband Bödda heldur tónleika 
á Café Rosenberg. Miðaverð er kr. 
1.500.
22.00 Tómas Tómasson og gestir leika 
af fingrum fram á Oblaadí Oblada, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis. 

➜ Leiklist
19.00 Leikritið Saknað er sýnt í Rým-
inu á Akureyri. Miðaverð er kr. 3.500.

19.00 Glænýi íslenski gamansöngleik-
urinn Hrekkjusvín er sýndur í Gamla 
bíói. Í kvöld verður sérstök sýning þar 
sem áhorfendur fá að hefja upp raust 
sína. Miðaverð er kr. 3.990.
20.00 Leiksýningin Alvöru menn er 
sýnd í Austurbæ. Miðaverð er kr. 3.500.
20.00 Leikritið Eftir lokin eftir Dennis 
Kelly er sýnt í Tjarnarbíói. Miðaverð er 
kr. 3.200.
21.00 Gamansami einleikurinn Dag-
bók Önnu Knúts verður sýndur í Gafl-
araleikhúsinu. Miðaverð er kr. 2.500.
22.30 Leiksýningin Steini, Pési og 
gaur á trommu er sýnd í Gamla bíói. 
Miðaverð er kr. 3.500.

➜ Opnanir
17.00 SÍM og gestalistamenn í nóvem-
ber 2011 bjóða alla velkomna á opnun 
í SÍM húsinu, Hafnarstræti 16. Opnunin 
stendur til kl. 19. Allir velkomnir.
20.00 Opnun sýningar útskriftarnema 
listnámsbrautar Verkmenntaskólans á 
Akureyri verður í Ketilhúsinu. Sýningin 
verður aðeins opin þessa helgi. Allir 
velkomnir. 

➜ Dansleikir
22.00 Hljómsveitin Spútnik og söng-
konan Telma Ágústsdóttir koma fram á 
dansleik á skemmtistaðnum Spot.

➜ Málþing
17.00 Málþing um nýja dýravelferðar-
löggjöf verður haldið á vegum Dýra-
verndarsambands Íslands og Norræna 
hússins. Málþingið fer fram í Norræna 
húsinu og stendur til kl. 20.

➜ Uppistand
22.00 Prikið stendur fyrir uppistandi 
í kvöld. Dj Árni Kocoon tekur við eftir 
uppistandið og spilar hressa tónlist 
fram á nótt.

➜ Tónlist
22.00 Ómar af X-977 spilar alla bestu 
tónlist rokksögunnar á Bar 11.
22.00 Danni Deluxe þeytir skífum á 
Austur.

22.00 Alfons X 
spilar hressa tóna á 
Kaffibarnum.
22.00 Dj Árni 
Sveins þeytir skífum 
á Bakkusi.
22.00 Dj Manny 
stjórnar tónlistinni á 
Barböru.
23.00 Gísli Galdur 

þeytir skífum á Faktorý.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Tomas Baum, forstöðumaður 
Flæmsku friðarstofnunarinnar í Belgíu, 
heldur erindi um vopnasölu í Evrópu 
og fjallar um hvernig nýlegar breytingar 
kalla á skilvirkari reglugerðir varðandi 
vígbúnað, vopnasölu og hernað í Odda 
201.

13.20 Hr. Su Ge, sendiherra Alþýðu-
lýðveldisins Kína á Íslandi, flytur erindið 
Samskipti Íslands og Kína í alþjóðlegu 
samhengi í stofu 102 á Háskólatorgi 
Háskóla Íslands. Aðgangur er ókeypis.

➜ Myndlist

12.10 Myndlistarmennirnir Anna Hrund 
Másdóttir, Ingibjörg Sigurjónsdóttir og 
Þórgunnur Oddsdóttir verða með 20 
mínútna afvegaleiðsögn á Kjarvalsstöðum. 
Mörkin á milli myndlistar og fræðslu 
verða skoðuð og leitast við að opna gáttir 
svo að fólk finni, nemi og læri að treysta á 
eigið innsæi. Aðgangur er ókeypis.

Bækur  ★★★★

Veiðisögur
Bubbi Morthens

Salka

Þroskasaga veiði-
manns
Það er alveg óhætt að mæla með 
Veiðisögum eftir Bubba Morthens. 
Bubbi segir oft skemmtilega frá og 
myndir Einars Fals Ingólfssonar eru 
fallegar, sumar reyndar stórbrotnar. 
Allur frágangur er til fyrirmyndar og 
umbrot bókarinnar aðlaðandi. 

Það sem helst situr eftir að lestri 
bókarinnar loknum er ekki stakar 
veiðisögur heldur þroskasaga veiðimannsins Bubba Morthens sem er eins 
og rauður þráður í gegnum bókina. Lýsingarnar frá því hann var að veiða 
sem gutti við Meðalfellsvatn eru ljóslifandi og að mínu mati skemmtilegasti 
hluti bókarinnar. Hann byrjaði að veiða síli í dósir undan Ora-fiskibollum, 
síðan kom maðkurinn og spúnninn. Fyrir ríflega 20 árum setti hann síðan 
fyrstu fluguna undir og eftir það varð ekki aftur snúið. Fluguveiðin á hug 
hans allan. Í fyrstu veiddi hann nær eingöngu á hina skæðu Frances en í 
dag þykir honum fátt skemmtilegra en að veiða á gáruhnútinn. Það skilja 
þeir sem það hafa prófað.

Bubbi stingur víða niður fæti og segir sögur úr fjölmörgum ám. Þó er 
alveg ljóst að Laxá í Kjós og Laxá í Aðaldal eru hans uppáhaldsár. Kaflinn 
um Laxá í Kjós er sérstaklega skemmtilegur, en auk veiðisagna þaðan er 
kaflinn öðrum þræði fróðleg veiðilýsing. 

Auk þess að segja veiðisögur eyðir Bubbi nokkrum blaðsíðum í að fjalla 
um veiðigræjur. Það er svo sem virðingavert að vilja leiðbeina byrjendum en 
ég hefði alls ekki saknað þess ef þessum kafla hefði hreinlega verið sleppt, 
enda lyktar hann á köflum af auglýsingamennsku. 

Í bókinni kemur skýrt fram að Bubbi hefur áhyggjur af þróuninni í lax-
veiðinni. Hann hefur áhyggjur af framtíð villta laxins. Hann hefur áhyggjur af 
stórlaxinum, eða „gegndarlausu drápi á tveggja ára laxinum“ eins og hann 
orðar það sjálfur. Hann hefur áhyggjur af tilgangi eða fyrirætlunum leigutaka 
og leigusala sumra áa. Endurspeglast það meðal annars í lokaorðum hans 
um Stóru-Laxá í Hreppum, þar sem hann segir: „En þar sem ljós er eru líka 
skuggar og nú er Stóra-Laxá komin í hendur manns sem lét Stangó (Stanga-
veiðifélag Reykjavíkur) um að gera ána og svæðið að gulli. Og geta bændur 
nú vegið gullið sitt og glott út í annað.“ 

Hreinskilni Bubba kryddar bókina. Rétttrúnaðurinn sem kemur fram í 
umfjöllun hans um Rangárnar á eflaust eftir að fara fyrir brjóstið á ýmsum 
enda kallar hann árnar „gullfiskabúr laxveiðimanna“ og fínar ár fyrir þá sem 
„vilja drepa allt sem þeir veiða“. 

Þó að gleðin og ánægjan af fluguveiðinni skíni í gegn á hverri síðu 
bókarinnar er undirtónninn alvarlegur. Það eina sem ég hef áhyggjur af er 
að skærgræni höfuðklúturinn sem Bubbi skartar á kápu bókarinnar fæli 
fiskinn frá – en það er önnur saga.

Trausti Hafliðason

Niðurstaða: Bókin Veiðisögur er þroskasaga veiðimanns þar sem virðingin 
fyrir laxinum og náttúrunni er í öndvegi.

FABIO DEL DERCIO OG ANNA GUIDICE Í nýju galleríi sínu við Fiskislóð
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýtt gallerí, 7factory Gallerí, 
lýkur upp dyrum á morgun. Þá 
verður sýningin „Útlendingar“ 
opnuð en á henni sýna þær Unn 
Joensen frá Færeyjum og Hildur 
S. Magnúsdóttir frá Íslandi. Gall-
eríið er við Fiskislóð 31. 

Eigendur gallerísins eru Ítal-
irnir Anna Guidice og Fabio del 
Dercio. 

„Við höfum komið hingað oft 
undanfarin þrjú ár og enduðum 
með að flytja hingað,“ segir del 
Dercio sem segir markmiðið vera 
að sýna verk listamanna víða 
að úr heiminum og sinna bæði 
myndlist, tónlist og tilrauna-
kenndri list. 

Opnunin hefst klukkan fimm 
en þær Pamela De Sensi flautu-
leikari og Ólöf Sigursveinsdóttir 
sellóleikari leika við opnunina. 

Fluttu til Íslands og opna gallerí
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„Ég er búinn að vera á kafi í þessu 
verkefni síðan í ágúst og er því 
jólaundirbúningurinn ansi langur 
hjá mér í ár,“ segir Hafsteinn Júlí-
usson vöruhönnuður en hann ætlar 
að sjá til þess að miðborgin fái á 
sig nýjan blæ í desember. 

Hafsteinn hefur veg og vanda 
af verkefninu Jólavættir í mið-
borginni í samvinnu við Höfuð-
borgarstofu. Verkefnið gengur út 
á að kynna jólavættirnar, Grýlu, 
Leppalúða og gömlu jólasvein-
ana, fyrir borgarbúum með því að 
varpa þeim á húsveggi víðs vegar 
um bæinn. Þegar Fréttablaðið náði 
tali af Hafsteini var hönnuðurinn á 
fullu að setja upp myndvarpa fyrir 
frumsýninguna á sunnu-
daginn. 

„Hugmyndin er að 
upphefja sagnahefðina 
og búa til skreytingar sem 
eru skemmtilegar fyrir börn 
jafnt sem fullorðna. Það var 
kominn tími til að breyta til í 
jólaskreytingum miðborgar-
innar en það er einfaldleikinn 
sem skiptir máli. Hver man 
til dæmis ekki eftir jólasvein-
unum í Rammagerðinni sem 
ávallt hefur verið beðið eftir 
með mikilli eftirvænt-
ingu? Mig langaði að búa 
til þannig stemningu.“

Gunnar K arlsson 
teiknari gerði fígúr-
urnar en hann teiknaði 
til dæmis fyrir íslensku 
teiknimyndina Þ ór. 
„Allar persónurnar eru 
í þrívídd svo þær hreyf-
ast líka. Til dæmis trónir 
Grýla yfir Bankastrætinu 
og minnir fólk á að ganga 
hægt um gleðinnar dyr 
yfir hátíðirnar.“ 

Verkefnið er liður í 
átaki Höfuð borgarstofu 
til að laða ferðamenn til 

landsins yfir hátíðirnar. 
„Markmiðið er að búa til 

samtöl milli borgarbúa og 
ferðamanna um vættirnar og 
okkar jólahefðir.“ Nánari upplýs-

ingar um verkefnið er að finna 
á vef Höfuðborgarstofu.  - áp

Tvennir tónleikar til heið-
urs Freddies Mercury, 
hinum sálaða söngvara 
Queen, voru haldnir í 
Hörpu á miðvikudagskvöld. 
Stemningin í salnum var 
góð enda sá hópur góðra 
söngvara og tónlistarmanna 
um að lög Mercury kæm-
ust vel til skila. Í hópnum 
voru þau Friðrik Ómar, 
Magni Ásgeirsson, Matt-
hías Matthíasson, Eiríkur 
Hauksson, Eyþór Ingi 
Gunnlaugsson og Hulda 
Björk Garðarsdóttir, sem 
stóðu sig með prýði.

HLÝDDU Á LÖG FREDDIE 
MERCURY Í SILFURBERGI

INGA OG PATREK Inga Skúladóttir og Patrek Birnir Guðmunds-
son létu sig ekki vanta.

FEÐGIN Feðginin Ásbjörn Guðmundsson og Anna Margrét 
Ásbjörnsdóttir mættu í Hörpuna.

Á MERCURY-TÓNLEIKUM Sigríður Einarsdóttir, Sindri Sveinsson, Guðrún Magnúsdótt-
ir og Árni Sverrisson voru á meðal gesta.

KRISTJÁN OG JÓNA Kristján og Jóna hlustuðu á Friðrik Ómar 
og félaga syngja lög Freddie Mercury.

VIGNIR OG GUÐNÝ Vignir Sveinbjörnsson og Guðný Helga 
Kristjánsdóttir voru á tónleikunum.

Bresku samtökin Advertising Standards Autho-
rity hafa bannað auglýsingar frá tískumerkjunum 
Marc Jacobs og Miu Miu. Ástæðan er að þær þykja 
ekki börnum sæmandi, en leikkonurnar Dakota 
Fanning og Hailee Steinfeld eru í aðalhlutverkum 
á myndunum. 

Auglýsing Marc Jacobs sýnir leikkonuna ungu 
Dakota Fanning í bleikum kjól haldandi á risa-
vöxnu ilmvatnsglasi milli fótanna. ASA-samtökin 
vilja meina að Fanning líti út fyrir að vera yngri 
en hún er á myndinni, en Fanning verður 18 ára í 
byrjun næsta árs, og að stellingin sé kynferðisleg. 
Myndin hefur því verið fjarlægð úr öllum miðlum 
í Bretlandi. 

Það er greinilega vinsælt hjá tískuhúsunum að 
nota ungar leikkonur í auglýsingar, en fatamerk-
ið Miu Miu notar ungstirnið Hailee Steinfeld í 
nýjustu herferð sinni. Ein myndin sýnir Stein-
feld sitjandi á lestarteinum klædda í kjól og háa 
hæla frá Miu Miu. ASA-samtökin komust að þeirri 
niðurstöðu að á auglýsingunni væri verið að stofna 
barni í hættu en leikkonan verður 15 ára gömul 
í næsta mánuði. Tískuhúsið Prada, eigandi Miu 
Miu, hefur svarað fyrir sig og segir leikkonuna 
ekki vera í hættu þar sem hún sé ekki hlekkjuð við 
brautarteinana. Dæmi hver fyrir sig en myndirnar 
hafa báðar verið teknar úr umferð að sinni. 

Banna auglýs-
ingar tískurisa

MARC JACOBS 
Þessi stelling 
Dakota Fanning 
þykir ekki barni 
sæmandi, en leik-
konan er 17 ára 
gömul.

MIU MIU Bresku 
samtökin Advertis-
ing Standards 
Authority vilja 
meina að Stein-
feld sé stofnað í 
hættu á þessari 
mynd. 

18.000.000
ÍSLENSKRA KRÓNA fékk Sienna Miller í skaðabætur frá News of the World 
en blaðið viðurkenndi að hafa hlerað síma leikkonunnar, lesið tölvupóst hennar og 
hlustað á símsvarann. Miller greindi frá þessu er hún tók sæti í vitnastúku í máli 
gegn dagblaðinu sem hætti starfsemi í sumar.

Skreytir bæinn 
með jólavættum

Á FULLU Í JÓLASKREYTINGUM 
Hafsteinn Júlíusson ætlar að 
sjá til þess að jólaupplifun 

borgarbúa verði með öðrum 
hætti í ár er hann varpar 
jólavættunum á húsveggi 
borgarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rocky hefur verið kjörin besta íþróttamynd allra tíma 
í skoðanakönnun á vegum síðunnar Lovefilm. Í mynd-
inni, sem er frá árinu 1976, leikur Sylvester Stallone 
hnefaleikakappann Rocky Balboa. Rocky er ein af 
fimm boxmyndum sem komust á topp tíu í könnun-
inni. Í öðru sæti lenti bobbsleðamyndin Cool Runn-
ings, í því þriðja varð Million Dollar Baby og saman 
í fjórða sæti voru Raging Bull og The Wrestler. 
„Hvort sem um er að ræða ruðningshetjur, bobb-
sleðagaura eða Balboa þá elskum við að horfa á 

íþróttahetjur komast yfir endalínuna á dramatískan 
hátt,“ sagði ritstjóri Lovefilm.

ADRIAN! Rocky hefur verið kjörin 
besta íþróttamynd allra tíma.

Rocky kjörin best



• FRÁBÆR VERÐ Á FLOTTUM MERKJUM •

SVO LÁGU AÐ ÞAÐ ER NÆSTUM ÞVÍ FYNDIÐ

VALDAR VÖRUR Á

ENN LÆGRA VERÐIENN LÆGRA VERÐI

Vínlandsleið 6-8  113 Reykjavík 

Opið:  Virka daga kl. 11-18   
Laugardaga kl. 11-16
Sunnudaga kl. 13-17

FYRIR KARLA, KONUR,
STRÁKA OG STELPURFATNAÐUR OG

FYLGIHLUTIR
Í ÚRVALI

SUNDFÖT Í ÚRVALI

ÉG ÆTLA AÐ SKREPPA Í
SPORT-OUTLET OG KAUPA
EITTHVAÐ SKEMMTILEGT

HETTUPEYSUR DÖMU
STÆRÐIR: XS-XL

VERÐ: 4.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 11.990 kr.

INNANHÚSSKÓR
BARNA OG FULLORÐINSSTÆRÐIR 

VERÐ FRÁ: 3.990 kr.

S VULC BARNASKÓR
STÆRÐIR: 32-39

VERÐ: 4.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 9.990 kr.

GERVIGRASSKÓR
STÆRÐIR: 29-38½

VERÐ: 3.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 6.990 kr.

SPEEDO SUNDPOKAR
2 LITIR: BLÁR, BLEIKUR

VERÐ: 990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 1.990 kr.

PUMA VETRARHÚFUR
3 LITIR: SVARTUR, HVÍTUR, BLEIKUR

VERÐ: 1.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 5.990 kr.

HETTUPEYSA
STÆRÐIR: S-XL
LÍKA TIL Í GRÆNU

VERÐ: 4.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 13.990 kr.

VINDJAKKAR DÖMU
STÆRÐIR: XS-XL

VERÐ: 7.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 17.990 kr.

KÖFUNARSETT BARNA
3 STÆRÐIR: 31-33 / 33-36 / 36-38

VERÐ: 990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 1.990 kr.



25. nóvember 2011  FÖSTUDAGUR42

Bandarískar kvikmynda-
stjörnur og leikstjórar hafa 
verið tíðir gestir á Íslandi á 
þessu ári. Fréttablaðið tók 
saman lista yfir fræga fólk-
ið sem hefur heiðrað Íslend-
inga með nærveru sinni 
árið 2011.

Óvenjumargar bandarískar kvik-
myndastjörnur og leikstjórar hafa 
komið hingað til lands á þessu ári. 
Flestar heimsóknirnar hafa verið 
í tengslum við kvikmyndatökur 
og hafa íslenskir fjölmiðlar fylgst 
spenntir með af hliðarlínunni.

Í apríl kom hingað Jake Gyllen-
haal og eyddi einni helgi í aftaka-
veðri uppi á Eyjafjallajökli og 
Fimmvörðuhálsi í tökum fyrir sjón-
varpsþáttaröðina Man Vs. Wild. 
Hann klæddi sig upp fyrir tök-
urnar í verslun 66 gráður norður í 
Bankastræti og fékk sér að borða á 
Laundromat í Austurstræti.

Í júlí flaug til Íslands stór hópur 
á vegum stórmyndarinnar Prome-

theus. Í tökuliðinu var leikstjór-
inn Ridley Scott, sem hefur gert 
myndir á borð við Alien og Gladia-
tor, Michael Fassbender úr X-Men 
og leikkonurnar Charlize Theron 
og Noomi Rapace, sem sló í gegn 
í sænskum myndum byggðum á 
Millennium-bókunum. Tökurnar 
fóru fram meðal annars við rætur 
Heklu og þóttu takast einkar vel.

Í ágúst greindi Fréttablaðið frá 
því að leikstjórinn Joseph Kosinski, 
sem síðast gerði Tron: Legacy með 
Jeff Bridges, hefði verið staddur 
hér á landi til að skoða hentuga 
tökustaði. Tilefnið var myndin 
Oblivion, með Tom Cruise í aðal-
hlutverki, sem segir frá hermanni 
sem er sendur til fjarlægrar plán-
etu.

Allt ætlaði um koll að keyra í 
september þegar fréttist af komu 
gamanleikarans Bens Stiller til 
landsins. Hann hefur í hyggju að 
taka upp myndina The Secret Life 
of Walter Mitty hér á Íslandi og 
kynnti sér tökustaði bæði á Djúpa-
vogi og í Stykkishólmi. Stiller 
greindi frá ferðalagi sínu um land-

ið á Twitter-síðu sinni og fylgdust 
aðdáendur hans úti um allan heim 
spenntir með. 

Annar Hollywood-leikari sem þó 
er þekktari sem rokksöngvari, Bon 
Jovi, kom hingað í júlí og dvaldi í 
turnsvítunni á Hótel Borg ásamt 
fjölskyldu sinni. Hann dvaldi hér 
í eina viku á meðan hann var að 
jafna sig eftir hnéaðgerð. Jovi og 
föruneyti skoðuðu Gullfoss, Geysi 
og Vestmannaeyjar ásamt því að 
ferðast vestur í Borgarfjörð.  

Nú síðast greindi Fréttablað-
ið frá því að leikstjórinn Darren 
Aron ofsky, sem hefur getið sér gott 
orð fyrir The Wrestler og Black 
Swan, hefði dvalið hér á landi til 
að kynna sér tökustaði fyrir vænt-
anlega stórmynd um Nóa og örk-
ina hans. Þar að auki hefjast tökur 
á sjónvarpsþáttaröðinni Game Of 
Thrones hér á landi í dag.

Stjörnurnar sem hafa komið til 
Íslands á þessu ári eru því margar 
og verður gaman að fylgjast með 
hvort ekki verði framhald á slíkum 
heimsóknum árið 2012.

 freyr@frettabladid.is

Stjörnurnar horfa til Íslands

Leikkonan, Playboy-fyrirsætan 
og dagskrárgerðarkonan Jenny 
McCarthy hefur gefist upp á að 
finna maka í Los Angeles og leit-
að á náðir internetsins. 

McCarthy hætti með leikaran-
um Jim Carrey fyrir nokkru og 
hefur nú sett auglýsingu á einka-
málasíðuna Match.com undir 
dulnefni. McCarthy skrifaði í 
auglýsingunni að hún væri orðin 
leið á karlmönnunum í Los Ang-
eles. „Mennirnir hérna líta allir 

út eins og konur. Ég er 
að leita að einhverj-
um sem er ekki 
héðan.“ Það er vef-
síðan Perezhilton.
com sem ljóstrar 
upp um makaleit 
leikkonunnar. 

Í makaleit á 
netinu

LEITAR AÐ MAKA 
Jenny McCarthy 
leitar að maka á 
netinu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þegar Justin Timberlake og 
Jessica Biel tóku aftur saman 
eftir fimm mánaða hlé á sam-
bandinu töldu flestir vina þeirra 
að loksins væri komið að því að 
þau myndu ganga í það heilaga. 
Timberlake er hins vegar tregur 
til, því hann heldur að hjónaband 
myndi hafa skaðleg áhrif á feril 
sinn, sem byggist mikið á vin-
sældum hans hjá kvenþjóðinni. 

Haft var eftir vini parsins að 
Biel hefði þó tögl og hagldir í 
þessu máli sem öðrum, eftir að 
hún fyrirgaf Timberlake fyrir 
framhjáhaldið sem olli skilnaði 
þeirra fyrr á árinu. Ef hún myndi 
hóta að yfirgefa Timberlake 
myndi hann stökkva til og giftast 
henni. 

Biel stjórnar 
sambandinu

SAMAN Á NÝ Timberlake og Biel hafa 
verið saman í fimm ár, með örfáum 
hléum.

STJÖRNUR Á ÍSLANDI
Jake Gyllenhaal, Charlize Theron, 
Ridley Scott, Ben Stiller, Bon Jovi 
og Darren Ronofsky hafa öll dvalið 
á Íslandi á þessu ári.

Kim Kardashian sýndi á sér 
sparihliðina þegar hún tók þátt 
í að gefa heimilislausum íbúum 
Los Angeles að borða á þakkar-
gjörðarhátíðinni. Haft var eftir 
viðstöddum að stjarnan hefði 
verið mjög vingjarnleg og kurt-
eis og tekið fullan þátt í matar-
undirbúningnum og því að bera 
hann fram fyrir þá rúmlega 
4.000 einstaklinga sem þáðu 
matarhjálpina. 

Kardashian var ánægð með 
daginn og skrifaði til aðdáenda 
sinna: „Við getum öll gert eitt-
hvað lítið sem skiptir kannski 
öllu máli fyrir aðra.“

Hjálpaði 
heimilis-
lausum

SJÁLFBOÐALIÐI Kardashian þurfti að 
hafa lífverði sína viðstadda þegar hún 
tók þátt í hjálparstarfinu.

John Lithgow hefur bæst við 
stjörnum prýtt leikaralið gaman-
myndarinnar Dog Fight. Tökur á 
myndinni eru hafnar og ann-
ast Jay Roach 
leikstjórnina. 
Hann á að baki 
grínsmelli á 
borð við Meet 
the Parents og 
Austin Powers-
myndirnar. 
Hinir vinsælu 
Zach Galifian-
akis og Will 
Ferrell leika í 
Dog Fight tvo 
náunga sem berjast um þingsæti 
í Norður-Karólínu. Ekki er vitað 
hvern Lithgow mun leika, en 
hann er þessa dagana að kynna 
nýja sjálfsævisögu sína. Einnig 
sést hann á næstunni í mynd-
unum New Year´s Eve og This Is 
Forty.

Fær hlutverk 
í Dog Fight

JOHN LITHGOW

Framhaldsmyndin Star Trek 3D 
er væntanleg í kvikmyndahús 17. 
maí 2013. Hinir fjölmörgu Trekk-
arar, dyggir aðdáendur Star Trek, 
geta því byrjað að telja niður dag-
ana í rólegheitum. Tökur hefj-
ast í janúar á næsta ári og sem 
fyrr eru þau Zoe Saldana, Chris 
Pine og Zachary Quinto í aðalhlut-
verkum. Orðrómur er einnig uppi 
um að Benicio Del Toro leiki ill-
mennið í myndinni. Star Trek 3D 
átti upphaflega að koma 
út næsta sumar 
en var frestað 
af kvikmynda-
verinu Para-
mount. Í stað-
inn var farið 
í framleiðslu 
á G.I. Joe 2: 
Retaliation. 

Star Trek 3D 
kemur 2013

ZOE SALDANA Fram-
hald af fyrstu Star 
Trek-myndinni 
kemur í 
bíó árið 
2013.

Jennifer Lopez hefur ekki verið 
heppin í ástamálunum undanfarið. 
Eftir að hafa skilið við eiginmann 
sinn til sjö ára, Marc Anthony, í 
sumar hóf hún ástarsamband með 
dansaranum Casper Smart, sem 
er 24 ára. Nú hefur komið í ljós að 
sá á mögulega fangelsisvist yfir 
höfði sér fyrir ýmis umferðarlaga-

brot. Lopez er að sögn 
heimildarmanna ekki 

ánægð með kærast-
ann og hefur ekki 
gert upp við sig 

hvort hún muni 
mæta í dómssal 
til að styðja hann 

þegar málið 
verður tekið 
fyrir. 

Óánægð með 
kærastann

Leikkonan Angelina Jolie segist 
vera heppin að vera á lífi miðað 
við óheilbrigt lífernið á yngri 
árum. „Ég tók öll eiturlyf sem 
til voru; kókaín, e-töflur, heróín 
og hreinlega allt,“ sagði hin 36 
ára Jolie í viðtali við 60 Minutes. 
„Ég fór í gegnum mikið myrkur 
og ég komst í gegnum það. Ég dó 
ekki ung, þannig að ég er mjög 
heppin. Margir aðrir listamenn 
og manneskjur hafa ekki lifað 
slíkt af.“ Hún viðurkennir að 
vera ekki laus við allt myrkrið 
en aðeins kærastinn Brad Pitt 
fær að kynnast því. „Þessi hluti 
af mér er enn til staðar. Hann 
er bara á sínum stað og er bara 
fyrir Brad og okkar ævintýri.“

Prófaði öll eiturlyfin

HEPPIN Angelina Jolie segist vera 
stálheppin að vera lifandi.

ÓSÁTT Bernsku-
brek Caspers 
Smart leggjast 
ekki vel í J-Lo.



Horfðu á þáttinn 9. desember í opinni dagskrá á Stöð 2.
SKEMMTUN SEM SKIPTIR MÁLI!

www.unicef.is

Horfðu á þáttinn 9. desember í opinni dagskrá á Stöð 2.r

VERTU MEÐ, KAUPTU

NEF 
HÉR FÆRÐU 
RAUÐU NEFIN:
HAGKAUP, 
BÓNUS, MP 
BANKI, TE OG 
KAFFI, SKÁTAR 
UM ALLT LAND
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Jóns úr Vör 

Menningar- og þróunarráð Kópavogsbæjar efnir í ellefta sinn til árlegrar 
ljóðasamkeppni undir heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.

Veitt verða vegleg verðlaun og fær verðlaunaskáldið auk þess til varðveislu, 
í eitt ár, göngustaf áletraðan með nafni sínu. Handhafi hans nú er Steinunn 
Helgadóttir, myndlistarmaður og ljóðskáld. Dómnefnd velur úr þeim ljóðum 
sem berast.

Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina en skilafrestur rennur út 
3. desember. Ljóðum skal skilað með dulnefni og nafn, heimilisfang og sími 
skáldsins látið fylgja með í lokuðu umslagi auðkennt með sama dulnefni. 
Ljóðin mega ekki hafa birst áður.

Utanáskrift er: 
Ljóðstafur Jóns úr Vör 
Menningar- og þróunardeild Kópavogs 
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Greint verður frá niðurstöðum samkeppninnar og verðlaun veitt 
á afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 2012. Jón úr Vör bjó nánast allan 
sinn starfsaldur í Kópavogi en tilgangur keppninnar er að efla og vekja 
áhuga á íslenskri ljóðlist.
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Söngkonunni Lady Gaga er margt til lista lagt, en hún opnaði á dögunum 
búð í Barneys-verslunarmiðstöðinni í New York. Frægir flykktust á opn-
unina og mátti þar sjá mörg stærstu nöfnin í tísku-og skemmtanabrans-
anum. Búðin er opin yfir jólin og á að vera eins konar útgáfa Lady Gaga á 
verkstæði jólasveinsins, en þar er meðal annars að finna fatnað, bækur, 
nammi og hluti í anda söngkonunnar, sem er þekkt fyrir frumlegan stíl. 

Lady Gaga opnar búð
HRESSANDI INNRÉTTINGAR Það 
er óhætt að segja að búð Lady 
Gaga sé litrík og hressileg.

STÍLISTINN Brad 
Gorenski varð 
frægur sem 
aðstoðarmaður 
stílistans Rachel 
Zoe í raunvera-
leikaþáttum um 
stjörnustílistann.

AÐAL-
STJARNAN 
Lady Gaga 
opnaði búð-
ina klædd 
íburðar-
miklum 
brúðarkjól 
frá Chanel. 

GOSSIP GIRL 
Leikkonan Blake 
Lively klæddist 
blárri buxnadragt, 
hér með sam-
leikara sínum 
úr sjónvarps-
þáttunum Gossip 
Girl, Matthew 
Settle. 

BLOGGARINN 
Bryan Boy mætti í 
skærgulum pels.

HÖNNUÐURINN 
Alexander Wang 
var að sjálfsögðu 

mættur til að 
berja búðina 

augum. 

RITSTJÓRINN 
Giovanna Battaglia 

ritstýrir L´Uomo 
Vogue og starfar 
þess á milli sem 

stílisti. 

LEIKARINN Neil 
Patrick Harris 
mætti ásamt 
unnusta sínum, 
leikaranum og 
kokkinum David 
Burtka.

BLÚNDUR Lady 
Gaga mætti í 
Barneys klædd í 
svartan blúndukjól 
sem vakti athygli, 

 NORDICPHOTOS/AFP

Mikil óvissa ríkir nú um framtíð 
rokksveitarinnar Sonic Youth eftir 
að eitt langlífasta par rokksins, 
Thurston Moore söngvari og Kim 
Gordon bassaleikari, tilkynntu 
um skilnað sinn eftir nærri 30 ára 
hjónaband. Tilkynningin kom í 
október þegar hljómsveitin var á 
tónleikaferðalagi í Suður-Amer-
íku. Moore og Gordon giftu sig 
árið 1984 þegar hljómsveitin hafði 
starfað í þrjú ár. Aðdáendur sveit-
arinnar voru því flestir jafnframt 
aðdáendur hjónabandsins, og haft 
var eftir eyðilögðum ungum manni 

að skilnaðurinn hefði orðið til þess 
að hann tryði ekki lengur á sanna 
ást. 

Nú hefur Sonic Youth spilað síð-
ustu tónleikana sem bókaðir voru 
áður en skilnaðurinn var ákveð-
inn, og þar með er mögulegt að 
sveitin hafi komið fram á sínum 
allra síðustu tónleikum. Aðdáend-
ur sveitarinnar bíða nú í örvænt-
ingu eftir fregnum um hvort þeir 
megi búast við áframhaldi á blóm-
legum þriggja áratuga ferli, en 
ekkert hefur heyrst úr herbúðum 
hljómsveitarinnar. 

Sonic Youth að hætta?
LANGLÍF Sonic Youth á 30 ára starfsafmæli á þessu ári.



Láttu þér 
og þínum

á jólunum

Pfaff • Grensásvegi 13 • Sími 414 0400 • www.pfaff.is • facebook.com/pfaff.is

Heilsuvörur Pfaff
eru jólagjöf in í ár!
Frábær tilboð föstudag og laugardag
Fátt er betra en að slappa af og láta sér líða vel yfir jólin. Heilsuvörurnar frá Pfaff hafa 
slegið í gegn og eru tilvaldar í jólapakkann handa þeim sem þér þykir vænt um.  
Við tökum vel á móti þér. 

Frábær tilboð í gangi!

Nuddtæki
Ertu með vöðvabólgu?
Margar gerðir.
Verð 5.900–9.900 kr.  

Hitapúðar
Margar gerðir
Verð frá 4.500 kr.  
10%  afsláttur af 
öllum púðum

Blóðþrýstings-
mælar
Mælir þú þig reglulega?
Verð frá 6.900 kr.  

Nuddpúði
Verð 11.900 kr.  
Tilboð  8.900 kr.

Dagsbirtu-
lampi

Meðferðarlampi sem virkar 
vel á skammdegisþunglyndi
Verð 17.900 kr.  
Tilboð  15.000 kr.

Nuddsessa
Verð 17.900 kr.  
Tilboð  15.000 kr.

Nuddsessa 
fyrir háls og bak
Margar stillingar – frábært verð
Verð 37.900 kr.  

Vöðvabólgu-
baninn
Gott nudd – öflugt bank
Verð 14.900 kr.  

Fótvermir
með nuddi
Hægt að velja eingöngu hita 
eða eingöngu nudd
Verð 7.995 kr.  

Undirteppi í rúm
Gefur góðan hita
Verð frá 8.900 kr.  

U di t i í ú

líða vel
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

FÖSTUDAGUR: WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 18:00, 
20:00, 22:00  WHEN CHINA MET AFRICA 18:00  FARIN 
(PARTIR) 20:00, 22:00  ERKIFJENDUR (SUPERCLÁSICO) 
20:00, 22:00  BAKKA-BALDUR 18:00  MIDNIGHT IN PARIS 
20:00, 22:00  BORGRÍKI 18:00  
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

FARIN
(PARTIR)

Nology, fyrsta breiðskífa 
dúósins Nolo, er komin út. 
Gripnum verður fylgt eftir 
um leið og þeir hafa lokið 
jólaprófunum.

Fyrsta plata dúósins Nolo í fullri 
lengd nefnist Nology og kom 
nýverið út á vegum Kimi Records. 
Platan hefur verið fáanleg á tón-
listarveitunni Gogoyoko síðustu 
viku og hefur fengið mjög góðar 
viðtökur hjá tónlistarunnendum.

„Við ætlum að reyna að kynna 
plötuna eins mikið og við getum. 
Við ætlum að spila úti um allt og 
selja milljón eintök,“ segir Ívar 
Björnsson, annar meðlima Nolo, í 
léttum dúr. 

Auk Ívars er í Nolo Jón Lorange 

og eru þeir félagar úr Breiðholti og 
Kópavogi. Fyrsta stuttskífa þeirra, 
No-Lo-Fi, kom út á vegum Braks, 
undirfyrirtækis Kimi Records, 
milli jóla og nýárs árið 2009 og var 
hún tekin upp í svefnherbergjum 
piltanna. Hún hafði að geyma lág-
stemmt, áheyrilegt popp með elek-
trónískum áhrifum og fékk mikið 
lof gagnrýnenda. Kraumsverð-
launin féllu þeim í skaut og einnig 
tilnefning til hljómplötuverðlauna 
Norðurlanda. „Upplagið, sem var 
tvö hundruð og eitthvað plötur, 
seldist upp hjá Braki og þá talaði 
Baldvin [Esra Einarsson hjá Kimi 
Records] um að gera fulla plötu hjá 
Kimi,“ segir Ívar.  

Upptökur á Nology tóku lang-
an tíma. Þær hófust í febrúar og 
sáu Svavar Pétur Eysteinsson 
úr Skakka manage og Prins Póló 

og Logi Höskuldsson úr Sudden 
Weather Change um upptöku-
stjórn. „Við vorum alltaf að fiffa 
eitthvað til og lagfæra plötuna,“ 
segir Ívar og bætir við að það hafi 
verið mjög góð reynsla að vinna 
með Svavari Pétri og félögum. 
Fjórtán lög eru á Nology, þar á 
meðal Beautiful Way, eitt besta 
lagið af No-Lo-Fi. 

Eins og áður segir ætla Ívar og 
Jón að fylgja Nology vel eftir, en 
samt ekki fyrr en þeir klára próf-
in, þó svo að einhverjir tónleikar 
verði á næstunni. Ívar er að læra 
kvikmyndafræði í Háskólanum en 
Jón er í Menntaskólanum í Kópa-
vogi. „Við erum í svo miklum próf-
um núna en við ætlum að byrja að 
rúlla á fullu eftir 10. desember,“ 
segir hann.

freyr@frettabladid.is

Klára prófin og kynna svo
FYRSTA BREIÐSKÍFAN KLÁR Nolo hefur gefið út sína fyrstu stóru plötu og nefnist hún Nology. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verkið Strengur eftir Tómas R. 
Einarsson var frumflutt í Tjarn-
arbíói á Listahátíð í Reykjavík í 
sumar. Verkið samanstóð af tólf 
lögum eftir Tómas og myndefni 
sem sýnt var samhliða. Platan 
Strengur er tvöföld, á hljómdisk-
num eru lögin tólf, en á DVD-
disknum eru lögin og myndefnið.

Í kynningartexta um verkið á 
vef Listahátíðar skrifaði Tómas: 
„Strengir eru víða, meðal annars 
í kontrabössum, ám og lækjum 
og það er strengur á milli mín og 
fólksins sem ég er kominn af.“

Strengur er einstakt verk. Tón-
listin er flutt af Tómasi, sem spil-
ar á kontrabassa, og Matthíasi MD 
Hemstock sem leikur á ásláttar-

hljóðfæri. Undir hljóðfæraleikn-
um hljóma svo upptökur af vatni, 
en Tómas tók upp hljóð í ám, lækj-
um, stöðuvatni og hafinu á æsku-
slóðum sínum. Á mynddisknum er 
hægt að horfa á hreyfingu vatns-
ins, samhliða tónlistinni.

Strengur fjallar um framrás 
lífsins, sem hófst áður en við 
urðum til og heldur áfram eftir að 

við erum farin. Ellefu laganna tólf 
á plötunni eru tileinkuð ákveðnum 
stöðum og ákveðnum forfeðrum 
Tómasar, sem hægt er að lesa um 
í veglegum plötubæklingi. Tólfta 
lagið er svo samið til dóttur hans 
Ástríðar, sem lést um aldur fram í 
fyrra. Verkið er þannig mjög pers-
ónulegt en um leið fjallar það um 
eitthvað sem allir menn eiga sam-
eiginlegt.

Þó að hugmyndin á bak við 
Streng sé frumleg er tónlistin 
bæði aðgengileg og hljómfögur. 
Það er vel hægt að njóta hennar án 
þess að virkja allar þær tengingar 
sem verkið býður upp á. Mér hefur 
alltaf fundist hljómur kontrabass-
ans einstaklega fallegur og þessi 
einfalda, latínskotna tónlist er 
bæði þægileg og heillandi. Á heild-
ina litið frumleg og flott plata.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Sérstök og heillandi 
plata.

Tíminn og vatnið

STRENGUR Strengur fjallar um framrás 
lífsins sem hófst áður en við urðum til.

Tónlist  ★★★★

Strengur
Tómas R. Einarsson

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

JACK AND JILL KL. 6 - 8 - 10 L 
IMMORTALS 3D KL. 8 - 10.10 16 
TOWER HEIST KL. 6 12

JACK AND JILL  KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
JACK AND JILL LÚXUS  KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
TROPA DE ELITE 2 KL. 10.20  16
IMMORTALS 3D  KL. 8 - 10.30  16
TOWER HEIST  KL. 5.40 - 8  12
IN TIME  KL. 10.20  12
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 3.20 - 5.40 - 8 7
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 L

JACK  AND JILL  KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
TROPA DE ELITE 2  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
IMMORTALS 3D  KL. 8 - 10.30  16
IN TIME  KL. 8 - 10.30  12
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40  7
ELDFJALL  KL. 5.45  L

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 300 Í 3D

T.V., KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ & HEYRT

JACK AND JILL 8 og 10

HAPPY FEET 2 - 3D 4(950 kr) og 6

IMMORTALS 3D 8 og 10.15

ELÍAS 4(700 kr)

TOWER HEIST 10

BORGRÍKI 6 og 8

TINNI 3D 5(950 kr)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

ÍSLENSKT TAL

ÍSLENSKT TAL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

BELLA ER Í LÍFSHÆTTU OG EDWARD OG JACOB ÞURFA AÐ 
SAMEINA KRAFTA SÍNA EF ÞEIR ÆTLA BJARGA LÍFI HENNAR

SELFOSS

ÁLFABAKKA

12

12

12

12

12

12

12

V I P

V I P

7

EGILSHÖLL

12

L

L

L

L

L

L

L

L

KEFLAVÍK

16

16

16
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 3 - 5:30 3D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 3 2D
HAPPY FEET 2 M/ Ensku Tali / ótextuð kl. 5:30 3D
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:20 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 VIP kl. 8 - 10:30 2D
THE HELP Luxus VIP kl. 5 2D
TOWER HEIST kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl. 5:50 -  8 - 10:45 2D
THE HELP kl. 8 - 10:10 2D
FOOTLOOSE kl. 3 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 3 2D

12

12

7

L

L

HAPPY FEET 2 m/ísl.tali kl. 5:50 3D
SEEKING JUSTICE kl. 10:20 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 2D
THE IDES OF MARCH kl. 10:10 2D
THE INBETWEENERS kl. 8 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 2D

AKUREYRI

16

16

12

12

12

12

KRINGLUNNI

7

7

L

L

L

L

L

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 3 - 5:30 3D
HAPPY FEET 2 M/ Ensku Tali / ótextuð kl. 8 3D
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 3 -5:30 - 8 - 10:30 2D
THE IDES OF MARCH kl. 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl.  10:40 2D
THE HELP kl. 5:10 - 8 2D

BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 3:40 2D

HAPPY FEET TWO 3D kl. 6 3D
SEEKING JUSTICE kl. 10:20 2D
THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN kl. 8 2D
THE SKIN I LIVE IN kl. 6  2D
THE IDES OF MARCH kl. 8 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 10:20 2DHAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30

TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 kl. 8 - 10:30
THE THREE MUSKETEERS kl. 5:40 - 8 
INBETWEENERS kl. 10:20

SVIKRÁÐ

����

HAPPY FEET TWO m/ísl tali   kl. 5:30(3D) - 5:30(2D)
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:30 2D
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
THE IDES OF MARCH kl. 8 - 10:20 2D
HELP kl. 5:30 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8:20 - 10:30 2D

91/100
Entertainment Weekly

“Æðisleg framhaldsmynd.”
Richard Corliss / Time

sýnd með íslensku og ensku tali

SSÝSÝÝÝÝÝNÝNNNNDDDDDÝND Í Í 2Í 22D D OOOOOGOGGGGGD  3333D3DDD

Myndir þú fara yfir strikið fyrir hefndina?

Frábær spennuþriller frá 
leikstjóranum Roger Donaldson

10



2.499.-2.499.-2.499.-2.499.-

2.499.- 3.199.-

Gildir til 1. desember á meðan birgðir endast.

NÝJAR MYNDIR
TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!
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sport@frettabladid.is

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

Hvar verður þú þegar margar af stærstu stjörnum golfheimsins, t.d. Rickie Fowler, 
Greg Norman, Adam Scott og Darren Clark, sigurvegari Opna breska 2011, 

mæta til leiks á Ástralska PGA meistaramótinu? Tryggðu þér áskrift! 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDU

Föstudagur
2. hringur  16:30   endursýnt
2. hringur  21:30    endursýnt
3. hringur  01.00 BEINT

UR

Laugardagur
3. hringur  08:55   endursýnt
3. hringur  23:00    endursýnt
4. hringur  01.00 BEINT

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODA

Sunnudagur
4. hringur  08:55   endursýnt
4. hringur  20:15    endursýnt

snjótennur 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

ÍSLENSKA KVENNALANDSLIÐIÐ  í handbolta mætir Tékklandi í æfingaleik í Vodafone-höllinni á Hlíðarenda klukkan 19.30 í kvöld. 
„Við erum að fara inn í erfiða leiki á móti sterku liði og þetta er prófsteinn á liðið. Það er ótrúlega mikilvægt að leikmenn finni fyrir góðri 
stemningu hérna heima og ég vona að fólk fjölmenni á Hlíðarenda á bæði föstudag og laugardag. Að fara héðan eftir að hafa náð góðum 
leikjum á móti Tékkum fyrir framan fulla Vodafone-höll skiptir ótrúlega miklu máli,” sagði Ágúst Þór Jóhannsson landsliðsþjálfari.

ÍÞRÓTTIR Það er alls ekki ókeypis 
fyrir íslensk handboltalið að fá 
erlendan leikmann til landsins. 
Handboltafélögin þurfa að greiða 
fáránlegar upphæðir til að fá leik-
mann til landsins á meðan það 
kostar nánast ekki neitt í fótbolt-
anum. Hátt í hálfa milljón króna 
kostar að fá samningsbundinn, 
erlendan handboltamann til lands-
ins á meðan það kostar fastan 100 
þúsund kall að fá erlendan körfu-
boltamann. Þá á eftir að greiða 
flug fyrir leikmanninn, útvega 
honum bíl og íbúð sem og að greiða 
honum laun. 

Þessi álagning í handboltanum 
hefur skilað sér í því að aðeins þrír 
erlendir leikmenn spila í N1-deild 
karla sem stendur.

„Það var Hassan Moustafa, for-
seti IHF, sem sá til þess að þetta 
félagaskiptagjald var hækkað 
upp úr öllu valdi. Það er í raun 
og veru allt vitlaust yfir þessu,“ 
segir Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, og er þar ekki 
bara að vísa til Íslands. Félög úti 
um alla Evrópu eru ósátt við þess-
ar breytingar.

„Ég var á fundi hjá Evrópusam-
bandinu um daginn þar sem þetta 
mál var rætt. Þá vildu menn losa 
sig undan þessari ákvörðun IHF 
og taka upp gjald sem EHF ákveð-
ur. Þetta mál er á borði lögfræð-
inga og verið að skoða hvort EHF 
hafi leyfi til þess að breyta þessu.“

Hækkunin á félagaskiptagjaldi 
samningsbundinna erlendra leik-
manna er 160.000 kr. en fyrir 
ósamningsbundna 40.000 kr.

„Þetta er klárlega ekki að hjálpa 
íslenskum félagsliðum þar sem 
við erum með lélegan gjaldmiðil 
og liðin hafa lítið milli handanna 
eftir bankahrunið.“

Nýbúið að hækka hjá KKÍ
KKÍ hækkaði gjaldið hjá sér fyrir 
erlenda leikmenn fyrir tímabilið 
upp í 100.000 kr. sem er helmings-
hækkun. KKÍ var þess utan nánast 
ekki að taka neitt af gjaldinu í sinn 
rekstur fyrir þetta tímabil.

„Það fóru áður um 90 prósent til 
FIBA Europe. Við vorum bara að 
taka nokkra þúsundkalla til okkar. 
Hugmyndin var síðan að nýta þessa 
peninga sem við tökum til okkar í 
landsliðsmálin. Það fara líklega 80 
prósent af 50 þúsund kallinum sem 
við fáum í landsliðin en hitt fer í 
vinnuna,“ segir Friðrik Ingi Rún-
arsson, framkvæmdastjóri KKÍ.

Upprunalega hugmyndin var 
að hækka gjaldið í 200.000 kr. en  
félögin sammæltust um að hafa 
það slétt 100.000.

„Við erum líka nýbyrjaðir að 
rukka 10 þúsund fyrir innlenda 
leikmenn en það gjald hafði verið 
5.000 kr. frá því að elstu menn 
muna.“

Þó svo að félagaskiptagjald-
ið hafi hækkað hefur komum 
erlendra körfuboltamanna lítið 
fækkað.

„Ég hef heyrt það frá félögunum 
að launin til erlendra leikmanna 
hafi lækkað. Svona miðað við það 
sem ég heyri þá er mjög almennt 
að þessir erlendu leikmenn séu 
að  fá tæplega 200 þúsund krón-
ur í mánaðarlaun. Einhverjir eru 
kannski að fá aðeins meira,“ segir 
Friðrik en viðurkennir þó að það 
hafi komið fyrir að leikmenn hafi 

verið að fá um 350-400 þúsund 
krónur. Það sé þó búið núna eftir 
því sem hann viti best.

Leikmennirnir eru einnig að fá 
frítt húsnæði og í flestum tilvik-
um einnig bifreið. Ekki er samt 
óvenjulegt að tveir til þrír leik-
menn búi saman. Kostnaðurinn 
sé því ekkert óyfirstíganlegur hjá 
körfuknattleiksdeildunum.

Ólíkt umhverfi í fótboltanum
Félagaskiptagjaldið í fótboltanum 
er langódýrast eða aðeins 2.000 
kr. Skiptir þá engu hvort leikmenn 
eru að skipta um lið innanlands 
eða koma að utan.

Sú tala er aftur á móti ekki 
marktæk því KSÍ er með stuðla-
kerfi fyrir leikmenn þar sem 
grunngjald félagaskipta er 100.000 
kr. Þegar leikmenn skipta um 
félag verður þá annaðhvort að 

greiða leiðbeinandi upphæð sam-
kvæmt reglum KSÍ eða komast 
að samkomulagi. Þá getur verðið 
bæði lækkað og hækkað.

Ef við tökum dæmi þá þurfti 
Fylkir að greiða ÍBV að minnsta 
kosti 300.000 kr. fyrir Finn Ólafs-
son samkvæmt reglugerð KSÍ en 
Finnur var samningsbundinn ÍBV.  
Liðin komust þó að samkomulagi 
um kaupverð og sú tala kemur 
aldrei inn á borð til KSÍ. Talan 
gæti í raun verið hver sem er.

Að sama skapi á Fylkir heimt-
ingu á því að fá 100.000 kr. fyrir 
Val Fannar Gíslason sem er 
genginn í raðir Hauka. Þó svo 
að Valur hafi verið samnings-
laus getur Fylkir neitað að skrifa 
undir félagaskipti ef það fær ekki 
greiðsluna. Einnig gátu liðin kom-
ist að samkomulagi um ákveðna 
eða enga upphæð. Málin eru í raun 
í höndum félaganna en reglur KSÍ 
eru leiðbeinandi. Þó verður alltaf 
að greiða að lágmarki 2.000 kr.

Þannig að þótt félagaskipta-
gjaldið svokallaða sé lágt geta 
upphæðirnar vegna félagaskipta 
á endanum orðið frekar háar.  
Aðeins þarf þó að greiða 2.000 kr. 
gjaldið fyrir leikmenn sem koma 
að utan. henry@frettabladid.is

Það er allt vitlaust út af þessu
Gríðarlegur munur er á félagaskiptagjaldi í stóru íþróttunum þremur. Á meðan það getur kostað hátt í 
hálfa milljón að fá mann að utan til Íslands í handboltanum er grunngjaldið í fótboltanum aðeins 2.000 kr. 
KKÍ er nýbúið að hækka gjaldið vegna útlendinga en það er þó fjarri félagaskiptagjaldi HSÍ.

ÚTLENDINGAR Í ÚTRÝMINGARHÆTTU Haukamaðurinn Nemanja Malovic er aðeins 
einn þriggja erlendra leikmanna í N1-deild karla. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson lék 
sinn fyrsta leik með danska liðinu 
AG Kaupmannahöfn þegar hann 
skoraði þrjú mörk í átta marka 
sigri á Lemvig-Thyborøn í dönsku 
úrvalsdeildinni í fyrrakvöld. 

„Ég er rosalega ánægður. Þetta 
var engin frábær frammistaða en 
ég var bara ánægður að geta loks-
ins spilað,“ sagði Ólafur í viðtali 
við heimasíðu AG.

„Ég tek einn leik í einu en leik-
æfingin kemur ekki fyrr en eftir 
nokkra leiki. Mér líður mjög vel 
núna og fæ vonandi að spila mikið 
á næstunni. Þetta var fyrsta skref-
ið og nú er ég kominn á ferðina,“ 
sagði Ólafur, en það eru frábærar 
fréttir fyrir íslenska karlalands-
liðið að landsliðsfyrirliðinn sé 
kominn af stað á ný. Fram undan 
er síðan Meistaradeildarleikur við 
Ademar Leon um helgina. - óój

Ólafur Stefánsson hjá AG:

Fæ vonandi 
að spila mikið 
á næstunni

ÓLAFUR STEFÁNSSON Búinn að ná sér af 
hnémeiðslunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Körfubolti
Ísland:
Leikmenn yngri en 20 ára   1.000 kr.
Leikmenn eldri en 20 ára sem spila í 
efstu deildum, 1 deildum og B-liðum 
meistaraflokksliða   10.000 kr.
Erlendir leikmenn:
Samningsbundnir eða ósamningsbundnir  
 100.000 kr
FIBA Europe fær 40-50.000 kr. og KKÍ fær 
afgang. Hluti af gjaldinu fer í landsliðs-
starf KKÍ.

Handbolti
Ísland:
Leikmenn sem fara á milli liða (rukkað 
fyrir 18 ára og eldri og leikmenn sem eru 
á samningi)   10.000 kr.
Samningsbundnir sem koma að utan:
HSÍ    42.500 kr.
EHF  196.700 kr.
Sérsamband þaðan sem leikmaður kemur 
 196.700 kr.
Samtals:  435.900 kr.
Samningslausir sem koma að utan:
HSÍ   42.500 kr.
EHF  64.000 kr.
Sérsamband þaðan sem leikmaður kemur  
 64.000 kr.
Samtals:  170.500 kr.



Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn   
Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir

1.499kr/kg

áður 2.498 kr/kg 

1.679kr/kg

áður 2.398 kr/kg 

694kr/kg

áður 798 kr/kg 

259kr/pk.

áður 439 kr/pk. 

1.799kr/kg

áður 2.998 kr/kg 

2.379kr/kg

áður 3.398 kr/kg 

99kr/stk.

áður 198 kr/stk. 

Tilboðin gilda  24. -  27. nóvember  
eða meðan birgðir endast

KJÚKLINGUR FERSKUR

SÉRBAKAÐ VÍNARBRAUÐ
*BAKAÐ Á STAÐNUM

OFNSTEIK  M/DÖNSKUM BLÆ

HANGILÆRI Á BEINI

FORRÉTTA BLINI 4 STK 200 G

GRAFINN- EÐA REYKTUR LAX ½ FLAK

KALKÚNABRINGA  FERSK 
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*GILDIR EKKI UM  
NETTÓ SALAVEGI

NÚ KÓLNAR Í VEÐRI &  
HLÝNAR Í JÓLAHJÖRTUM

1.994kr/kg
áður 3.498 kr/kg 

NAUTA-
MÍNÚTUSTEIK 
FERSK

 43%
afsláttur
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Iceland Express karla í körfu
Haukar-Tindastóll  74-80 (36-41)
Stig Hauka: Jovanni Shuler 28, Emil Barja 11 
(9 frák./7 stoðs.), Haukur Óskarsson 11, Sævar 
Ingi Haraldsson 7, Christopher Smith 7, Örn 
Sigurðarson 6, Davíð Páll Hermannsson 3, Helgi 
Björn Einarsson 1. 
Stig Tindastóls: Maurice Miller 26 (11 frák./5 
stolnir), Trey Hampton 25, Friðrik Hreinsson 9, 
Þröstur Leó Jóhannsson 8, Helgi Rafn Viggósson 
4, Helgi Freyr Margeirsson 4, Svavar Atli Birgisson 
3, Hreinn Gunnar Birgisson 1. 
KR-Grindavík  59-85 (27-43)
Stig KR: Finnur Atli Magnusson 19 (14 frák.), 
David Tairu 11, Kristófer Acox 6, Skarphéðinn 
Freyr Ingason 6, Emil Þór Jóhannsson 6, 
Martin Hermannsson 4, Ólafur Már Ægisson 2, 
Hreggviður Magnússon 2, Björn Kristjánsson 2, 
Jón Orri Kristjánsson 1. 
Stig Grindavíkur: J’Nathan Bullock 25, Giordan 
Watson 18, Ómar Örn Sævarsson 12, Páll Axel 
Vilbergsson 11, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 
7, Ólafur Ólafsson 7, Þorleifur Ólafsson 3, Björn 
Steinar Brynjólfsson 2. 
Valur-ÍR  86-92 (34-54)
Stig Vals: Garrison Johnson 23, Igor Tratnik 21,
Darnell Hugee 21, Birgir Björn Pétursson 9, 
Austin Magnus Bracey 4, Benedikt Blöndal 3, 
Ragnar Gylfason 3, Bjarni Geir Gunnarsson 2. 
Stig ÍR: Robert Jarvis 24, James Bartolotta 24, 
Nemanja  Sovic 21, Hjalti Friðriksson 10, Níels 
Dungal 4, Ellert Arnarson 3, Bjarni Valgeirsson 2, 
Þorvaldur Hauksson 2, Eiríkur Önundarson 2. 
STAÐAN Í DEILDINNI
Grindavík 7 7 0 619-500 14
Stjarnan 6 5 1 553-496 10
KR 7 4 3 588-608 8
Keflavík 6 4 2 528-486 8
ÍR 7 4 3 627-624 8
Þór Þ. 6 3 3 538-530 6
Snæfell 6 3 3 550-516 6
Njarðvík 6 3 3 514-513 6
Fjölnir 6 3 3 528-544 6
Tindastóll 7 2 5 562-611 4
Haukar 7 1 6 550-625 2
Valur 7 0 7 539-643 0
NÆSTU LEIKIR
Þór Þorlákshöfn-Fjölnir  Í kvöld kl: 19.15
Snæfell-Keflavík  Í kvöld kl: 19.15
Njarðvík-Stjarnan  Í kvöld kl: 19.15
Keflavík-Njarðvík  8. desember
Fjölnir-Snæfell  8. desember
Grindavík-Þór Þorlákshöfn  8. desember
Tindastóll-KR  8. desember
Valur-Haukar  8. desember
ÍR-Stjarnan 8. desember

ÚRSLIT Í GÆR

KÖRFUBOLTI Grindavík sendi skýr 
skilaboð til annarra liða í Ice-
land Express-deildinni í gær með 
auðveldum sigri á máttvana liði 
Íslands- og bikarmeistara KR. Nið-
urstaðan varð yfirburðasigur gest-
anna, 85-59, sem niðurlægðu KR-
ingana á þeirra eigin heimavelli.

„Við höfum verið frekar dapr-
ir og virkað áhugalausir í síðustu 
leikjum. Við sýndum þó í kvöld úr 
hverju við erum gerðir og skil-
uðum þessum góða sigri,“ sagði 
Helgi Jónas Guðfinnsson, þjálfari 
Grindavíkur, af mikilli hógværð. 
Grindavíkingar tóku völdin strax 
í fyrsta leikhluta og litu aldrei 
um öxl. KR-ingar komust aldrei 
nálægt því að ógna forystu gest-
anna.

„Varnarleikurinn var frábær, 
hjálparvörnin sérstaklega og 
menn lögðu sig mikið fram. Banda-
ríkjamennirnir skiluðu sínu og var 
sérstaklega ánægjulegt að fylgj-
ast með [Giordan] Watson í kvöld. 
Hann skoraði 20 stig en maður tók 
varla eftir honum. Hann stjórnaði 
okkar leik og skilaði okkur samt 
þessum góðu tölum.“

En í raun var það gríðarsterk 
liðsheild Grindavíkur sem fór 
fyrir þessum sigri í kvöld. Hinn 
tröllvaxni J’Nathan Bullock sá 
fyrir skemmtanagildinu með bæði 
troðslum og fínni skotsýningu en 
hver einasti leikmaður Grindavík-
ur skilaði sínu í leiknum. Hið sama 
er ekki hægt að segja um KR.

„Þetta var bara hræðilegt,“ 
sagði Hrafn Kristjánsson, þjálfari 
KR-inga eftir leikinn. „Þetta var 
fyrsta niðurlægingin sem ég hef 
orðið fyrir hér inni. Maður verður 
að vinna úr því eins og öllu öðru.“

Frammistaða KR í kvöld var 
vægast sagt slök og varla sæm-
andi fyrir núverandi Íslands- og 

bikarmeistara, þá sérstaklega í 
sókninni. Hrafn segist þó ekki 
óttast að bitinn verði of stór til að 
kyngja. „Þá gætum við allt eins 
lokað sjoppunni og hætt þessu. Það 
skiptir miklu máli hvernig við tök-
umst á við þetta á næstu dögum.“

Finnur Atli Magnússon bar ein-
faldlega af í liði KR í kvöld en hinn 
ungi Martin Hermannsson reyndi 
þó af og til að sýna einhvern lit. 
Upp á mikið meira var ekki boðið 
hjá KR í leiknum. 

„Finnur sýndi ákveðna karl-
mennsku og sýndi að þetta snýst 

allt um hugarfarið. Svona vill 
maður sjá hann spila í hverjum 
leik. Aðrir leikmenn litu út fyrir 
að vera hikandi og hræddir inn á 
vellinum,“ sagði Hrafn og hrósaði 
Martin líka. „Það leit allavega út 
fyrir að hann væri pirraður yfir 
því hvað væri að gerast.“

Bandaríkjamennirnir David 
Tairu og Edward Horton voru 
langt frá sínu besta í kvöld. Hor-
ton klikkaði á öllum ellefu skot-
um sínum í leiknum og þó svo að 
Tairu hafi skorað ellefu stig var 
hann litlu skárri. Hvort þetta leiði 

til breytinga í leikmannahópi KR 
vildi Hrafn ekki staðfesta. „Ef svo 
er verður það ekki tilkynnt við 
þetta tækifæri. En eðli íþróttanna 
er að það verði farið í einhvers 
konar hrókeringar þegar illa geng-
ur og það virðist enginn óhultur 
nema íslenski leikmaðurinn.“

Grindavík hefur nú unnið alla 
leiki í öllum keppnum til þessa á 
tímabilinu og virðast til alls lík-
legir. „Við förum í alla leiki til að 
vinna og við höfum mannskapinn 
til þess,“ bætti Helgi Jónas við.
 eirikur@frettabladid.is

Meistararnir fíflaðir á heimavelli
Sigurganga Grindavíkur í Iceland Express-deild karla hélt áfram með stórsigri á KR í gær, 85-59. Með sama 
áframhaldi verður lið Grindavíkur illviðráðanlegt í vetur. KR-ingar þurfa hins vegar að líta í eigin barm.

LÍTIL FYRIRSTAÐA Þorleifur Ólafsson og félagar í Grindavík áttu ekki í miklum vandræðum með KR-inga í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Haukar unnu frábær-
an sigur á Fram 27-25 í N1-deild 
karla í gær, en leikurinn fór fram í 
Safamýrinni. Leikurinn var virki-
lega spennandi allan tímann, en 
Haukar náðu að innbyrða sigur á 
síðustu mínútu leiksins. Haukar 
eru því komnir í efsta sæti deild-
arinnar með 14 stig og eiga samt 
sem áður einn leik til góða á flest 
lið.

Gylfi Gylfason var frábær fyrir 
Hauka og gerði átta mörk. Róbert 
Aron Hostert var einnig flott-
ur fyrir Framara og skoraði sjö 
mörk.

„Þetta lítur virkilega vel út 
fyrir okkur,“ sagði Aron Krist-
jánsson, þjálfari Hauka, eftir sig-
urinn í gær.

„Þetta var hörkuleikur hjá 
okkur í kvöld, en Framarar eru 
með frábært lið og góðan heima-
völl. Við höfum staðist þau próf 
sem hafa verið lögð fyrir okkur í 
vetur og erum að spila virkilega 
vel“.

„Við byrjuðum leikinn frábær-
lega og sýndum flottan sóknarleik 
alveg frá fyrstu mínútu. Framar-

ar ná síðan að vinna sig til baka 
inn í leikinn og úr verður mjög svo 
spennandi síðari hálfleikur. Birkir 

Ívar kemur síðan með fína innkomu 
í markið í síðari hálfleik og það 
gerði í raun útslagið. Við erum með 
frábæra liðsheild og eigum eftir að 
fara langt á henni. Það hefur verið 
gott að vinna með þessum strákum 
og það er mikill metnaður í þessum 
klúbbi, þá getur maður náð fínum 
árangri“.

„Það er ömurlegt að tapa svona 
leik,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari 
Fram, eftir tapið í gær.

„Þetta gat svo sem dottið báðu 
megin í kvöld en við vorum ekki 
nægilega skynsamir í lokin. Hauk-
arnir voru klókari en við í restina 
og náðu inn markinu sem gerði 
útslagið. Við erum að spila á marg-
an hátt vel í kvöld, en auðvitað eru 
einnig þættir sem við þurfum að 
skoða. Við byrjuðum leikinn væg-
ast sagt illa. Jóhann (Gunnar Ein-
arsson) meiðist eftir nokkrar sek-
úndur og við verðum fyrir einhvers 
konar áfalli. Liðið sýndi flottan kar-
akter og kom sér aftur inn í leikinn, 
en það var ekki nóg í kvöld.“   - sáp

Haukarnir komnir á toppinn í N1 deild karla eftir 27-25 sigur á Fram í toppslag í Safamýrinni í gærkvöldi: 

Þetta lítur virkilega vel út fyrir okkur

SEX SIGURLEIKIR Í RÖÐ Heimir Óli Heimisson og félagar í Haukum eru á mikilli 
siglingu í handboltanum. Hér skorar Heimir á móti Fram í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Úrslitin voru eftir bókinni á Sel-
tjarnarnesinu í gær þegar Grótta tapaði 
með níu marka mun fyrir HK. Kópavogs-
liðið lagði grunn að sigrinum strax í upphafi 
með því að skora fimm fyrstu mörkin. Það 
var bil sem heimamönnum tókst aldrei að 
brúa og því var leikurinn aldrei spennandi.

Taflan lýgur ekki, Grótta er lélegasta lið 
deildarinnar og miðað við frammistöðuna í 
gær eru leikmenn líka á þeirri skoðun. Þeir 
virtust einfaldlega ekki hafa trú á verk-
efninu. Vörnin opnaðist hvað eftir annað illa 
og hálfkák var í sóknarleiknum.

Enginn þeirra náði að skora meira en 
eitt mark úr opnum leik í fyrri hálfleik og 

það kann ekki góðri lukku að 
stýra.

„Það er oft erfitt að spila 
þessa leiki sem búist er við að 
þú vinnir,“ sagði Kristinn Guð-
mundsson, annar þjálfara HK, 
eftir leikinn. „Maður hrædd-
ist að þetta yrði eitthvað 
vesen en við byrjuðum 
leikinn mjög vel og eftir 

það var þetta ekkert vesen. Menn mættu klár-
ir til leiks.“

HK hafði tapað tveimur leikjum á undan 
þessum og segir Kristinn að það hafi því ekki 
verið erfitt að fá menn til að mæta með rétta 
hugarfarið. „Menn höfðu mikinn áhuga á að 

reka af sér slyðruorðið og voru ákveðnir 
í að gera betur til að koma sér aftur á 

skrið,“
Kristinn var rólegri á bekknum en 

oft áður í gær. „Ég er alltaf róleg-
ur!“ sagði hann og brosti. „Við 
héldum þessu þægilegu í dag. Við 
náðum að rúlla mikið mannskapn-
um og ég er bara ánægður.“ - egm

Gróttumenn höfðu ekki trú á sigri gegn HK og töpuðu áttunda leiknum í röð í N1 deild karla í handbolta:

Skyldusigur hjá HK-ingum í óspennandi leik

BJARKI MÁR ELÍSSON Skoraði 
níu mörk fyrir HK-liðið í gær 
og þurfti aðeins 11 skot til 
þess.   

KÖRFUBOLTI Íslensku landsliðs-
mennirnir í Sundsvall fóru á 
kostum í 105-96 sigri á toppliði 
Borås í sænsku úrvalsdeildinni í 
körfubolta í gærkvöldi. Sundsvall 
vann þarna sinn fjórða leik í röð 
og endurheimti toppsætið.

Íslensku strákarnir voru 
saman með 71 stig, 22 fráköst og 
15 stoðsendingar. Hlynur Bær-
ingsson var atkvæðamestur með 
30 stig og 14 fráköst, Jakob Örn 
Sigurðarson var með 23 stig, 6 
fráköst og 6 stoðsendingar og 
Pavel Ermolinskij bætti við 18 
stigum og 7 stoðsendingum. 

Sundsvall gerði út um leikinn í 
upphafi fjórða leikhlutans. Sunds-
vall vann fyrstu sex mínúturnar 
22-4 og komst í 99-85. Hlynur, 
Pavel og Jakob skoruðu allir á 
þessum kafla og alls 20 af þess-
um 22 stigum.

 - óój

Íslensku strákarnir í Sundsvall:

71 stig í sigri á 
toppliðinu

HLYNUR BÆRINGSSON Átti frábæran leik 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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  „Fallega gerð bók“
Egill Helgason / Kiljan   

„Þetta er bók sem 
      er mjög gaman að lesa“

  Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

Árið 1986 lætur 19 ára strákur sig 
hverfa í vafasamt mannhaf Suður-
Spánar og Marokkó, málar myndir 
á gangstéttir og lifir á klinkinu sem 
kemur í baukinn.

„Maður hreinlega tætir 
 sig í gegnum síðurnar“ 

Dóri DNA / Mið-Ísland 

N1 deild karla í handbolta
Fram - Haukar  25-27 (13-13)
Mörk Fram (skot): Róbert Aron Hostert 7 (12), 
Arnar Birkir Hálfdánsson 6 (10), Einar Rafn 
Eiðsson 3/1 (5/2), Sigfús Páll Sigfússon 2 
(3), Stefán Baldvin Stefánsson 2 (4), Sigurður 
Eggertsson 2 (5), Halldór Jóhann Sigfússon 1/1 
(1/1), Ægir Hrafn Jónsson 1 (2), Ingimundur 
Ingimundarson 1 (3),
Varin skot: Magnús Erlendsson 12/1 (36/2, 
33%), Sebastian Alexandersson (3, 0%),
Hraðaupphlaup: 10 (Arnar 3, Róbert 2, Einar 
Rafn 2, Sigurður, Ægir Hrafn, Ingimundur)
Fiskuð víti: 3 (Róbert, Sigfús Páll, Jóhann Karl 
Reynisson)
Utan vallar: 2 mínútur.
Mörk Hauka (skot): Gylfi Gylfason 8/1 (14/2), 
Heimir Óli Heimisson 6 (6), Tjörvi Þorgeirsson 5 
(7), Freyr Brynjarsson 4 (6), Sveinn Þorgeirsson 
3 (5), Nemanja Malovic 1 (2), Þórður Rafn 
Guðmundsson (1), Stefán Rafn Sigurmannsson 
(5),
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 7 (24/1, 29%), 
Birkir Ívar Guðmundsson 6/1 (14/2, 43%),
Hraðaupphlaup: 6 (Gylfi 3, Freyr 2, Sveinn)
Fiskuð víti: 2 ( Heimir Óli, Nemanja Malovic)
Utan vallar: 6 mínútur.

Grótta - HK  21-30 (9-18)
Mörk Gróttu (skot): Þórir Jökull Finnbogason 
6/5 (8/6), Kristján Orri Jóhannsson 3 (4), 
Þorgrímur Smári Ólafsson 3 (8), Ólafur Ægir 
Ólafsson 2/2 (2/2), Árni Benedikt Árnason 2 
(4), Ágúst Birgisson 1 (1), Hjálmar Þór Arnarsson 
1 (2), Þráinn Orri Jónsson 1 (3), Jóhann Gísli 
Jóhannsson 1 (4), Friðgeir Elí Jónasson 1 (4), Karl 
Magnús Grönvold (1),
Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 15 (43/2, 35%), 
Kristján Ingi Kristjánsson 1 (3, 33%),
Hraðaupphlaup: 2 (Þórir, Jóhann Gísli)
Fiskuð víti: 9 ( Þorgrímur 3, Ágúst 2, Hjálmar 2, 
Friðgeir, Karl)
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk HK (skot): Bjarki Már Elísson 9/2 (11/3), 
Atli Ævar Ingólfsson 5 (8), Ólafur Bjarki 
Ragnarsson 5 (8), Björn Þ. Björnsson 3 (7), Atli 
Karl Bachmann 2 (3), Leó Snær Pétursson 2 
(4), Tandri Már Konráðsson 2 (7), Vilhelm Gauti 
Bergsveinsson 1 (1), Sigurjón Friðbjörn Björnsson 
1 (1), Garðar Svansson (1), Hörður Másson (1),
Varin skot: Arnór Freyr Stefánsson 13/1 (33/7, 
39%), Björn Ingi Friðþjófsson (1/1, 0%),
Hraðaupphlaup: 7 (Bjarki Már 3, Atli , Ólafur 
Bjarki, Leó, Tandri Már)
Fiskuð víti: 3 (Atli Ævar, Björn, Vilhelm )
Utan vallar: 4 mínútur.

Afturelding - Valur  24-33 (7-16)
Mörk Aftureldingar (skot): Böðvar Páll Ásgeirsson 7 
(12), Jón Andri Helgason 5/1 (7/1), Sverrir 
Hermannsson 5 (8), Hilmar Stefánsson 3/2 
(5/2), Jóhann Jóhannsson 2 (6/1), Þrándur 
Gíslason 1 (2), Daníel Jónsson 1/1 (4/2), Einar 
Héðinsson (2), Chris McDermont (2),
Varin skot: Davíð Svansson 11/1 (31/4, 35%), 
Hafþór Einarsson 5 (18/1, 28%),
Hraðaupphlaup: 5 (Jón Andri 4, Þrándur)
Fiskuð víti: 4 ( Jón Andri, Sverrir, Hilmar, Einar)
Utan vallar: 8 mínútur.
Mörk Vals (skot): Anton Rúnarsson 14/4 (18/4), 
Sturla Ásgeirsson 6 (9/1), Magnús Einarsson 3 
(6), Agnar Smári Jónsson 3 (6), Atli Már Báruson 
2 (2), Einar Örn Guðmundsson 2 (3), Orri Freyr 
Gíslason 2 (3), Finnur Ingi Stefánsson 1 (1),
Varin skot: Hlynur Morthens 23/2 (41/4, 56%), 
Ingvar K. Guðmundsson 3 (9/2, 33%),
Hraðaupphlaup: 3 (Anton, Sturla, Orri Freyr)
Fiskuð víti: 5 (Orri Freyr 2, Anton , Atli Már, 
Styrmir Sigurðsson)
Utan vallar: 4 mínútur.

STAÐAN Í DEILDINNI:
Haukar  8  7  0  1  211-186  14
Fram  9  6  0  3  233-228  12
HK  9  5  1  3  245-225  11
FH  8  4  2  2  228-213  10
Valur  9  4  2  3  243-225  10
Akureyri  9  3  2  4  253-231  8
Afturelding  9  2  0  7  207-249  4
Grótta  9  0  1  8  205-268  1

NÆSTU LEIKIR:
Akureyri - Fram  Mið. 30.nóv.2011 
Afturelding - HK   Fim. 1.des.2011 
Valur - FH  Fim. 1.des.2011  
Haukar - Grótta  Fim. 1.des.2011

ÚRSLIT Í GÆR

HANDBOLTI Valsarar unnu öruggan 33-24 
sigur á Aftureldingu í Mosfellsbænum 
í gærkvöldi. Jafnræði var með liðunum 
fyrstu tíu mínúturnar en eftir það lok-
uðu Valsmenn eigin marki og gengu á 
lagið og sigurinn virtist aldrei í hættu 
eftir það. 

Heimamenn klóruðu aðeins í bakk-
ann í upphafi seinni hálfleiks en náðu 
ekki að brúa bilið og Valsmenn tryggðu 
sér því góðan sigur sem aðgreinir þá 
frá botnbaráttunni. „Það var frábær 
fyrri hálfleikur sem skapaði þennan 
sigur hér í kvöld, við slökuðum aðeins 
á og þeir náðu að minnka muninn í 
seinni en eftir að við settum aftur í gír 

höfðum við örugga forystu út leikinn,“ 
sagði Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari 
Valsmanna eftir leikinn. „Þetta er einn 
skemmtilegasti útivöllurinn á landinu, 
hálfgerð gryfja hvernig völlurinn er 
niðri og það er alltaf gaman að spila 
hérna. Við komum mjög undirbúnir inn 
í þennan leik, Afturelding geta spilað 
hörku vörn og eru með góða skotmenn 
þannig við vissum að við þyrftum að 
vera á tánum. Við vissum að ef við 
myndum sigra þennan leik myndum við 
komast aðeins frá neðri baráttunni og 
komast í baráttuna um sæti í úrslita-
keppninni,“ sagði Óskar. „Þetta gekk 
vel hérna fyrstu mínúturnar en svo 

fer Hlynur að verja vel og við misstum 
dampinn sóknarlega og vörnin varð 
óörugg,“ sagði Reynir Þór Reynisson, 
þjálfari Aftureldingar. „Við vorum 
búnir að vinna vel á æfingum þessa 
vikuna og það sem strákarnir sýndu á 
æfingum var flott, það gekk hins vegar 
ekki hér í dag, við vorum allt of brot-
hættir. Við misstum ítrekað boltann og 
kasta illa, það endurspeglaði vel tauga-
veiklunina sem fór inn í mína menn 
hérna í fyrri hálfleik. Valsmenn gerðu 
vel að nýta sér það, þeir eru með góða 
vörn og flinka menn í sókninni og við 
hefðum þurft að gera mun betur hér í 
dag.“  - kpt

Valsmenn unnu sinn þriðja leik í röð í N1-deild karla í handbolta í Mosfellsbænum í gærkvöld: 

Frábær fyrri hálfleikur hjá Valsmönnum

ANTON RÚNARSSON Búinn að skora 26 mörk í síðustu 
tveimur leikjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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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
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.15 The Weakest Link  07.00 New Tricks  07.55 
New Tricks  08.45 Come Dine With Me  09.35 
New Tricks  10.25 New Tricks  11.15 Keeping Up 
Appearances  11.45 Keeping Up Appearances  
12.15 Keeping Up Appearances  12.50 Live at the 
Apollo  13.35 Come Dine With Me  14.25 Jane 
Eyre  15.15 Jonathan Creek  16.10 Come Dine 
With Me  17.00 Live at the Apollo  17.45 QI  18.20 
QI  18.50 QI  19.20 QI  19.50 QI  20.20 Live at 
the Apollo  21.05 Derren Brown. Enigma  22.25 
The Graham Norton Show  23.10 Skavlan 

11.35 Det sode liv  12.05 Cleo  12.35 Aftenshowet  
14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 
Maggies nye liv  15.00 Den lille røde traktor  15.15 
Tagkammerater  15.30 Rosa fra Rouladegade  
16.00 Rockford  16.50 DR Update - nyheder og 
vejr  17.00 Spise med Price  17.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  18.00 Disney Sjov  19.00 Her er 
dit liv  20.00 TV Avisen  20.30 Det Nye Talkshow 
med Anders Lund Madsen  21.30 Fidibus  23.20 
Døden på havet  05.00 Noddy  05.10 Sigurd og 
Operaen  05.40 Den fortryllede karrusel

18.00 Föstudagsþátturinn

11.10 V-cup langrenn  12.00 Nyheter  12.05 V-cup 
langrenn  12.25 V-cup kombinert  13.00 Nyheter  
13.05 V-cup kombinert  13.30 V-cup skøyter  
14.00 Nyheter  14.10 V-cup kombinert  14.50 
V-cup skøyter  15.00 Nyheter  15.10 V-cup skøyter  
15.45 Svenske hemmeligheter  16.00 Nyheter  
16.10 Hvilket liv!  16.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Førkveld  
17.40 Distriktsnyheter  18.40 Norge rundt  19.05 
Beat for beat  19.55 Nytt på nytt  20.25 Skavlan  
21.25 Sporløst forsvunnet 

11.15 Debatt  12.00 Anslagstavlan  12.10 Här 
är ditt kylskåp  12.40 På tur med Torben  13.10 
Genialt eller galet  13.30 How to make it in 
America  14.00 Allt för Sverige  15.00 Rapport  
15.05 Gomorron Sverige  15.55 Telefonsupporten  
16.00 Bröderna Reyes  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  
18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  
18.30 Rapport  19.00 På spåret  20.00 Skavlan  
21.00 Reykjavik-Rotterdam  22.25 White Material  
00.10 Rapport  00.15 Homeland  01.10 Rapport 

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30 
Eldað með Holta

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Óskastundin 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.15 Sagnaslóð 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 
14.03 Tónlistarklúbburinn 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Fótspor á himnum 15.25 Ég er ekki 
að grínast 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Gullfiskurinn 20.00 
Leynifélagið 20.30 Eilífðar smáblóm: Þjóðsöngvar 
um víða veröld 21.10 Hringsól 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Litla flugan 
23.00 Kvöldgestir 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

08.00 The Nutty Professor
10.00 Twister
12.00 Madagascar: Escape 2 Africa
14.00 The Nutty Professor
16.00 Twister
18.00 Madagascar: Escape 2 Africa
20.00 Date Night
22.00 The Day the Earth Stood Still
00.00 Bulletproof
02.00 Eagle Eye
04.00 The Day the Earth Stood Still
06.00 Bye, Bye, Love

16.00 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
16.40 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
17.25 Otrabörnin (34:41)
17.50 Galdrakrakkar (46:47)
18.15 Táknmálsfréttir
18.30 Með okkar augum (4:6) (e) Í 
þessari þáttaröð skoðar fólk með þroska-
hömlun málefni líðandi stundar með sínum 
augum og spyrja þeirra spurninga sem þeim 
eru hugleiknastar hverju sinni.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Dans dans dans - Keppend-
ur kynntir
20.25 Útsvar (Snæfellsbær - Vestmanna-
eyjar) Spurningakeppni sveitarfélaga. Lið 
Snæfellsbæjar og Vestmannaeyja keppa. Um-
sjónarmenn eru Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir.
21.35 Tennisþjálfarinn (Balls Out: Gary 
the Tennis Coach) Fyrrverandi tennisgarpur 
sem nú er húsvörður í unglingaskóla tekur að 
sér að þjálfa hóp af vandræðagemlingum í 
íþróttinni. Leikstjóri er Danny Leiner og meðal 
leikenda eru Seann William Scott og Randy 
Quaid. Bandarísk gamanmynd frá 2009. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.10 Fundið fé (Snabba Cash)  Mynd 
byggð á sögu eftir Jens Lapidus um ungan 
mann sem gerist vikapiltur kókaínsala. Leik-
stjóri er Daniel Espinosa og meðal leikenda 
eru Joel Kinnaman, Matias Padin og Dragom-
ir Mrsic. Sænsk bíómynd frá 2010. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 ESPN America 08.15 PGA Tour - Hig-
hlights (40:45) 09.10 The World Cup of Golf 
(2:4) 13.10 Golfing World 14.00 The World 
Cup of Golf (2:4) 18.00 Golfing World 18.50 
The World Cup of Golf (2:4) 22.50 Ryder 
Cup Official Film 2010 00.05 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Game Tíví (11:14) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
12.00 Game Tíví (11:14) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
14.25 Skrekkur 2011 (e)
16.25 Rachael Ray
17.10 Dr. Phil
17.55 Parenthood (14:22) (e)
18.45 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (29:50) (e)
19.10 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (40:50) (e)
19.35 Will & Grace - OPIÐ (2:24) (e)
20.00 Being Erica (2:13) Skemmtileg 
þáttaröð um unga konu sem hefur ekki stað-
ið undir eigin væntingum í lífinu en fær 
óvænt tækifæri til að breyta því sem aflaga 
hefur farið. Erica hittir Claire á nýjan leik, að-
eins nokkrum klukkutímum áður en hún á 
að giftast Ethan.
20.50 According to Jim (15:18) Banda-
rísk gamansería með Jim Belushi í aðalhlut-
verki. Jim er pirraður þegar hann sér að Kyle 
sonur hans hefur meiri áhuga á vísindaskáld-
skap en íþróttum.
21.15 HA? (10:31) Íslenskur skemmtiþátt-
ur með spurningaívafi. Spéfuglarnir Auðunn 
Blöndal, Pétur Jóhann Sigfússon og Björn 
Bragi Arnarsson eru gestir þáttarins að þessu 
sinni og slá á létta strengi.
22.05 Jonathan Ross (2:19)
22.55 30 Rock (13:23) (e)
23.20 Got To Dance (14:21) (e)
00.20 Smash Cuts (51:52) 
00.40 Jimmy Kimmel (e)
02.55 Pepsi MAX tónlist

19.30 The Doctors (164:175)

20.15 Chuck (16:19)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.05 Human Target (3:13)

22.50 The Good Guys (17:20) Nýir þætt-
ir sem bæði eru hlaðnir spennu og gríni um 
löggu af gamla skólanum, Jack, og nútíma-
lega lögreglumanninn, Dan. Jack fer alltaf eftir 
bókinni og er af þeim sökum fastur í von-
lausri stöðu hjá lögreglunni. Félagi hans, Dan, 
er bæði drykkfelldur og slóði en heldur starfi 
sínu hjá lögreglunni vegna hetjudáðar sem 
hann drýgði fyrir mörgum árum.

23.40 Breaking Bad (3:13)

00.30 Chuck (16:19)

01.15 Týnda kynslóðin (15:40)

01.45 The Doctors (164:175)

02.30 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

15.50 Spænsku mörkin

16.30 PGA Championship

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

20.30 La Liga Report

21.00 F1: Föstudagur

21.30 PGA Championship Útsending frá 
ástralska PGA Championship-golfmótinu sem 
fram fer í Queensland í Ástralíu.

01.00 PGA Championship

15.30 Sunnudagsmessan

16.50 Stoke - QPR

18.40 Man. City - Newcastle

20.30 Football League Show

21.00 Premier League Preview

21.30 Premier League World

22.00 PL Classic Matches: Arsenal - 
Liverpool, 2003 

22.30 Premier League Preview

23.00 Everton - Wolves 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (16:175)
10.15 Ramsay‘s Kitchen Nightmares (3:6)
11.05 Off the Map (2:13)
11.50 Fairly Legal (6:10)
12.35 Nágrannar
13.00 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (4:5) 
13.30 Trapped in Paradise
15.25 Sorry I‘ve Got No Head
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.52 The Simpsons (2:23)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður 
19.30 Týnda kynslóðin (15:40) Týnda 
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í stjórn 
Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar Ant-
oníu Magnúsdóttur og munu þau fá til sín 
landskunna gesti í skemmtileg og óhefð-
bundin viðtöl þar sem gestirnir taka virkan 
þátt í dagskrárgerðinni.
20.00 Spurningabomban (9:11) Nýr og 
stórskemmtilegur spurningaþáttur í umsjá 
Loga Bergmanns Eiðssonar. Logi egnir saman 
tveimur liðum, skipuðum tveimur keppend-
um hvort, sem allir eiga það sameiginlegt að 
vera í senn orðheppnir, fyndnir og fjörugir og 
þurfa að svara laufléttum og skemmtilegum 
spurningum um allt milli himins og jarðar.
20.55 The X Factor (17:26) Stórglæsileg-
ur skemmtiþáttur með Simon Cowell í farar-
broddi. Rétt eins og í Idol verður sungið til 
sigurs, allt þar til einn söngvari eða söngflokk-
ur stendur uppi sem sigurvegari.
22.20 The X Factor (18:26)
23.05 The Mummy Ævintýramynd sem 
gerist á fyrri hluta 20. aldar. Harðjaxlinn Rick 
O‘Connell er kominn til hinnar fornu borg-
ar Hamunaptra í Egyptalandi. Hlutverk hans 
er að aðstoða fornleifafræðinga sem eru að 
kynna sér sögulegt grafhýsi.
01.10 Pride 
02.55 Face Off
05.10 Trapped in Paradise

Ég fékk stundum grænar bólur á bakið af 
því einu að hugsa til hinna rétthugsandi 
Svía (fólk má kalla þetta fordóma) en þeir 
virðast óþægilega oft hafa rétt fyrir sér og 
vera bestir (og vita stundum óþægilega oft 
af því sjálfir). Maður gat stundum grenjað 
úr sér augun þegar hin alræmda Svíagrýla 
lék íslenska karlalandsliðið grátt og flengdi 
það á beran bossann í beinni útsendingu (þau hlut-
verk hafa sem betur fer snúist við).

Og sænska landsliðið í knattspyrnu var ekkert 
mikið skárra, 5-0 tapið var salt í Svíasárið og dillandi 
hlátur sænsku þulanna ómaði um alla heimsbyggð 
þegar liðið skoraði eitt undarlegasta mark knatt-
spyrnusögunnar. 

Ofan á þetta bætist síðan auðvitað IKEA (guð blessi 

sexkantinn) og svo Volvo og Saab. Volvo 
kynnti meðal annars, fyrstur allra bílafram-
leiðenda, þriggja punkta beltið árið 1959. 
Uppfinningin var hins vegar ekki notuð til að 
græða meiri peninga heldur gaf Volvo fyrir-
tækið öllum samkeppnisaðilum sínum það. 
Svo rétt, svo óþolandi. 

Svíafýlu minni lauk aftur á móti, með 
eftirminnilegum hætti, þegar þríleik Stiegs Larsson var 
sporðrennt fyrir nokkrum árum. Þá opnuðust augu 
mín fyrir ljósinu og sannleikanum; Svíþjóð var ef til vill 
ekki það illa veldi sem ég hafði talið sjálfum mér trú 
um. Og þess vegna ætla ég að poppa í kvöld og njóta 
þess að horfa á kvikmyndina Snabba Cash, sem sýnd 
er á RÚV í kvöld. Hún byggir á samnefndri bók eftir 
lögfræðinginn Jens Lapidus. Og er sænsk.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON POPPAR

Flott, gott … og sænskt
> Stöð 2 kl. 19.30
Týnda kynslóðin

Björn Bragi Arnarsson og Þórunn 
Antonía Magnúsdóttir fylgja áhorfend-
um inn í helgina með skemmtilegum 
þætti þar sem þau fá landskunna 
gesti í lífleg viðtöl og fá þá 
til að taka þátt í ýmsum 
skrípaleik. Aðalgesturinn 
að þessu sinni er Egill 
„Gillz“ Einarsson og það 
verður spennandi að sjá 
hvað þau fá hann til að 
gera.
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Hjónabandssæla

Hrekkjusvín – söngleikur – síðasta sýning
Fös 25 nov  kl 19 

Lau 26 nóv.  kl 20 
Sun 27 nóv.  kl 20 

Fim 01 des.  kl 20
Fös 02 des.  kl 20 

Steini, Pési og Gaur á Trommu - Uppistand
Fim 24 nov  kl 20.00 
Fös 25 nov  kl 22.30 

Lau 03 des  kl 22.30
Lau 08 des  kl 22.30

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Síðustu föstudaga – Fall Down 
Slow með Sin Fang. þetta er 
reyndar búið að vera magnað 
plötuár, en Sin Fang er tvímæla-
laust ein af plötum ársins, ef 
ekki plata ársins að mínu mati.“

Dagur B. Eggertsson, formaður borgar-
ráðs. 

MATGÆÐINGUR Girnilegar uppskriftir má finna á 
evalaufeykjaran.com FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Hún verður gefin út hjá for-
lagi sem nefnist New American 
Press og er ekki langt frá Chi-
cago. Þetta er tíu til fimmtán ára 
gamalt forlag sem gefur út bók-
menntir og tímarit. Þeir ætla að 
gera vel úr þessu og það kemur 
jafnvel til greina að ég fari út, lesi 
upp og áriti,“ segir rithöfundur-
inn Ólafur Gunnarsson. Smá-
sagnasafn hans, Meistaraverkið, 
verður gefið út í Bandaríkjunum 
á næsta ári.

Amerískur bókamarkað -
ur hefur löngum verið sagður 
ansi þröngsýnn þegar kemur að 
erlendum bókmenntum og það 
eru ekki mörg íslensk skáld sem 
hafa komið bókum sínum á fram-
færi við ameríska lesendur; Yrsa 
Sigurðardóttir, Arnaldur Indriða-
son og Ólafur Jóhann Ólafsson 
eru þar kannski í broddi fylking-
ar ásamt Halldóri Laxness. Ólaf-
ur var að vonum himinlifandi 

með tíðindin. „Það þykir náttúr-
lega ekki tiltökumál að höfundur 
frá Íslandi fái bók sína útgefna í 
útlöndum, sérstaklega eftir bóka-
messuna í Frankfurt. En Banda-
ríkin eru eilítið annars eðlis, þeir 
eru mjög lokaðir á bækur sem 
ekki eru skrifaðar á ensku.“ 

Ólafur naut liðsinnis bít-skálds-
ins Rons Whitehead, sem kom á 
bít-hátíð höfundarins fyrir þrem-
ur árum, við að koma bókinni á 
framfæri. „Ég sagði honum að ég 
væri að vinna að smásagnasafni 
og hann spurði hvort ég vildi ekki 
þýða eina sögu og senda honum. 
Hann kom henni til forlagsins og 
þeir luku lofsorði á hana og báðu 
um meira efni. Í framhaldi af því 
náðust þessir samningar.“ Ólaf-
ur er nú á fullu í jólabókaflóðinu 
sem er ansi drjúgt þetta árið og 
mun meðal annars árita bók sína í 
Eymundsson í Kringlunni á laug-
ardag og svo í Austurstræti.  - fgg

Bít-skáld liðkaði fyrir Ameríkuútgáfu

AMERÍKUDRAUMUR Ólafur Gunn-
arsson hefur samið við New American 
Press um að gefa út smásagnasafnið 
Meistaraverkið í Bandaríkjunum. Skáldið 
er himinlifandi með árangurinn enda 
ekki á hverjum degi sem íslenskum höf-
undi tekst að brjóta sér leið þar inn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég veit fátt betra en að borða, það er mikið 
áhugamál hjá mér,“ segir Eva Laufey Kjaran 
Hermannsdóttir, 22 ára gömul Akranesmær, sem 
vakið hefur mikla athygli fyrir matreiðslublogg 
sem hún heldur úti. Bloggið stofnaði hún í fyrra, 
sér til gamans að eigin sögn, en síðustu mánuði 
hafa heimsóknir á síðuna rokið upp. Eva Laufey 
er enda dugleg að birta girnilegar myndir og 
uppskriftir sem hún notar frítíma sinn frá nám-
inu í að kokka upp. 

„Ég hef alla tíð verið sælkeri og haft mik-
inn áhuga á matargerð frá því að ég var mjög 
ung. Mamma mín er sérlega góður kokkur og 
hún leyfði mér að taka þátt í öllu sem sneri að 
eldamennsku þegar ég var yngri, og ég hef í 
raun ekki hætt að elda og baka síðan.“ segir 
Eva Laufey sem segist ekki eiga erfitt með að 

standast freistinguna að borða allt sem hún 
bakar. „Ég reyni bara að bjóða vinum mínum oft 
í köku og kaffi.“

Eva Laufey er að vonum ánægð með að eiga 
eitt vinsælasta matarblogg landsins og tæki-
færin sem fylgja athyglinni. Þrátt fyrir ungan 
aldur hefur hún nú þegar fengið uppskrift birta 
í Gestgjafanum og er farin að skrifa pistla um 
mat á mbl.is. Henni líður ágætlega í sviðsljósinu 
og segir það líklega vera eitthvað í blóðinu, en 
hún er dóttir Hemma Gunn og systir Eddu Her-
mannsdóttur sjónvarpskonu. Ef til vill mun hún 
einhvern daginn feta í fótspor þeirra og birtast 
á skjánum, en þessa dagana einbeitir hún sér 
að blogginu. „Á meðan mér finnst þetta svona 
gaman og einhver nennir að skoða síðuna held ég 
áfram. Ég hef svo ótrúlega gaman af þessu.“  - bb

Eldar og bakar á hverjum degi

„Ég held alveg sérstaklega upp á 
Pál Óskar. Ég hef haft áhuga á tón-
listinni hans síðan 1987 og Euro-
vision síðan hann flutti Minn hinsti 
dans. Í raun og veru er það hann 
sem vakti hjá mér áhuga á íslenskri 
tónlist og þá sérstaklega Eurovis-
ion.“ Þetta segir Craig Murray, 
einlægur ástralskur Íslandsvinur 
og tónleikagestur Frostrósa, sem 
langar alveg sérstaklega til að 
hitta Pál Óskar Hjálmtýsson þegar 
hann og sambýlingur hans, Daryl 
Brown, koma hingað til Íslands 
skömmu fyrir jól. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í ágúst reyndu Murray og Brown 
að fá fund hjá Jóhönnu Sigurðar-

dóttur, hún væri nánast í guðatölu 
hjá þeim. Murray upplýsir að hann 
hafi sent aðstoðarmanni Jóhönnu 
fyrirspurn um hvort þeir gætu 
fengið mynd af sér með íslenska 
forsætisráðherranum. „En það 
reyndist ekki vera hægt,“ segir 
Murray, sem fær hins vegar þann 
draum sinn uppfylltan að hitta Pál 
Óskar. Því þegar Fréttablaðið hafði 
samband við íslensku poppstjörn-
una stóð ekki á honum. „Auðvitað, 
ég tek þeim opnum örmum og geri 
vel við þá. Eru þeir ekki miklir 
Eurovision-aðdáendur?“ segir Páll.

Murray átti ekki orð þegar 
Fréttablaðið flutti honum þessi 
tíðindi og ástralski Eurovision-

aðdáandinn sagðist vera hamingju-
samasti maður Ástralíu um þess-
ar mundir. Fundur þeirra þriggja 
á eflaust eftir að vera rúsínan í 
pylsuendanum því þeir Murray 
og Brown eiga 20 ára sambýlisaf-
mæli þegar þeir koma hingað og 
Murray sjálfur verður fimmtug-
ur meðan á Íslandsdvölinni stend-
ur. Þeir félagar verða á tónleikum 
Frostrósa á Akureyri hinn 17. des-
ember og ætla síðan að drekka í 
sig hina rammíslensku jólastemn-
ingu fyrir norðan og á höfuðborg-
arsvæðinu. „Ég veit að við munum 
skemmta okkur konunglega þegar 
við komum,“ segir Murray. 

 freyrgigja@frettabladid.is

CRAIG MURRAY: PÁLL ÓSKAR VAKTI HJÁ MÉR ÁHUGA Á ÍSLENSKRI TÓNLIST

DRAUMUR AÐ RÆTAST AÐ 
FÁ AÐ HITTA POPPKÓNGINN

Á GÓÐRI STUNDU Páll Óskar ætlar að hitta þá Daryl Brown og Craig Murray þegar þeir koma til Íslands. Þetta ástralska par er 
miklir Frostrósa-aðdáendur og eru hér á góðri stundu með Regínu Ósk og Friðriki Ómari.
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Mjög fróðleg bók um ástæður þess að fólk 
fitnar og hvernig er hægt að halda þyngdinni í 

skefjum. Bókin á brýnt erindi því hér er bent 
á auðveldar og gagnlegar leiðir til að 

bæta heilsuna.

Gullfalleg bók, eftir Arndísi Sigurðardóttur, með 
uppskriftum og auðveldum leiðbeiningum um 

hvernig búa má til sínar eigin snyrtivörur. 
Einstök og eiguleg bók fyrir unnendur nát-

túrulegra og umhverfisvænna snyrtivara.

Fjöldi uppskrifta að einföldum, hollum en umfram 
allt ljúffengum drykkjum eftir Auði Ingibjörgu 
Konráðsdóttur heilsukokk. Bók fyrir alla sem er 
annt um heilsu sína og heilbrigði.
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Listh

Sofðu vel um jólin

Svæðisskipt þrýstijöfnunardýna sem veitir 
fullkominn stuðning. Tveir stífleikar.
Queen 153x203 cm á íslenskum botni 
179.900 kr. Nú 169.900 kr.

Íslenskur höfuðgafl 94.900 kr.
(Sé keypt rúm fæst 20% afsláttur 
af höfuðgafli og fylgihlutum.)

BOAS leður sjónvarpssófi 3 sæta. 169.900 kr.

Mikið úrval af svefnsófum

Saga/Freyja hágæða heilsudýna. 
Gerð úr 7 svæðisskiptu pokagormakerfi 
með 4 cm þrýstijöfnunarefni í bólstrun. 
Queen 153x203 cm á íslenskum botni 
129.900 kr. Nú 119.900 kr.

Þór hágæða heilsudýna. Gerð úr tvöföldu 7 
svæðisskiptu pokagormakerfi 
með þrýstijöfnunarefni. 
Queen 153x203 cm á íslenskum botni 
149.900 kr. Nú 139.900 kr.

Board Wallhugger stillanlegt rúm. 
Eitt vinsælasta stillanlega rúmið. 
2x90x200 cm með okkar bestu 
IQ-care heilsudýnu 549.900 kr.
Nú 529.900

Proflex stillanlegt rúm. 
Gott stillanlegt rúm á frábæru verði. 
2x90x200 cm með okkar bestu 
IQ-care heilsudýunu 399.900 kr.
Nú 379.900 kr.

BOAS leður hægindastóll.  79.900 kr.

BOAS rafmagns lyftu stólar. 149.900 kr.

Vinsælasta jólagjöfin,
IQ-Care heilsukoddar.
3 stærðir.

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Jólagjöfin þín í ár.
Hágæða Damask 
sængurverasett í miklu úrvali.
Frá 8.900 kr.  Nokkrar stærðir

20% afsláttur

Ný sending20% afsláttur

afsláttur 

(Gildir ekki með öðrum tilboðum) B
Ei
2x
IQ
N

(Gildir ekki með öðrum tilboðum)(G r ek bo

Gerið gæða- og 
verðsamanburð
Gerið gæða- og 
verðsamanburð

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Sigga og Palli taka lagið
Páll Óskar Hjálmtýsson og Sigríður 
Beinteinsdóttir hafa sent frá sér 
nýtt jólalag sem nefnist Jólin 
koma með þér. Páll Óskar hefur 
undanfarin ár verið duglegur við 
að syngja jólalög með hörpuleikar-
anum Moniku Abendroth en nú 
hefur Sigríður, sem hefur gefið út 
mörg jólalög í gegnum árin, bæst í 
vinahóp hans og útkom-
an er hugljúf eins og 
við mátti búast. Palli 
og Sigga hafa áður 
sungið saman, þar á 
meðal á Gay Pride-
balli Palla á Nasa í 
fyrra, auk þess sem 
Sigga hefur sungið 
á Eurovision-
kvöldum Palla.   

1 Keypti Víkingalottó í 
Hobbitanum - og vann

2  Kviknaktar kvenfélagskonur

3  Dæmdur í sextán ára fangelsi 
fyrir manndráp

4  Eyddu röngu tvíburafóstri

5  Fréttaskýring: Svo auðug af 
vatni að lög eiga vart við

6  Hættulegt að blanda saman 
áfengi og orkudrykkjum

Misjafnar kræsingar
Einn fylgifiska jólabókaflóðsins er 
að útgáfufagnaðir eru haldnir upp 
á nánast hvern dag. Þannig var 
múgur og margmenni í útgáfuteiti 
bókarinnar Hola lovers eftir tísku-
bloggarann h eða Hildi Knúts-
dóttur eins og hún heitir, í gær. Í 
teitinu var boðið upp á beikon og 
vín eins og dyggir lesendur tísku-
bloggsins hefðu mátt búast við.  Í 
dag fagnar Nanna Rögnvaldardóttir 

svo útgáfu nýrrar bókar sinnar, 
sem heitir Jólamatur 
Nönnu. Þar verður 
einnig boðið upp á 
veitingar og gera 
einhverjir sér 

eflaust vonir 
um að örlítið 
annars konar 
matur verði 
í boði, enda 
Nanna einn 
helsti mat-
gæðingur 

þjóðarinnar.

 - fb, þeb
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