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Fyrsta aðventukertið er Spádómskertið
sem minnir á fyrirheit
spámannanna um komu frelsarans.
Annað er Betlehemskertið og
heitir eftir fæðingarbæ Jesú. Þriðja er
Hirðingjakertið, nefnt eftir
hirðingjunum sem fyrst fengu fregnir
um fæðingu frelsarans og
hið fjórða er Englakertið, nefnt eftir
englunum sem fluttu fréttina.
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011

Þúsundir leiguíbúða vantar
Um 16 þúsund leiguíbúðir vantar til að mæta eftirspurn á landinu. Þrettán þúsund þurfa að vera á höfuðborgarsvæðinu og 94% þeirra þurfa að vera í Reykjavík, þar sem flestir vilja búa. Fleiri leigja í Kópavogi en vilja.
HÚSNÆÐISMÁL Alls þarf leigu-

Brutu píanó í kirkju
Óhapp á árlegum
tónleikum Diktu í Garðabæ.
fólk 60

Sóknarnefndar að
marka nýja stefnu
Prestar ósammála um
þjónustu presta sem
hafa orðið uppvísir að
kynferðisbrotum.
skoðun 29

íbúðum í Reykjavík að fjölga um
tólf þúsund til að mæta þeirri
eftirspurn sem er eftir leiguhúsnæði. Á landinu öllu þarf þeim að
fjölga um sextán þúsund. Um 70%
fleiri Íslendingar vilja leigja sér
húsnæði en gera það í dag.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í skýrslu sem Capacent vann
fyrir Reykjavíkurborg og ber
nafnið „Staða, horfur og möguleikar á húsnæðisleigumarkaði
árið 2011“. Skýrslan var kynnt í

borgarráði í síðustu viku. Í henni
eru meðal annars birtar niðurstöður könnunar sem Capacent
gerði á ýmsum þáttum sem tengjast þörf fyrir íbúðarhúsnæði.
Þar kemur meðal annars fram
að leiguhúsnæði á landinu öllu
sé langt frá því nógu mikið til
að geta mætt þeirri eftirspurn
sem er eftir slíku búsetuformi.
Á næstu þremur árum þurfi að
fjölga leiguíbúðum um 7.852
og til lengri tíma þurfi þeim að
fjölga um 15.968. Þegar horft

70%

prósent fleiri
Íslendingar vilja
leigja sér húsnæði en gera það í dag.
er einvörðungu á höfuðborgarsvæðið kemur í ljós að á næstu
þremur árum þarf að fjölga leiguúrræðum þar um 8.801. Skammtímaþörfin er því meiri á höfuðborgarsvæðinu en landinu öllu,
sem skýrsluhöfundar segja vís-

bendingu um að offramboð sé
á leiguhúsnæði úti á landi. Til
lengri tíma þarf að fjölga leiguúrræðum á höfuðborgarsvæðinu
um 12.904. Um 94% af því húsnæði þarf að vera í Reykjavík
þar sem langflestir væntan legir
leigjendur vilja búa. Af þeim
sem eru líklegir til að leigja,
næst þegar þeir skipta um húsnæði, vildu 52,5% leigja í Reykjavík. Töluvert færri vildu leigja í
Kópavogi og á Norðurlandi en
gera það í dag.
- þsj / sjá síðu 8

Eiður Smári Guðjohnsen:

Ferillinn endi á
jákvæðan hátt
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen

segist í ítarlegu viðtali við Fréttablaðið í dag harðákveðinn í að spila
aftur áður en tímabilinu lýkur í
Grikklandi, þrátt fyrir að hafa tvífótbrotnað í leik með AEK Aþenu í
haust. Ferlinum sé ekki lokið.
„Síðustu tvö ár hafa þróast
leiðinlega en mér er efst í huga að
snúa þessu við og enda ferilinn á
jákvæðum nótum.” - esá / sjá síðu 76

Öruggur í starfi
Guðmundur Guðmundsson
stendur í ströngu með
Rhein-Neckar Löwen.
sport 74

Ný sýn á aldagamla ráðgátu:

Tórínó-klæðin
gætu verið ekta

veðrið í dagg
veðrið í dag

ÍTALÍA Vísindamenn á Ítalíu hafa
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HLÝNAR TÍMABUNDIÐ Í dag
má búast við stífum vindi við S- og
V-ströndina. Snýst í SV-átt S-til
síðdegis og bætir heldur í vind.
Úrkoma S- og V-til, snjókoma í
fyrstu en síðan slydda og rigning.
VEÐUR 4

AÐVENTA Á LAUGAVEGI Nú þegar styttist í að jólin gangi í garð lítur út fyrir breytingar á veðri.
Eftir frostakafla spáir Veðurstofan því að síðdegis í dag verði fimm stiga hiti í höfuðborginni. Næstu daga byltir
hitinn sér upp og niður fyrir frostmark og skiptist á rigning og snjókoma.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

varpað nýju ljósi á ráðgátuna um
líkklæði Krists sem jafnan eru
kennd við borgina Tórínó þar sem
þau eru til sýnis.
Deilur hafa lengi staðið um
það hvort um sé að ræða líkklæði Krists, en á þeim má sjá
móta fyrir líkama manns með
skegg, sítt hár og sár á höndum
og fótum. Margir telja að þau séu
fölsun frá 13. eða 14. öld, en nýjustu rannsóknir segja að þá hafi
ekki verið til tækni til að skapa
myndina á klæðinu.
Er það vatn á myllu hinna
trúuðu, en deilurnar munu eflaust
standa enn um langa hríð.
- þj

Haglél er plata ársins hjá Fréttablaðinu og einnig langmest selda plata landsins:

Seldi 3.500 eintök á einni viku
TÓNLIST Örn Elías Guðmundsson,

Philips hefur hlotið EISA
verðlaun fyrir sjónvörp
10 ár í röð.

ht is
ht.is

Mugison, seldi 3.500 eintök af
plötu sinni Haglél í síðustu viku
samkvæmt Tónlistanum. Vikuna
þar áður seldist platan í 2.000
eintökum og náði Mugison því
gullsölu á aðeins tveimur vikum,
sem er ótrúlegur árangur.
„Upphaflega hefði ég verið
sáttur við að selja 3.500 eintök
í heildina. Það hefði verið gott,“
segir Mugison. Engin plata hefur
selst jafnmikið á einni viku síðan

Jólaleikur
BYKO!
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Tónlistinn
var fyrst tekinn saman um
miðjan áratuginn.
Mug i s on á
ei n n ig plöt u
á rsi ns 2 011
samkvæmt
tónlistarsérfræðingum
FréttablaðsÖRN ELÍAS
ins. Aðspurður GUÐMUNDSSON

segist hann ekki hafa búist við
því.
„Það hefur gengið svo vel og
tilhneigingin hjá þeim sem gengur svona vel er að þeir detta út
úr öllum verðlaunaafhendingum.
Bubbi fékk ekki verðlaun í tuttugu ár eða eitthvað og Páll Óskar,
hefur hann einhvern tímann
unnið hjá Fréttablaðinu?,“ spyr
Mugison.
„En það er náttúrulega sjúkt að
vera þarna.“
- fb / sjá síður 68 og 82
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Ragnar Önundarson stendur við orð sín um Árna Hauksson og Hallbjörn Karlsson þrátt fyrir meiðyrðamál:

Stefna Ragnari fyrir að kalla sig „féfletta“
DÓMSMÁL Viðskiptafélagarnir Árni Hauksson

Kjartan, eru ekki allir Perluvinir í Orkuveitunni?
„Jú. Vinur er sá er til vamms segir.“
Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur
gagnrýnt að stjórn Orkuveitunnar hafi
ekki fengið upplýsingar um yfirvofandi
sölu Perlunnar.

og Friðrik Hallbjörn Karlsson hafa stefnt
viðskiptafræðingnum Ragnari Önundarsyni
fyrir meiðyrði. Tvímenningarnir, sem eru
meðal stærstu eigenda Haga, krefjast hvor
um sig átta hundruð þúsund króna í miskabætur, auk greiðslu fyrir opinbera birtingu
dómsins.
Málið snýst um tvær greinar sem Ragnar
skrifaði í Morgunblaðið, annars vegar í lok
ágúst og hins vegar í lok september.
Þar var fjallað um viðskipti tvímenninganna með Húsasmiðjuna og hlut í Högum og
kallaði Ragnar mennina ítrekað „féfletta“,
með þeim rökum að þeir hefðu stundað
eignatilfærslur en ekki fjárfestingar og

ÁRNI HAUKSSON

RAGNAR
ÖNUNDARSON

FRIÐRIK HALLBJÖRN KARLSSON

þannig hagnast óeðlilega á kostnað hluthafa.
Það eru þau ummæli sem krafist er ómerkingar á.
„Ég hef verið svolítið harðorður um þetta

mál allt saman,“ segir Ragnar. Hann telji
hins vegar óhjákvæmilegt að taka þessi mál
til alvarlegrar umræðu og menn geti verið
eins skýrmæltir um þau og þeir telji þurfa.
„Ég álít þess vegna að mín ummæli séu
að öllu leyti réttlætanleg og dreg ekki á
nokkurn hátt í land með þau.“
Spurður hvort ekki hafi verið vel í lagt
að kalla mennina „féfletta“ svarar Ragnar:
„Fjárfestir er heiðursnafnbót, en þeir sem
leggja stund á eignatilfærslur – skyndigróða
af þessu tagi – þeir eiga ekki rétt á að nota
það orð. Þeir þurfa annað fagheiti og mín
uppástunga er sú að það orð verði notað um
alla þá sem þetta stunda.“

Stökkbreytt veira
vekur ugg hérlendis
Hollenskir vísindamenn hafa þróað stökkbreytt afbrigði fuglaflensunnar H5N1
sem smitast milli manna með lofti. Bandarísk yfirvöld óttast faraldur og meta
hvort birta eigi rannsóknirnar. Mér líst ekkert á blikuna, segir sóttvarnalæknir.
HEILBRIGÐISMÁL „Nú eru þeir búnir

PARÍS Ferðamenn eiga ekki að rekast á
betlara við Notre Dame-dómkirkjuna.

Innanríkisráðherra Frakklands:

Betlfrí svæði í
Parísarborg
FRAKKLAND Betlarar í París mega
ekki lengur vera á vinsælustu
verslunargötum borgarinnar
og ferðamannastöðum. Claude
Guéant, innanríkisráðherra
Frakklands, segir nauðsynlegt að
handtaka og sekta betlara til þess
að losa ferðamenn í París við þá.
Gagnrýnendur segja þessa
ákvörðun nýjustu lotuna í baráttu
Sarkozys Frakklandsforseta gegn
Rómafólki í landinu. Breska blaðið The Guardian hefur það eftir
borgarstjóra Parísar, Bertrand
Delanoë, að það sé hneykslanlegt
að ríkið skuli berjast gegn fátækt
með kúgun og sektum þegar það
getur ekkki séð fólki fyrir húsaskjóli.
- ibs

SPÁNN
Sver embættiseið
Mariano Rajoy tekur við sem forsætisráðherra Spánar í dag, eftir að
þingið kaus hann í embættið í gær.
Þjóðarflokkurinn, flokkur Rajoy, náði
hreinum meirihluta í kosningum í
nóvember. Rajoy sver embættiseið
í dag og ný ríkisstjórn hans kemur
saman á föstudag.

að gera það sem allir hafa óttast.
Þetta eru mjög vondar fréttir,“
segir Haraldur Briem sóttvarnalæknir.
Hollenskir vísindamenn hafa
þróað stökkbreytt og banvænt
afbrigði af fuglaflensunni H5N1.
Því er haldið
fram að veiran
geti nú smitast
með lofti á milli
manna, en fyrra
afbrigði smitaðist með snertingu.
Fréttastofan
Sky greinir frá
HARALDUR BRIEM því að forsvarsmenn rannsóknarstofunnar, Erasmus Medical Center í Rotterdam,
vilji fá að birta niðurstöður rannsókna sinna opinberlega en bandarísk yfirvöld eru efins þar sem
ótti ríkir um að hryðjuverkamenn
gætu nýtt sér upplýsingarnar.
Haraldur segir rannsóknarstöðina vel þekkta og virta á sínu sviði.
Hann segir þó, líkt og stjórnandi
rannsóknarinnar, Ron Fouchier,
sagði við Sky að stökkbreytingin hefði einnig getað gerst þar
sem veiran er í sínu náttúrulega
umhverfi.
„Veiran hefði getað þróast á
þennan hátt og það er í raun tímaspursmál hvenær hún tekur þetta
upp hjá sjálfri sér,“ segir Haraldur. „Það er nákvæmlega það sem
menn óttuðust, því hún er enn í
fuglum víða um heim og menn
geta ennþá smitast.“
Í samtali við Sky segir Fouchier
að tilgangur rannsóknarinnar hafi
verið sá að sjá hversu auðveld-

- sh

Séra Björn
Jónsson látinn
Séra Björn Jónsson, fyrrverandi sóknarprestur og prófastur á Akranesi, er látinn.
Hann var 84 ára gamall,
fæddur 7. október 1927.
Björn þjónaði sem sóknarprestur í Keflavík og á Akranesi, í 23 ár á hvorum stað.
Hann lét af embætti árið 1997.
Þá var hann virkur í Stórstúku
Íslands, var stórkanslar 1978
til 1992 og stórtemplar 1992 til
2000.
Eftirlifandi eiginkona Björns
er Sjöfn Pálfríður Jónsdóttir.
Þau eignuðust fimm börn en
eitt þeirra lést í frumbernsku.

Lúðustofninn bágborinn:

Bannar alfarið
veiðar á lúðu
SJÁVARÚTVEGUR Lúðustofninn við

FUGLAFLENSAN 2006 Vísindamenn í Hollandi segja ástæðu þess að þeir þróuðu
nýlega stökkbreytt afbrigði af veirunni þá að þekkingin sé nauðsynleg í þróun betri
bóluefna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Veiran hefði getað
þróast á þennan hátt
og það er í raun tímaspursmál hvenær hún tekur þetta
upp hjá sjálfri sér.
HARALDUR BRIEM
SÓTTVARNALÆKNIR

lega hægt sé að stökkbreyta veirunni úr sinni upprunalegu mynd í
bráðsmitandi inflúensu. Það hafi
verið mun auðveldara en talið var
í fyrstu. Hann telur að sú þekking
sem hafi skapast við rannsóknirnar sé bráðnauðsynleg til að þróa ný
og betri bóluefni.
Haraldur segir að nauðsynlegt

sé að muna að upprunalega fuglaflensan hafi einnig verið banvæn,
eins og þessi, en smitleiðir voru
erfiðari. Þó hafi annar hver smitaður maður dáið.
„Mér líst ekkert á blikuna,“
segir hann. „Ef þessi nýja veira er
jafnskæð og sú sem er í náttúrunni
eru þetta ekki góðar fréttir.“
Hann segir að komist stökkbreytta afbrigðið út í andrúmsloftið gætum við átt von á alvarlegum inflúensufaraldri víða um
heim, sem væri mun skæðari.
„Það viljum við ekki sjá,“ segir
hann. „En góðu fréttirnar eru þó
þær að það eru til bóluefni við
þessari veiru.“
sunna@frettabladid.is

Ísland minnkar ár frá ári. Beinar
veiðar á lúðum hafa verið bannaðar frá því síðasta vor en leyft
að hirða hana sem meðafla.
Nú hefur Jón Bjarnason,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hins
vegar sett
algert bann
við lúðuveiðum
sem gildir frá
áramótum.
„Með
almennu banni
á lúðuveiðum
eru sjómenn
skyldaðir til að JÓN BJARNASON
Sjávarútvegssleppa í sjóinn
ráðherra fyrirskipar
aftur lífvænað öllum lúðum sé
legri lúðu en
sleppt lifandi.
aflaverðmæti
þeirrar lúðu
sem kemur að landi rennur til
rannsókna,“ segir í tilkynningu
frá sjávarútvegsráðuneytinu, sem
kveður þessa tilhögun almennt
hafa fengið jákvæðar undirtektir
á fundum fulltrúa Hafrannsóknastofnunarinnar með skipstjórnarmönnum.
- gar

Ofbeldi egypskra hermanna gegn konum í mótmælum undanfarinna daga:
Hvílíkur léttir

Mótmæltu framkomu hermanna
EGYPTALAND, AP Um tíu þúsund egypskar konur mót-

Fjölskyldupakki

NÝTT

20% afsláttur
Verð áður: 1.659 kr.

Verð nú: 1.327 kr.

Mitt og þitt Otrivin
- eitt fyrir hvert okkar!

Seljavegi 2 101 Reykjavík Sími 511 3340 www.reyap.is
Afgreiðslutími: 9-18.30 alla virka daga og 10-16 á laugardögum

mæltu á Frelsistorginu í Kaíró, höfuðborg Egyptalands, í gær. Þær mótmæltu framkomu og ofbeldi
hermanna gagnvart þeim í mótmælum undanfarna
daga, þar sem þeir drógu kvenkyns mótmælendur
meðal annars um á hárinu, auk þess sem ein kona
var afklædd og barin.
Harka hermanna gagnvart mótmælendum undanfarna daga hefur vakið mikla reiði, en mótmælendurnir krefjast þess að herforingjastjórnin fari frá
völdum strax. Hillary Clinton, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, sakaði herforingjastjórnina á mánudag um að ráðast skipulega gegn konum í þessum
mótmælum. Verið væri að niðurlægja konur á sama
stað og þær hefðu hætt lífi sínu fyrir byltinguna og
breytingar. Framkoma herforingjastjórnarinnar
gerði lítið úr byltingunni og væri ríkinu til
skammar.
Karlkyns mótmælendur mynduðu verndarhring
utan um konurnar sem mótmæltu. Mótmælin hafa
staðið síðan á föstudag og hafa að minnsta kosti fjórtán
manns látið lífið í þeim.
Herforingjastjórnin sendi frá sér afsökunarbeiðni í gær, eftir að hafa gert lítið úr málinu í

Á GÖTUM KAÍRÓ Konurnar mótmæltu ofbeldi hermanna í gær,
en herforingjastjórnin hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir framkomu sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

marga daga. Stjórnin sagðist ítreka virðingu sína
og þakklæti til egypskra kvenna. Þær hefðu rétt
á því að mótmæla og taka þátt í stjórnmálum. Þá
lofaði stjórnin því að þeir hermenn sem beitt hefðu
konurnar ofbeldi yrðu látnir sæta refsingu.
- þeb

E&Co.

- Þér eruð ávallt velkomin í Geysi -

*

— Ullarteppin frá GEYSI —

HEIMA ER BEZT
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.

Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Geysir Skólavörðustíg 16, opið alla daga frá 10 til 22 og til 23.30 á Þorláksmessu og Geysir Haukadal, opið alla daga frá 10 til 18. Sími 519 6000. *Fram að jólum.

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

21. desember 2011 MIÐVIKUDAGUR

4

GENGIÐ 20.12.2011

Bandaríkjadalur

122,04

122,62

Sterlingspund

190,83

191,75

Evra

159,57

160,47

Dönsk króna

21,463

21,589

Norsk króna

20,698

20,820

Sænsk króna

17,759

17,863

Japanskt jen

1,5661

1,5753

SDR

188,11

189,23

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,4892
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Almenn lán Íbúðalánasjóðs fyrstu ellefu mánuði ársins eru meiri en í fyrra:

Amagermaðurinn stöðvaður:

Fimmtungsaukning milli ára

Hugðist smygla
sæði úr fangelsi

EFNAHAGSMÁL Almenn útlán Íbúða-

lánasjóðs fyrstu ellefu mánuði ársins eru rúmum fimmtungi meiri en
á sama tíma í fyrra. Í tilkynningu
sjóðsins kemur fram að heildarfjárhæð almennra lána hafi numið
20,5 milljörðum króna, en verið 16,8
milljarðar á sama tímabili í fyrra.
Á vef sjóðsins kemur jafnframt
fram að heildarútlán Íbúðalánasjóðs í nóvember hafi numið tæpum
1,7 milljörðum króna, þar af tæpir
1,3 milljarðar vegna almennra lána.
„Til samanburðar námu almenn
útlán í nóvember 2010 tæpum 1,9
milljörðum króna,“ segir í frétt

sjóðsins. Meðalútlán almennra lána
í mánuðinum voru um 9,5 milljónir
króna. Þá kemur fram að heildarvelta íbúðabréfa í nóvember hafi
numið um 67 milljörðum.
„Greiðslur Íbúðalánasjóðs vegna
íbúðabréfa og annarra skuldbindinga námu rúmum 600 milljónum
króna í nóvember. Uppgreiðslur í
nóvember námu um 1,1 milljarði
króna.“
Í mánaðarskýrslu sjóðsins kemur
einnig fram að ríkissjóður hafi
keypt til baka óverðtryggð bréf af
Íbúðalánasjóði að nafnvirði 32,5
milljarðar króna og afhent á móti

DANMÖRK Mál Amagermannsins

VETUR Þótt heildarútlán Íbúðalánasjóðs
séu í nóvember minni en í fyrra eru
almenn lán yfir það sem af er ári meiri.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

verðtryggð bréf upp á 31,6 milljarða
króna. „Markmiðið með aðgerðinni
er að draga úr verðtryggingaráhættu Íbúðalánasjóðs.“
- óká

Glitnismenn á leið fyrir dóm:

Kaupþing hefur sigur
í máli gegn Magnúsi

Ákæran þingfest 10. janúar
DÓMSMÁL Þriðja ákæra sérstaks
saksóknara, á hendur Lárusi
Welding og Guðmundi Hjaltasyni, verður
þingfest í
Héraðsdómi
Reykjavíkur
eftir hádegi 10.
janúar, samkvæmt dagskrá
dómsins. Tvímenningunum
verður þá gert
LÁRUS WELDING
að mæta og
taka afstöðu til
ákærunnar.
Ákæran var
birt sakborningunum á
föstudaginn. Í
henni er þeim
Lárusi, sem
var forstjóri
Glitnis, og Guðmundi, sem var GUÐMUNDUR
yfir fyrirtækja- HJALTASON
sviði bankans,
gefin að sök umboðssvik, með því
að hafa þverbrotið reglur bankans um lánveitingar þegar þeir
lánuðu Milestone tíu milljarða í
febrúar 2008.
- sh

Slitastjórn Kaupþings vinnur enn eitt málið sem snýr að starfsmannalánum til
kaupa í bankanum. Magnús Guðmundsson, bankastjóri í Lúxemborg, þarf að
endurgreiða 717 milljóna lán. Greiddi sér 200 milljóna arð af hlutabréfunum.

VARÐSTAÐA Taílenskur hermaður

stendur vörð fyrir framan mynd af
Bhumibol Adulyadej, konungi Taílands.
NORDIC PHOTOS/AFP

Vill banna gagnrýni á lög:

Málfrelsismenn
flytji úr landi
TAÍLAND, AP Yfirmaður herafla

Taílands hefur fengið nóg af
gagnrýni á lög í landinu sem
kveða á um þriggja til 15 ára
fangelsi verði fólk uppvíst að því
að móðga konungdæmið.
Prayuth Chan-ocha herforingi
sagði í gær að hann teldi gagnrýni á lögin yfirdrifna og fólk
sem vildi milda lögin vegna þess
að þau hömluðu málfrelsi ætti að
flytja úr landi.
Herinn er áhrifamikill í landinu, að hluta vegna tíðra valdarána hersins, síðast árið 2006. - óká

LEIÐRÉTTING
Jón Baldur Þorbjörnsson, höfundur
aðsendu greinarinnar Fíkniefni og
fangelsi á síðu 28 í Fréttablaðinu í
gær, var fyrir mistök titlaður áhugamaður um fíkniefni í stað áhugamaður um þjóðfélagsmál. Jón Baldur
er áhugamaður um raunverulegar
aðgerðir til að draga úr viðskiptum
með fíkniefni og hörmungum sem
þeim eru tengdar.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur hefur komist að þeirri
niður stöðu að Magnúsi Guðmundssyni, fyrrverandi forstjóra
Kaupþings í Lúxemborg, beri að
greiða þrotabúi Kaupþings 717
milljónir króna sem hann fékk að
láni til að kaupa bréf í bankanum.
Slitastjórnin fullyrðir að Magnús hafi greitt sér um 200 milljóna króna arð af bréfunum og því
hefur Magnús ekki andmælt.
Persónulegar ábyrgðir starfsmanna á slíkum lánum voru
felldar niður af stjórn bankans
rétt fyrir bankahrun. Slitastjórn
bankans ákvað að rifta þeirri
ákvörðun stjórnarinnar með
þeim rökum að hún hefði verið
gjafagerningur. Með dómnum
er staðfest að sú ákvörðun hafi
verið réttmæt.
Sú niðurstaða er í samræmi
við aðra dóma sem fallið hafa
í málum vegna þessarar sömu
ákvörðunar.
Magnús, líkt og aðrir Kaupþingsmenn sem lent hafa fyrir
dómi af sömu völdum, bar því við
að honum hefði verið lofað skaðleysi af hlutabréfakaupunum á
sínum tíma.
Þetta hafa aðrir æðstu stjórnendur bankans einnig sagt, en
dómurinn kýs að hafa þær yfirlýsingar að engu, enda snerti
málið jafnframt persónulega
hagsmuni þeirra – manna á borð
við bankastjórann Hreiðar Má
Sigurðsson og stjórnarformanninn Sigurð Einarsson, sem báðir
fengu há lán af þessu tagi frá
bankanum.

Búið að kyrrsetja jarðir æðstu toppanna
Dómurinn frá því í gær staðfestir einnig kyrrsetningu sýslumannsins í
Reykjavík á fimmtungseignarhlut Magnúsar í félaginu Hvítsstöðum. Það var
slitastjórn Kaupþings sem fór fram á kyrrsetninguna svo að eitthvað fengist
upp í 717 milljóna króna skuldina sem hann hefur nú verið dæmdur til að
greiða.
Félagið Hvítsstaðir er í eigu allra helstu æðstráðenda úr gamla Kaupþingi.
Hinir eigendurnir eru Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri samstæðunnar, Sigurður Einarsson, sem var stjórnarformaður, Ingólfur Helgason,
sem var forstjóri á Íslandi, og Steingrímur P. Kárason, sem var yfir áhættustýringu bankans. Allir eiga þeir fimmtungshlut. Einn upprunalegra eigenda,
Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, sem var yfir eigin viðskiptum bankans, er
ekki lengur í eigendahópnum.
Hvítsstaðir ehf. voru stofnaðir árið 2002 til að kaupa fjórar jarðir á Mýrum
af Sparisjóði Mýrarsýslu. Samkvæmt ársreikningi eru eignir félagsins metnar
á rúmar 400 milljónir en skuldirnar rúmar 1.100 milljónir. Verðmætasta eign
félagsins er Langárfoss ehf., sem metinn er
á 300 milljónir. Fram kemur í ársreikningi
þess félags að það hafi hagnast um rúmar
fimm milljónir í fyrra og er þar lagt til að
arður verði greiddur úr félaginu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
voru eignarhlutir allra mannanna fimm
í Hvítsstöðum kyrrsettir í júní. Eignin var
sú eina sem fannst á nafni Magnúsar á
Íslandi, en hann er búsettur í Lúxemborg.
Aðrar eignir hinna fjórmenninganna
voru einnig kyrrsettar, og það sama er
að segja um eignir fleiri Kaupþingsmanna sem standa í málaferlum við
slitastjórnina.

Magnús hélt því einnig fram
að taka hefði átt tillit til þess að
þegar ákvörðunin um niðurfellingu ábyrgðarinnar var tekin
hafi bréfin í bankanum verið
2,6 milljarða króna virði. Þau
hafi verið að veði fyrir láninu og

svokallaða, Marcels Lychau Hansen, sem var á mánudag dæmdur
fyrir tvö morð og sjö kynferðisárásir, hefur tekið nýja stefnu.
Lögregla hefur komist á snoðir
um ráðabrugg Hansens um að
smygla sæði sínu út úr fangelsi.
Talið er að hann hafi ætlað syni
sínum að villa um fyrir lögreglu
með því að ráðast á konu og skilja
sæðið eftir á henni. Þannig félli
grunur á annan, óþekktan mann.
Refsing Hansens verður ákveðin
á morgun.
- þj

Áður dæmdur ósakhæfur:

Hæstiréttur
hafnar refsingu

verðmætið því átt að koma til frádráttar við útreikninginn.
Dómurinn hafnar þessu, enda
hafi skráð virði bréfanna aldrei
getað nýst Magnúsi. Þau hafi
verið óseljanleg og bankinn á
fallanda fæti.
stigur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur fellt
niður refsingu sem Héraðsdómur
Reykjavíkur hafði dæmt mann til
eftir líkamsárás. Refsingin var
30 daga skilorðsbundið fangelsi.
Árásarmaðurinn var í nóvember dæmdur ósakhæfur eftir
að hann banaði unnustu sinni í
Heiðmörk. Hæstiréttur taldi að
refsing í málinu nú myndi því
ekki þjóna tilgangi og felldi hana
niður.
- jss

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

0
-3

veðurfréttamaður

HVASST Í dag má
búast við stífum
vindi við S- og Vströndina og horfur
á stormi um tíma
allra syðst. Það
hlýnar með rigningu í dag en hlýja
loftið ferðast hratt
yﬁr landið og í nótt
kólnar á nýjan leik.
Næstu daga verður
besta veðrið NAtil, úrkomulítið og
bjart með köﬂum.
Á MORGUN
Hæg N-læg eða
breytileg átt.
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Frankfurt
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Kaupmannahöfn
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FÖSTUDAGUR
Fremur hæg
SV-átt.

-6
-7
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19°

Basel

4°

Las Palmas

22°

London

13°

Mallorca

17°

New York

11°

Orlando

26°

Ósló

-3°

París

11°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

1°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson
orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Brynja Gunnarsdóttir brynjag@365.is, Snorri Snorrason snorris@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Benedikt Jónsson benediktj@365.is, Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Ívar Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 5125403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Skemmtilegir

jólapakkar hjá Nova!
URBANEARS Ba

gis

4.990 kr.

NetFrelsi
elsi
NettFrelsi
Net
Frel
F
re
relsi
l i
lsi

Tveggja
TTve
Tv
v
mánaða aðgangur að
SSkjáEinum á netinu fylgir!

URBAN

n
EARS Platta

9.990 kr.
rð 14
Almennt ve

CCooccoo símtól

2.9990 krr.

Bíókort Nova

.990 kr.

1.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir
þessum síma!

3.990 krr.
Almennt verð 7.500 kr.

iPhone 3Gs (8 GB)

69.990 kr.r stgr.
4.490 kr.r í 18 mán.

NetFrelsi
Ne
N
etFrelsi
etF
re
rrelsi
elsi
e
llsi
ls
ssii
Net
ettF
Frelsi
Frel
Fr

TTveggja
Tv
v
mánaða aðgangur að
SkjáEinum á netinu fylgir!

GDJXU

VWHLQL

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir
þessum síma!

Samsung Galaxy Y

M&M heyrnartól

24.990 kr.r stgr.

1.990 krr.

2.290 krr.r í 12 mán.
mán
1.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir
þessum síma!

HTC Wildfire S

Diskókúla

1.990 kr.r

él
él
vél
avé
dav
nda
Diana mini Lomo mynd

9.990 krr.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi.
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

39.990 kr.r stgr.
3.690 kr.r í 12 mán.
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Forsætisráðuneytið bregst við óhæfilegum töfum í afgreiðslu kæra hjá úrskurðarnefnd um upplýsingamál:

Upplýsinganefnd fær lögfræðing til starfa
STJÓRNSÝSLA „Það er eitt af okkar

Kaupir þú íslenskar bækur í
jólagjafir?
Já

65,3
34,7

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að leyfa baðstað við Perluna?
Segðu skoðun þína á vísir.is

Dæmdur fyrir fíkniefni:

Próflaus kannabisræktandi ók
í flasið á löggu
DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugsaldri hefur verið dæmdur í
tveggja mánaða fangelsi fyrir
kannabisræktun, dópakstur,
vörslu fíkniefna og fleiri brot.
Þegar lögreglu bar að garði
heima hjá manninum, að fenginni
heimild til húsleitar, kom hann
ekki til dyra.
Lásasmiður var fenginn til að
opna dyr að íbúð hans. Í þeim
svifum sá lögreglumaður á staðnum að maðurinn kom akandi að
húsinu. Fyrir lá að hann hafði
verið sviptur ökuréttindum á
þessum tíma. Þegar hann kom
upp í íbúðina var hann handtekinn. Maðurinn játaði sök fyrir
dómi. Brotaferill hans hófst
þegar hann var sautján ára. - jss

forgangsmálum að vinna á þessum
hala,“ segir Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, um tafir á afgreiðslu
kærumála hjá úrskurðarnefnd um
upplýsingamál.
Í Fréttablaðinu í gær kom fram
að úrskurðarnefndin var sextán
mánuði að úrskurða í kæru blaðsins vegna synjunar menntamálaráðuneytisins á afhendingu gagna
tengdum deilum í Iðnskólanum
í Hafnarfirði. Sagði formaður
nefndarinnar, Trausti Fannar Valsson, þetta óhæfilega langan máls-

LÖGREGLUFRÉTTIR
Tveir piltar í vímuakstri
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
tók tvo ökumenn fyrir ölvunar- og
fíkniefnaakstur á höfuðborgarsvæðinu
í fyrrakvöld og fyrrinótt. Þetta voru
tveir piltar, sautján og átján ára.
Sá eldri hafði þegar verið sviptur
ökuleyfi.

Réðist á jólaskreytingar
Maður með skemmdarfýsn fór um
Háskólatorg í fyrrinótt og skildi eftir
sig slóð eyðileggingar. Jólatré var
sundurtætt og glerbrot á víð og dreif
þegar starfsfólk mætti í gærmorgun.
Málið var óupplýst í gærkvöld.

SAMFÉLAGSMÁL
Spítali fær vog að gjöf
Marel hefur fært dagdeild blóð- og
krabbameinslækninga á Landspítala
að gjöf fullkomna líkamsvog fyrir
sjúklinga. „Hún leysir af hólmi eldri
vog og kemur í góðar þarfir,“ segir á
vef spítalans. Marel bæði hannaði
vogina og framleiðir.



Jólagjöfin í ár!
Blandarinn sem allir vilja

meðferðartíma.
Eðlilegur tími
væri frá einum
og hálfum mánuði upp í þrjá
mánuði. Ástæðan fyrir töfunum væri skortur
á mannafla.
„ Eftir fund
RAGNHILDUR
með formanni
ARNLJÓTSDÓTTIR
nefndarinnar
var brugðist við með því að auglýsa
eftir lögfræðingi sem við reiknum
með að taki til starfa í byrjun janúar,“ segir Ragnhildur. Hún kveður

Oft er eðli þessara
mála þannig að það
er áríðandi að niðurstaða fáist
sem fyrst.
RAGNHILDUR ARNLJÓTSDÓTTIR
RÁÐUNEYTISSTJÓRI Í
FORSÆTISRÁÐUNEYTINU

markmiðið að starfsmaðurinn geti
helgað sig því hlutverki að vera
starfsmaður úrskurðarnefndarinnar. Því hefur hingað til aðeins verið
sinnt í hlutastarfi.
Ragnhildur segir að formaður

úrskurðarnefndarinnar hafi undanfarnar vikur, í samráði við ráðuneytið, falið nokkrum lögfræðingum að undirbúa úrskurði í málum
til að freista þess að vinna á málahalanum.
„En fyrst og fremst höldum við
að það sé mikilvægt að við tryggjum að hér sé starfsmaður sem geti
sinnt þessu sem aðalverkefni. Oft
er eðli þessara mála þannig að það
er áríðandi að niðurstaða fáist sem
fyrst,“ segir Ragnhildur og bendir
á að upplýsingarnar sem kærumálin snúist um kunni að verða gagnslitlar ef málin tefjist of lengi. - gar

Skýr verkaskipting
um fyrirsvar Icesave
Vínarsáttmálinn kveður á um að aðeins sé á valdi utanríkisráðuneytisins að
koma fram gagnvart EFTA-dómstólnum. Í samræmi við forsetaúrskurð og
málsvarnaráætlun sem efnahags- og viðskiptaráðherra lagði fram í apríl.
FRÉTTASKÝRING
Hvernig er stjórnskipan varðandi
Iceave-dómsmál?

Utanríkisráðuneytið verður í
fyrirsvari vegna dómsmáls ESA,
Eftirlitsstofnunar EFTA, á hendur
Íslendingum hjá EFTA-dómstólnum. Nokkur umræða hefur skapast
um málið að undanförnu og hafa
ýmsir talið að efnahags- og viðskiptaráðherra ætti að vera í fyrirsvari í málinu. Úr málinu var skorið á fundi ríkisstjórnarinnar í gær.
Í raun ætti ekki að koma neinum á óvart að þetta sé niðurstaðan.
Samkvæmt Vínarsáttmálanum, frá
1969, er aðeins á valdi utanríkisráðuneytisins að koma fram gagnvart dómstólnum eða veita öðrum
umboð til þess. Ráðuneytið hefur
farið fram í öllum málum gegn
ríkisstjórn Íslands varðandi samningsbrot á EES-samningnum. Hið
sama gildir um önnur aðildarríki
samningsins.
Efnahags- og viðskiptaráðherra
lagði, ásamt utanríkisráðherra,
fram í ríkisstjórn málsvarnaráætlun Íslands í málinu 12. apríl. Þar
var kveðið á um að ef til málshöfðunar kæmi væri það utanríkisráðuneytið sem færi með fyrirsvarið í málsvörninni.
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, gaf út forsetaúrskurð
28. september um verkaskiptingu í
Stjórnarráðinu. Þar eru skráð þau
verkefni sem hvert ráðuneyti á að
sinna.
Samkvæmt þeim úrskurði heyra
samningar við önnur ríki og framkvæmd tiltekinna samninga undir
utanríkisráðuneytið, sem og aðild
landsins að alþjóðlegum samtökum
og stofnunum.
Til þessa er vísað í minnisblaði

SKRAFAÐ OG SKEGGRÆTT Ýmsir hafa viljað að Árni Páll Árnason, efnahags- og

viðskiptaráðherra, fari með Icesave-málið fyrir EFTA-dómstóli. Samkvæmt áætlun
ríkisstjórnar og forsetaúrskurði verður málið á forræði Össurar Skarphéðinssonar
utanríkisráðherra. Mynd frá apríl 2009.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýr meirihluti í utanríkismálanefnd
Málið var til umfjöllunar í utanríkismálanefnd Alþingis á mánudaginn. Þar
myndaðist nýr meirihluti, þegar Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, þingmaður
Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, ályktaði með minnihlutanum um
að málið ætti að vera á forræði efnahags- og viðskiptaráðherra. Umsókn
Íslands að Evrópusambandinu spilar inn í röksemdafærslu hins nýja meirihluta.
„Þá hlýtur að teljast æskilegt að úrvinnsla Icesave sé ekki á sömu hendi
og aðildarviðræður við Evrópusambandið.“

forsætisráðuneytisins varðandi
málið, sem lagt var fram í ríkisstjórn í gær. Þar segir að dómsmálið snúist um grundvallaratriði varðandi túlkun og áhrif
EES-samningsins. Þá sé það höfðað fyrir alþjóðastofnun sem utanríkisráðherra sé einn í fyrirsvari
gagnvart.
Það hefði því verið brot á

venjunni ef málið hefði verið tekið
úr höndum utanríkisráðherra og
sett í hendur efnahags- og viðskiptaráðherra, auk þess sem það
hefði brotið í bága við forsetaúrskurðinn. Þá hefði það verið
taktískur viðsnúningur á málsvarnaráætlun sem samþykkt var
í ríkisstjórn í apríl.
kolbeinn@frettabladid.is

Sameiginleg umsókn sex ríkja um tilnefningu víkingaminja á heimsminjaskrá:

Vonast eftir samþykki árið 2014
FORNLEIFAR Umsókn Íslands og fimm annarra ríkja

Okkar þekking nýtist þér ...

Verð kr. 99.900
Svunta og kanna fylgja með
meðan birgðir endast
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um svokallaða raðtilnefningu átta svæða, sem á er að
finna víkingaminjar, á heimsminjaskrá UNESCO mun
tefjast um eitt ár. Er vonast til þess að tilnefningin
verði tekin fyrir árið 2013 og fullgilt árið eftir.
Íslensk stjórnvöld höfðu frumkvæði að verkefninu
fyrir um fimm árum, en önnur þátttökuríki eru Danmörk, Noregur, Þýskaland, Svíþjóð og Lettland.
„Þetta er mjög flókin umsókn þar sem þarna eru
mörg ríki sem sækja um saman og í raun í fyrsta sinn
sem þetta er gert innan heimsminjageirans,“ segir
Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, sem er formaður
verkefnastjórnar. „Við þurfum að lýsa þessum átta
stöðum sem einum stað. Honum þarf að lýsa og gildi
hans fyrir heiminn. Svo þurfum við að sannfæra aðra
um að hann eigi heima í þessum hópi.“
Íslenski hluti tilnefningarinnar er Þingvellir, sem
eru í raun þegar á heimsminjaskrá, en í þessu tilfelli
er aðeins tiltekinn þingstaðurinn sjálfur.
Ragnheiður segist reikna með að umsókninni verði
skilað með vorinu, en það sé of seint til að hún verði
tekin fyrir á næsta ári.

MERKISSTAÐIR Þingvellir í heild eru þegar á heimsminjaskrá,

en þingstaðurinn sjálfur er einnig í umsókninni að þessu sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta hefur í raun gengið ótrúlega hratt miðað við
hvað málið er flókið, en við viljum gera allt eins vel
og við getum og hafa allt á hreinu í stað þess að gera
einhver mistök á síðustu metrunum.“
- þj
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DESERTINN
OG FRAMANDI

Trönuber

Jarðarber

Hindber

Rifsber

Brómber

Blæjuber

Kirsuber

Skreyttu eftirréttadiskinn með lítilli sneið!

Bláber

Rauð amerísk gæða epli
100% rauð jólaepli frá Washington
fylki. Þessi verður þú að prófa!

Trétómatur

Dvergappelsínur

Ástríðualdin

Dreka ávöxtur

Stjörnuávöxtur

Ferskar fíkjur

Guave

Ígulber

Granatepli

epli eru ekki
bara epli!

Broddmelóna

ffrábært úrval af kryddjurtum...

Garðablóðberg Graslaukur Hjartafró Kerfill

Rósmarin

Steinselja Basilika Bergmynta Kóriander Lofnarblóm Marjoram

Mynta

Salvía

Dill

Fáfnisgras Flat steinselja

girnilegt úrval af sveppum !

Íslenskir sveppir

Enoki ssveppir
eppir

Beach garic sveppir

Portabello sveppir

Shitake sveppir
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Eringi sveppir

Heksen sveppir
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VEISTU SVARIÐ?

Áform um 27% veiðigjald harðlega gagnrýnd af hagsmunasamtökum:

Innlent efni hækkar meira:

Eyjamenn greiða 1,3 milljarða

Byggingarkostnaður eykst

SJÁVARÚTVEGUR Gangi áform stjórn-

1 Hvaða þekktu byggingu í Reykjavík hefur Orkuveitan til sölu?

2 Hvað heitir danska fyrirtækið
sem hefur keypt Húsasmiðjuna?
3 Hvað nefnist arftaki Kim Jong-il
á valdastóli í Norður-Kóreu?
SVÖR:

valda eftir um 27 prósent veiðigjald af framlegð (EBITDA)
fiskiskipaflotans munu útgerðir
í Vestmannaeyjum greiða 1.245
milljónir króna á ári miðað við
fyrirliggjandi forsendur á þessu
fiskveiðiári.
Þetta kemur fram á vefsvæði
LÍÚ og leitt út úr svari sjávarútvegs- og landbúnaðarráð herra við fyrirspurn Einars
K. Guðfinnssonar, þingmanns
Sjálfstæðisflokksins.
Upphæðin er sett í samhengi
við kaupverð á einum nýjasta

togara Vestmannaeyinga, Þórunni
Sveinsdóttur VE 401, sem er um
það bil sama upphæð.
Viðbúið er að fjöldi fyrirtækja
muni neyðast til að hætta rekstri,
sameinast arðbærustu fyrirtækjunum eða þau lendi í þroti,
segir í frétt LÍÚ.
Aðrar byggðir sem greiða háar
upphæðir eru auk Vestmannaeyja,
Reykjavík með um 1.150 milljónir
króna, Grindavík greiðir 654 milljónir króna, Akranes 496 milljónir
króna, Neskaupstaður 456 milljónir króna og Hornafjörður mun
greiða 388 milljónir króna.
- shá

EFNAHAGSMÁL Vísitala byggingar-

Í VESTMANNAEYJAHÖFN Gríðarlegar
upphæðir ganga frá útgerð til ríkis og
sveitarfélaga með hækkun á veiðigjaldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

kostnaðar hefur hækkað um 11,4
prósent síðustu 12 mánuði samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.
Um miðjan desember var vísitalan 112,3 stig sem er hækkun um
0,6 prósent frá fyrri mánuði. Fram
kemur að verð á innlendu efni hafi
hækkað um 0,8 prósent en verð
á innfluttu efni um 0,2 prósent.
Vinnuliðir hækkuðu um 0,7 prósent, sem að hluta skýrist af samningsbundnum desemberuppbótum.
Vélar, flutningur og orkunotkun
hækkaði um 0,8 prósent.
- óká

1. Perluna 2. Bygma 3. Kim Jong-un

Fjölga þarf leiguíbúðum
á landinu um 16 þúsund
VEIÐAR Botnfiskafli fyrstu þrjá mánuði

fiskveiðiársins jókst um rúm 4 prósent
og uppsjávarafli um 14 prósent.

Gríðarleg eftirspurn er eftir leiguhúsnæði. Um 70% fleiri Íslendingar vilja leigja íbúð en gera það í dag.
Langflestir væntanlegir leigjendur vilja búa í Reykjavík. Um fimm þúsund íbúðir vantar í miðbæinn.

Meiri afli fyrstu 3 mánuðina:

sem vilja búa í Reykjavík telja
Leiguíbúðum á
líklegt eða öruggt að þeir muni
höfuðborgarsvæðinu þarf að fjölga
um tæplega níu þúsund á næstu
leigja sér húsnæði í framtíðinni.
þremur árum til að mæta eftirÍ skýrslunni segir að „slíkt myndi
spurn. Til lengri tíma þarf þeim að
jafngilda meira en tvöföldun leigjfjölga um 13 þúsund á svæðinu og
enda í Reykjavík því einungis um
16 þúsund á landinu öllu. Um 94%
19% þeirra sem búa í Reykjavík
segjast búa í leiguhúsnæði,“ en
fjölgunarinnar á höfuðborgarsvæðinu þurfa að vera í Reykjaalls er 9.841 leiguhúsnæði í höfuðvík þar sem langflestir framtíðarborginni í dag. Eftirspurn þeirra
leigjendur vilja búa.
er því 12.091 umfram
Um 70% fleiri Íslendþær leiguíbúðir sem til
ingar vilja leigja sér
eru.
íbúð en gera það í dag.
Í greiningunni kemur
Þ et t a er me ð a l
fram að um fimm þúsþ e s s s e m ke mu r nýrra leiguíbúða á
und leiguíbúðir þurfi
fram í skýrslu sem
að rísa til að anna eftirCapacent vann fyrir höfuðborgarsvæðspurn í póstnúmeri
Reykjavíkur borg og inu þurfa að vera í
101. Næstvinsælustu
ber nafnið „ Staða, Reykjavík ef marka
hverfin eru Hlíðarnar
horfur og möguleikar
og Vesturbærinn, póstá húsnæðisleigumark- má vilja framtíðarnúmer 105 og 107. Í
aði árið 2011“. Skýrslan leigjenda. Fjölga þarf skýrslu Capacent segir
var kynnt í borgarráði leiguíbúðum um
að það blasi því við að
í síðustu viku.
sem hafa hug á að
tæplega níu þúsund þeir
C apacent gerði
leigja „vilji flestir vera
könnun á ýmsum þátt- á höfuðborgarsvæð- miðsvæðis. Ekki einum sem tengjast þörf inu á næstu þremur ungis í höfuðborginni
heldur í miðbæ höfuðfyrir íbúðarhúsnæði.
árum.
Úrtakið í henni var
borgarinnar“.
1.396, fjöldi svarenda
Skýrsluhöfundar
ÚR SKÝRSLU CAPACENT
811 og svarhlutfall því
segja að leiguhúsnæði
á landinu sé fjarri því að anna
58,1%. Úrtakið var vegið til að
endurspegla betur þýðið, sem eru
eftirspurn á næstu þremur árum.
Íslendingar 18 ára og eldri.
Alls þyrfti að fjölga leiguíbúðum
Í skýrslu Capacent kemur fram
um 7.852 á tímabilinu til að mæta
henni. Til lengri tíma þyrfti þeim
að 18,7% Íslendinga hafi leigt
að fjölga um 15.968.
húsnæði um síðustu áramót. Það
er mun minna hlutfall en í DanSkammtímaþörfin á höfuðmörku (33,7%), Svíþjóð (30,3%) og
borgarsvæðinu er meiri en á land15 stofnríkjum Evrópusambandsinu öllu, sem gefur til kynna að
ins (29,1%). Eina landið í samanofframboð á leiguhúsnæði sé utan
burðinum sem er með sambæriþess. Alls þarf 8.801 leiguíbúð til
legt hlutfall á leigumarkaði og
að mæta eftirspurn á næstu þremÍsland er Noregur (14,6%).
ur árum. Til lengri tíma þarf
leiguúrræðum á höfuðborgarSamkvæmt könnun Capacent
svæðinu að fjölga um 12.904. Í
vilja 70% fleiri Íslendingar leigja
sér íbúð en gera það í dag. Þar af
skýrslu Capacent kemur fram að
er aukningin langmest á höfuð12.091 af þeim íbúðum þurfi að
borgarsvæðinu, og þá sérstaklega
rísa í Reykjavík, eða 94%.
í Reykjavík, en um 38% þeirra
thordur@frettabladid.is

Fiskveiðiárið fer
vel af stað
SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli
íslenska fiskiskipaflotans var
287.370 tonn fyrstu þrjá mánuði fiskveiðiársins sem hófst 1.
september. Það er heldur meiri
afli en á sama tímabili í fyrra
þegar 262.448 tonn veiddust.
Aflinn var hins vegar svipaður á
þessu tímabili árið 2009.
Muninn milli ára má helst
rekja til þess að uppsjávarafli
hefur aukist um 20 þúsund tonn
frá því í fyrra. Heildaruppsjávarafli fyrstu þrjá mánuði fiskveiðiársins var 165 þúsund tónn.
Þá var botnfiskaflinn 5 þúsund
tonnum meiri en á sama tímabili í
fyrra, var 119 þúsund tonn.
- mþl

Matvælaráðherra innréttar:

Greiðir fyrir
eigin reykklefa
DANMÖRK Mette Gjerskov, matvælaráðherra Danmerkur, hefur
í kjölfar harðrar gagnrýni úr
mörgum þingflokkum ákveðið að
greiða sjálf fyrir sérstakan klefa
við skrifstofu sína þar sem hún
getur reykt.
Reykingabann mun gilda í húsnæði danska þingsins frá og með
áramótum. Til þess að geta haldið
áfram að reykja innanhúss lét
Gjerskov útbúa reykingaklefann
á kostnað skattgreiðenda.
Samkvæmt frétt JyllandsPosten nam kostnaðurinn 34 þúsundum danskra króna, jafngildi
rúmlega 730 þúsunda íslenskra
króna.
- ibs

HÚSNÆÐISMÁL

94%

REYKJAVÍK Í skýrslunni kemur fram að langmest þörf eftir leiguhúsnæði er í Reykjavík og að flestir væntanlegir leigjendur vilja búa miðsvæðis í höfuðborginni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Búsetuform milli landa
Ísland
Noregur
Danmörk
Svíþjóð 15 stofnríki ESB
Leiga á markaði
18,70%
14,60%
33,70%
30,30%
29,10%
á markaðsverði
10,40%
10,70%
33,70%
29,80%
16,20%
á niðurgreiddri leigu 8,30%
3,90%
0,00%
0,50%
12,90%
Á húsnæði
81,30%
85,40%
66,30%
69,70%
71,00%
Á lánum
67,10%
61,30%
52,80%
56,80%
33,10%
Skuldlaust
14,20%
24,10%
13,50%
12,90%
37,90%
Tölurnar fyrir Ísland eru frá 2010 en fyrir önnur lönd eru þau frá 2009. Heimild: Skýrsla
Capacent. Tölurnar í henni eru fengnar frá Eurostat.

Hlutfall landsmanna sem leigir nú og þeir sem vilja leigja
Leiguhúsnæði á landinu öllu
Leiguhúsnæði
Örugg/líkleg til að leigja næst
Eftirspurn umfram íbúðir
Leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu
Leiguhúsnæði
Örugg/líkleg til að leigja næst
Eftirspurn umfram íbúðir
Leiguhúsnæði í Reykjavík
Leiguhúsnæði
Örugg/líkleg til að leigja næst
Eftirspurn umfram íbúðir

hlutfall
17,80%
30,08%
12,28%

íbúðir
23.136
39.104
15.968

10,96%
20,89%
9,93%

14.251
27.155
12.904

7,57%
16,87%
9,30%

9.841
21.932
12.091
Heimild: Capacent

LEÐURSKÓR

Verslunin Arna Å=hciX³l_8ijWWhl[] KoKo ÅBWk]Wl[]_*&Stíll ÅBWk]Wl[]_+.Belladonna ÅIa[_\kdd_.Skóbúð Selfoss – Austurvegi 13–15
Eyjavíkk ÅL[ijkhl[]_+"L[ijcWddW[o`kcMössubúð Å=b[h|hjeh]_"7akh[oh_Skóbúð Húsavíkur Å=WhWhiXhWkj') Ozone – Kirkjubraut 12, Akranesi

Það er allt í snertingunni

HTC
Wildfire S™
HTC Sense viðmót – frábær grafík og upplifun
sem gerir HTC Wildfire einn skemmtilegasta
símann á markaðnum.
Nýjasta Android Gingerbread OS.
Glæsileg hönnun úr áli og stáli.
Einstakt snertiviðmót (zoom in – zoom out).
Veðurforrit og klukka uppfærist sjálkrafa þegar
ferðast er á milli landa.
Með símtali frá tengilið sem er vistaður í
símanum birtist Facebookstaða tengiliðs
ásamt áminningu ef hann á afmæli.
Innbyggður GPS-kortagrunnur yfir 80 landa.
Einfalt að deila myndum með þeim sem eru á
myndunum (tag and share).
Wi-Fi hot-spot – breyttu símanum í heitan reit
fyrir allt að 8 tölvur samtímis.
Snúðu símanum á hvolf þegar hann hringir og
þá þagnar hann sjálfkrafa.
Gorillagler
Vinnsluminni og innra minni allt að 512 Mb.

PIPAR\TBWA · SÍA · 113286

Mailbox – frábært skipulag á tölvupóstinum.

HTC Desire S

HTC Sensation
with Beats Audio™

HTC Incredible S

HTC Rhyme

HTC Radar

HTC er með fjölbreytt úrval af símum, fyrir allar þarfir og kröfur.

Fæst í verslunum Símans, Vodafone, ELKO, TAL, Hátækni og hjá endursöluaðilum um allt land.

HTC Titan

HTC Mozart

HTC Trophy
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Sonurinn sagður vera
goðumlíkur leiðtogi
Kim Jong-un tekur við einu einangraðasta og fátækasta ríki heims af föður
sínum. Her landsins er hins vegar fjölmennur og Norður-Kórea telst formlega
vera kjarnorkuveldi, þótt lítið sé vitað um raunverulega getu landsins í hernaði.
NORÐUR-KÓREA Ríkisfjölmiðlarnir
HORNIN FJARLÆGÐ Starfsmaður

Náttúruminjasafns í Sviss sagar horn af
uppstoppuðum nashyrningi. Gervihorn
úr tré var sett í staðinn, en víða á
söfnum Evrópu hefur nashyrningshornum verið stolið.
NORDICPHOTOS/AFP

BITRA Fangar í Bitru luku námi til

helmings þeirra eininga sem fangar í
námi við FSu luku á önninni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þriðjungur með helminginn:

Fangar sýna
árangur í námi
MENNTUN Á nýliðinni haustönn

voru 52 fangar voru innritaðir til
náms við Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu). Þar af voru 39 á
Litla-Hrauni og þrettán í Bitru,
að því er fram kemur á vef Fangelsismálastofnunar. Þá stunda
átta fangar nám á háskólastigi.
Í frétt Sunnlenska kemur jafnframt fram að af þessum 52
nemendum FSu hafi 34 þreytt
einhver próf. „Lagðar voru undir
276 námseiningar og skiluðu
sér í hús 156 einingar. Hátt í
helming þessara eininga innbyrtu nemendur í Bitru þótt þeir
væru aðeins ríflega þriðjungur
nemenda,“ segir þar og er vísað
í annarannál Þórarins Ingólfssonar, aðstoðarskólameistara
FSu, við brautskráningu nemenda síðasta laugardag.
- óká

í Norður-Kóreu fóru strax í gær á
fullt við að búa til goðumlíka mynd
af Kim Jong-un, hinum 27 eða 28
ára gamla syni Kim Jong-il, sem nú
er tekinn við af föður sínum sem
leiðtogi í landinu.
Honum er lýst sem mikilmenni,
sagður „fæddur af sól“ og fullyrt
að hann verði „andlegur máttarstólpi og vonarviti“ bæði þjóðar og
hers. Ungmenni landsins eru sögð
„brennandi í trú og vilja til að sýna
Kim Jong-un hollustu“.
Fátt er samt vitað um raunverulega stöðu hans meðal gömlu
valda klíkunnar og æðstu yfirmanna hersins, sem gætu hugsanlega vantreyst þessum unga manni
sem gerður var að háttsettum herforingja án minnstu reynslu.
Herinn er í senn valdamesta
stofnun landsins og stærsti
atvinnurekandi landsins. Um fjórðungur þjóðarinnar er í vinnu hjá
hernum og 40 prósent af þjóðarútgjöldum fara í herinn.
Þetta er fjórði fjölmennasti
her heims og þótt herbúnaðurinn
sé kominn töluvert til ára sinna
telst Norður-Kórea núorðið til
kjarnorkuvelda. Það gerðist árið
2006 þegar Norður-Kóreumenn
sprengdu fyrst kjarnorkusprengju
í tilraunaskyni. Þeir gerðu síðan
aðra tilraun árið 2009, en fátt er
vitað um raunverulega getu þeirra
til að smíða kjarnorkuvopn.
Þó er talið að Norður-Kóreumenn
eigi nú nóg af geislavirku efni til að
nota í sex eða sjö kjarnorkusprengjur. Þeir hafa einnig gert tilraunir
með flugskeyti sem hægt væri að
nota til að skjóta kjarnorkusprengjum til Suður-Kóreu eða Japans.
Íbúum þessara nágrannaríkja
er því engan veginn rótt, nú þegar
leiðtogaskiptin fara fram. Samt eru
ónotin engan veginn jafn mikil nú
og árið 1994 þegar Kim Jong-il tók
við af föður sínum, Kim Il-sung.
Fólk virðist treysta því að NorðurKóreumenn hafi ekki áhuga á

iPhone 4S og
flottir aukahlutir
Kynntu þér úrvalið í næstu verslun

1GB
gagnamagn
í 12 mán.

iPhone 4S

8.333
kr.
á mánuði í 18 mánuði
eða 149.990 kr. staðgreitt.

Ozaki iSuppli Gramo
Flottur standur fyrir hleðslu
og tónlistarafspilun

7.990 kr.
ON.EARZ
Stílhrein og flott
gæðaheyrnartól

9.990 kr.
Þín ánægja er okkar markmið
vodafone.is

HAMBORGARHRYGGUR Rétt rúmur
helmingur landsmanna borðar hamborgarhrygg á aðfangadagskvöld.

Valdajafnvægi heraflans á Kóreuskaga

Skoðanakönnun MMR:

Norður-Kórea

Hamborgarhryggur vinsæll

Suður-Kórea

FÓLK Hamborgarhryggur er sem
Mannfjöldi
23,9 milljónir
Herafli
1,19 milljónir
Varalið
600.000
Aukaherafli
189.000

Mannfjöldi
48,5 milljónir
Herafli
655.000
Varalið
4,5 milljónir
Aukaherafli
4.500
Landher: 522.000 hermenn

Landher: 1,02 milljónir hermanna

Skriðdrekar: 2.414

Skriðdrekar: 3.500
Aðrir brynvagnar:
3.000
Þungavopn: 21.000
Sérsveitir: 88.000 manns
Flugskeyti: 64 (Frog,
Nodong, Scud)

Aðrir brynvagnar: 2.800
Þungavopn: 11.000
Herþyrlur: 60
Flugskeyti: 30 (NHK)

Flugher:

Flugher:

Mannafli: 110.000
Herþotur: 620
Herþyrlur: 20

Mannafli: 65.000

Sjóher
Mannafli: 60.000
Kafbátar: 70
Stór herskip: 3

Herþotur: 490

Sjóher
Mannafli: 68.000 Landgöngulið: 27.000
Kafbátar: 23 Stór herskip: 47
Herþotur: 8

Herafli Bandaríkjanna
Mannfjöldi: 28.000
Flugvélar: 64

Sjöundi floti Bandaríkjanna (heimahöfn í Japan):
60 skip, 350 flugvélar, 60.000 manna herafli
HEIMILD: IISS MILITARY BALANCE 2011

LJÓSMYND: GETTY IMAGES

kostnaðarsömu stríði, sem myndi
bitna illa á þjóðinni, sem er ein
fátækasta þjóð heims.
„Það er ólíklegt að Norður-Kórea
vilji fara út í algert stríð,“ segir
Kim Jung Yeun, starfsmaður á
ferðaskrifstofu í Suður-Kóreu.
Bandarískir ráðamenn vilja að
kjarnorkueftirlit Sameinuðu þjóðanna fái sem fyrst heimild til að
fara til Norður-Kóreu í von um að

fyrr langvinsælasti jólamaturinn
á borðum landsmanna á aðfangadagskvöld. Þetta kemur fram í
nýrri skoðanakönnun MMR þar
sem 50,7 prósent aðspurðra hugðust snæða hamborgarhrygg. Í
sambærilegri könnun í fyrra var
hlutfallið 52,9 prósent.
Aðrir vinsælir jólaréttir eru
lambakjöt, sem 11,5 prósent
hyggjast borða, rjúpur, sem
9,1 prósent ætlar að borða, og
kalkúnn sem 9,2 prósent ætla að
borða. Þá hyggjast 4,9 prósent
borða annars konar svínakjöt en
hamborgarahrygg.
- mþl

© GRAPHIC NEWS

geta aðstoðað hinn nýja leiðtoga við
að losa sig við kjarnorkuvopnin.
„Við munum halda áfram að
þrýsta á þá um að standa við
a lþjó ðle ga r sk u ldbi nd i nga r
sínar,“ sagði Jay Carney, talsmaður Bandaríkjaforseta. „Við
munum dæma Norður-Kóreustjórn á sama hátt og við höfum
ævinlega gert: af verkum hennar.“
gudsteinn@frettabladid.is

Fallið frá breytingum á mat:

Áfram gefinn
morgunmatur
AKUREYRI Ekki verða gerðar
breytingar á morgunmat leikskólabarna á Akureyri eins og
fyrirhugað var. Var þetta ákveðið
í gær vegna fjölda athugasemda
frá foreldrum.
Halda átti kynningarfund um
hinar fyrirhuguðu breytingar á
morgunverðinum í gærkvöldi, en
Akureyrarbær ákvað að falla frá
þeim seinnipartinn og var fundinum því aflýst.
Í tilkynningu frá bænum segir
að nauðsynlegt sé eftir sem áður
að leita leiða til þess að draga úr
kostnaði við rekstur leikskólanna
og mun leitast við að gera það í
samvinnu við foreldra leikskólabarna.
- sv

við seljum rafmagn

HÖFUÐBORGARSTOFA, ORKUSALAN OG HÖNNUNARMIÐSTÖÐ
STANDA FYRIR SAMKEPPNI UM OPNUNARATRIÐI VETRARHÁTÍÐAR Í REYKJAVÍK
Upplifun, gagnvirkni og gleði
VERKEFNIÐ
Verkefnið felst í að vekja athygli og ánægju íbúa Reykjavíkurborgar og gesta hennar
með því að hanna opnunaratriði Vetrarhátíðar í Reykjavík 2012 á fjölförnum en
óvæntum og spennandi stað í borgarrýminu. Sóst er eftir útiverki sem höfðar til
almennings og inniheldur upplifun, gagnvirkni og gleði.

Öﬂugt menningarlíf
MARKMIÐ
Öﬂugt menningarlíf eykur lífsgæði borgarbúa og stuðlar að samfélagslegri velferð.
Markmið verkefnisins er að styrkja Reykjavík sem kraftmikla og skapandi borg sem
einkennist af lifandi og spennandi umhverﬁ. Þar kemur að mikilvægi Vetrarhátíðar í
Reykjavík en opnunaratriði hátíðarinnar á fjölförnum stað í borginni er liður í því að
auka ánægju og upplifun borgarbúa í mesta vetrarmyrkrinu.
Sóst er eftir hverskonar opnunarverki með tengingu við rafmagn. Hugsa þarf verkið
fyrir almenningsrými utandyra. Listaverkið þarf auk þess að geta staðið í a.m.k.
mánuð og þarf að huga að því við efnisval. Nærvera verksins má vera fyrirferðamikil
í rými og snerta skynfæri borgarbúa á mismunandi vegu. Það má gjarnan fela í sér
einhverja gagnvirkni eða skynjun.

Um Vetrarhátíð
Reykjavíkurborg hefur haldið Vetrarhátíð árlega frá árinu 2002. Hún fagnar ljósi og vetri með dagskrá sem tengist menning og listum, orku og atvinnulíﬁ, félagsog skólastarﬁ, útivist og íþróttum, umhverﬁ og sögu. Hátíðin lýsir upp vetrarmyrkrið í febrúar með viðburðum og uppákomum af ýmsu tagi, stórum sem smáum,
og gefur borgarbúum og gestum tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttri dagskrá sér að kostnaðarlausu.

Hvatt er til samstarfs
FYRIR HVERJA
Samkeppnin er opin öllum myndlistarmönnum, hönnuðum, arkítektum,
tónlistarmönnum, ljósamönnum, rafmagnsverkfræðingum eða öðrum þeim sem
vinna með rafmagn og list í einhverju formi. Hvatt er til samstarfs milli ólíkra aðila
og/eða listgreina. Miðað er við að höfundur/höfundar tillögu sem dómnefnd velur til
útfærslu verði ráðinn til verksins.

VERÐLAUNAFÉ
Verðlaunafé er 500.000. Greitt er fyrir þá tillögu sem valin verður í fyrsta sæti.
Auk þess verður gerður samningur við vinningshafa um framkvæmd hugmyndarinnar.

SKILAFRESTUR ER TIL

6. JANÚAR
2012

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á vef Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
www.honnunarmidstod.is

Vetrarhátíð verður að þessu sinni haldin dagana 9. – 12. febrúar 2011 eða frá ﬁmmtudegi til sunnudags.
Þema ársins 2012 er Magnað Myrkur og speglast það í fjölmörgum viðburðum hátíðarinnar. Fastir liðir Vetrarhátíðar eru Safnanótt og Heimsdagur barna.
www.vetrarhatid.is
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Hæstiréttur þyngdi verulega dóm Héraðsdóms Norðurlands eystra yfir ofbeldismanni:

Þyngdi refsingu eftir hrottalega handrukkun
Hæstiréttur hefur
þyngt dóm Héraðsdóms Norðurlands eystra yfir Gesti Hrafnkeli
Kristmundssyni fyrir hrottalega
líkamsárás ásamt öðrum manni.
Hæstiréttur dæmdi Gest í þriggja
ára fangelsi en héraðsdómur hafði
áður dæmt hann í tuttugu mánaða
fangelsi. Þá skal hinn dæmdi greiða
fórnarlambinu rúmar 1,5 milljónir
í skaðabætur.
Hinn árásarmaðurinn, Eyþór
Helgi Guðmundsson, var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi í
héraðsdómi.
Mennirnir héldu fórnarlambinu,
DÓMSMÁL

SNÆÐA UNDIR JÓLAMYND Tveir

ávaxtasalar fá sér hádegismat undir
stórri jólaskreytingu í Hanoi, höfuðborg Víetnams.
NORDICPHOTOS/AFP

sem þeir sögðu skulda sér allt að
milljón króna vegna fíkniefnaviðskipta, föngnu frá klukkan 21 að
kvöldi sunnudagsins 9. ágúst 2009
þar til klukkan níu morguninn eftir.
Tvímenningarnir börðu manninn
ítrekað, spörkuðu í hann, tröðkuðu á
honum og hótuðu honum. Þeir vöfðu
kaðli um háls hans og hertu að. Þá
börðu þeir hann með ryksuguröri og
smituðu hann af lifrarbólgu-C með
því að stinga blóðugri sprautunál í
eyrnasnepil hans.
Þeir niðurlægðu manninn með
ýmsu móti. Gestur neyddi hann til
að þrífa húsnæðið, meðal annars

baðherbergið þar sem hann lét
fórnarlambið sleikja salernisskálina.
Þá hótaði Gestur manninum og
ættingjum hans lífláti eða grófu
ofbeldi, léti hann ekki fjárhæðina
af hendi.
Maðurinn sem fyrir árásinni varð
hlaut mikla áverka við misþyrmingarnar. Hann hefur áfallastreitu- og
félagskvíðaeinkenni sem verulega
há honum í daglegu lífi, að því er
fram kemur. Einnig segir að hann
sé óvinnufær og lítt virkur vegna
þeirra einkenna, en áfallastreitan
tengist líkamsárásinni.
- jss

HÆSTIRÉTTUR Þyngdi dóm héraðsdóms

verulega.

FSÍ hélt eftir 240 milljónum
til að borga sektir og gjöld
Framtakssjóður Íslands hélt eftir á þriðja hundrað milljóna króna af eignum Húsasmiðjunnar þegar hún var
seld til Bygma. Féð á að notast til að greiða endurálagningu skattayfirvalda eða sekt Samkeppniseftirlitsins
ef til þarf. Ekki er ljóst hversu mikið af kaupverðinu, 800 milljónum króna, mun renna til eigenda FSÍ.
SORG Í ILIGAN Fólk grætur við fjöldaútför sem fram fór í filippseysku
borginni Iligan í gærkvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

957 fundnir látnir eftir flóð:

Líkkistur og
formalín skortir
FILIPPSEYJAR, AP Yfirvöld á Filipps-

eyjum sendu í gær yfir 400 líkkistur til tveggja borga sem verst
urðu úti í flóðum í suðurhluta
Filippseyja um helgina.
Samkvæmt nýjustu tölum voru
957 látnir og 49 leitað. Búist
er við að talan hækki enn eftir
því sem líkum er bjargað úr sjó
og eðju í borgunum Iligan og
Cagayan de Oro.
Líkhús bæjanna eru uppiskroppa með líkkistur og
formalín til líksmurningar.
Starfsfólk hjálparsveita hefur
kallað eftir vatni á flöskum,
teppum, tjöldum og fatnaði
handa fólki í yfirfullum neyðarmiðstöðvum. Þar er talið að dvelji
allt að 45 þúsund manns.
- óká

LÖGREGLUFRÉTTIR
Jólagjöfum stolið
Brotist var inn í tvo bíla í Reykjavík
í fyrradag og jólagjöfum stolið úr
öðrum þeirra. Sem fyrr varar lögreglan eigendur og umráðamenn
ökutækja við því að skilja verðmæti
eftir í bílum. Sé það óumflýjanlegt
er mikilvægt að slíkir hlutir séu ekki í
augsýn.

VIÐSKIPTI Framtakssjóður Íslands

(FSÍ) hélt eftir um 240 milljónum
krónum af eignum Húsasmiðjunnar þegar hann seldi fyrirtækið til
dönsku byggingavörukeðjunnar
Bygma á mánudag. Samkvæmt upplýsingum frá sjóðnum var þetta gert
til að tryggja skaðleysi hans fyrir
tveimur mögulegum skuldbindingum gagnvart íslenskum yfirvöldum
sem Húsasmiðjan stendur frammi
fyrir að þurfa mögulega að greiða.
Verði Húsasmiðjunni gert að greiða
skuldbindingarnar munu þær fyrst
dragast frá kaupverði Bygma, 800
milljónum króna. Ef það dugar
ekki til munu eignirnar sem FSÍ
hélt eftir fara upp í skuldina. Annars vegar snýst málið um mögulega
endurálagningu opinberra gjalda
vegna meintra skattalagabrota.
Hins vegar er um mögulega sekt
vegna meints samkeppnisbrots að
ræða.
Bygma keypti Húsasmiðjuna á
mánudag og á að greiða fyrir 800
milljónir króna í reiðufé ásamt því
að taka yfir 2,5 milljarða króna
skuldir fyrirtækisins. Í tilkynningu
frá FSÍ vegna sölunnar kom fram
að afrakstur sölunnar myndi renna
til eigenda sjóðsins í samræmi við
reglur hans og samþykktir. Þar
segir einnig: „ekki er á þessari
stundu ljóst hversu há sú upphæð
verður þar sem seljandi mun halda
eftir ábyrgð á tveimur mögulegum
skuldbindingum gagnvart íslenskum yfirvöldum, sem urðu til áður en
FSÍ eignaðist fyrirtækið“.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að sú endurálagning gæti numið allt
að 700 milljónum króna.

HÚSASMIÐJAN Ef fyrirtækið þarf að borga sekt vegna samkeppnislagabrota sem hafa verið í rannsókn frá því í mars munu þær
greiðslur dragast frá kaupverði Bygma.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ástæðu endurálagningarinnar
má rekja til þess þegar félag í eigu
Árna Haukssonar og Hallbjörns
Karlssonar keypti Húsasmiðjuna
sumarið 2002 ásamt Baugi Group,
fjárfestingarfélagi í meirihlutaeigu
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fjölskyldu. Félagið hét Eignarhaldsfélag Húsasmiðjunnar ehf. Í byrjun
árs 2004 var það sameinað Húsasmiðjunni hf. með öllum eignum og
skuldum. Við það hækkuðu skuldir

Húsasmiðjunnar um 4,3 milljarða
króna.
Snemma árs 2005 seldu Árni og
Hallbjörn síðan eignarhluta sinn í
Húsasmiðjunni til nýstofnaðs félags
í eigu Baugs, Saxbygg og Fjárfestingafélagsins Primus, sem var í eigu
Hannesar Smárasonar. Það félag
fékk sama nafn og félagið sem áður
hafði verið rennt saman við Húsasmiðjuna, Eignarhaldsfélag Húsasmiðjunnar ehf. Í mars 2006 var

það svo sameinað Húsasmiðjunni
hf. með öllum eignum og skuldum.
Við það hækkuðu skuldir Húsasmiðjunnar um 2,8 milljarða króna.
Samkeppniseftirlitið hefur verið
með meint samkeppnislagabrot
Húsasmiðjunnar, Byko og Úlfsins til
rannsóknar frá því í mars á þessu
ári. Fyrirtækin eru grunuð um ólögmætt verðsamráð við innflutning og
sölu á timbri og annarri grófvöru.
thordur@frettabladid.is

Jólamaturinn hefur hækkað mikið í verði síðan í fyrra samkvæmt ASÍ:
Íslensk hönnun
Íslenskt handverk

Metal
GHVLJQ

Stefán Bogi gullsmiður
Metal design • Skólavörðustígur 2 • sími 552 5445

/mTTJvLASTEMMNING

Verð á hangilæri hækkar um 41%
NEYTENDUR Verð á jólamat hefur hækkað um allt

að 41 prósent síðan í fyrra. Þegar bornar eru
saman verðkannanirnar sem verðlagseftirlit ASÍ
gerði í desember í fyrra og desember í ár koma í
ljós tuga prósenta hækkanir í öllum vöruflokkum.
Til að nefna dæmi hefur verð á birkireyktu,
úrbeinuðu hangilæri frá SS hækkað um 41 prósent hjá Hagkaupum, 39 prósent hjá Krónunni
og 27 prósent hjá Bónus. Hangilærið er á sama
verði og í fyrra hjá Samkaupum-Úrvali en hefur
lækkað í verði um 7 prósent hjá Nettó.
Þá hafa kartöflur í lausu hækkað um 39 prósent
hjá Nettó, 34 prósent hjá Nóatúni og 33 prósent
hjá Bónus. Tveggja lítra flaska af Egils appelsíni
hefur hækkað um 2 til 13 prósent frá því í fyrra,
mest í Samkaupum-Úrvali en minnst í Nettó.
Þær verðbreytingar sem hér eru birtar miðast
við breytingar á verði verslana milli verðkannana verðlagseftirlits ASÍ frá 12. desember
2011 og 20. desember 2010. Í tilkynningu frá ASÍ
segir að rétt sé að taka fram að mæld séu þau
verð sem gildi á hverjum tíma í verslunni og tilboðsverð geti haft áhrif á verðbreytingar einstakra vara.
- sv

JÓLAMATURINN Jólamaturinn hefur hækkað í verði um tugi
prósenta á milli ára, samkvæmt ASÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JÓLAGJÖFIN

FÆST Í ELLINGSEN
DIDRIKSONS AERO JAKKI
Dömu- og herrastærðir S–XXL

D
DEVOLD
EXPEDITION
BUXUR
KK og KVK, margir litir
K

Jólaverð

14.990 KR.

9.490 KR.

Afgreiðslutími í desember
21. des. 10–22
22. des. 10–22
23. des. 10–23

24. des. 10–12
25. des. lokað
26. des. lokað

SÍA

•

112883

VERÐ ÁÐUR 17.990 KR.

PIPAR\TBWA

•

TATONKA HITABRÚSI
750 ml

4.990 KR.
COLUMBIA
HEXABREAKER ÚLPA
Stærðir XS–XL

DEVOLD EXPEDITION
BOLUR
KK og KVK, margir littir

Jólaverð

9.490 KR.

MATE SX
SCOTT ULTIM
GU
GLERAUG

44.990 KR.

Verð frá

VERÐ ÁÐUR 59.990 KR.

6.990 KR.

NIKE HERRAÚLPA
Stærðir S–XL

LOOP FLUGUVEIÐISETT
Stöng, hjól, lína og taska

Jólaverð

Jólaverð

34.990 KR.

REDFEATHER
SNJÓÞRÚGUR

29.990 KR.

VE
ERÐ ÁÐUR 44.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 39.990 KR..

Jólaverð

24.990 KR.
2

V Ð ÁÐUR 29.990 KR.
VER

LOOP VÖÐLU
UJAKKAR
KK og KVK

25Á%
TTUR

Verð frá

49.990 KR.

AFSL

MOUNTAIN HARDWEAR
R
SARPA GÖNGUBUXUR
KK og KVK

COLEMAN
SVEFNPOKI

29.990 KR.

Verð frá

NIKE MANOA LEÐURSKÓR
Stærðir 36–46

4.990 KR.

29.990 KR.
Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

fabréﬁn!

Munið gja

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • ellingsen.is
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Ríkissaksóknari ákærir tvo menn fyrir sérstaklega hættulegar líkamsárásir:

100 milljón SMS á hálfu ári:

Börðu tvo menn með bareflum

Yfir 500 þúsund
SMS send á dag

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

Á LEIÐINNI Í VEISLU Tveir jólasveina-

klæddir hestamenn koma til veislu í
austurþýska bænum Alt Zeschdorf.
NORDIC PHOTOS/AFP

ákært tvo karlmenn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir sérstaklega hættulegar líkamsárásir.
Mönnunum tveimur, sem eru á
þrítugs- og fertugsaldri er gefið að
sök að hafa sammælst um að veitast í sameiningu að tveimur öðrum
mönnum í Ísafjarðarbæ. Hafi þeir
leitað mannanna um götur bæjarins uns þeir mættust, skipt með
sér verkum og ráðist á þá með
bareflum.
Yngri maðurinn er ákærður
fyrir að hafa slegið annan manninn að minnsta kosti tvö högg með

SF mótmæla gistináttaskatti:

LÖGREGLUFRÉTTIR

Gengur þvert á
viðmið laganna

Bíll rann inn á golfvöll

FERÐAMÁL Samtök ferðaþjónust-

unnar mótmæla harðlega breytingum Alþingis á lögum um
gistináttaskatt sem taka gildi
um áramótin.
Samtökin kalla breytinguna
„geðþóttaákvörðun sem gangi
þvert á viðmið laganna“.
Þau segja það skjóta skökku
við að ferðamenn munu sleppa
viðað greiða skatt á hálendinu,
líkt og kveður á um í nýju lögunum.
Þegar ferðamenn fari um
hálendið næsta sumar mun
skipta máli hverjir reka fjallaskálana, hvort þeir þurfa að
greiða gistináttaskatt eða ekki.
Samtökin hafa lagt mikla
áherslu á að verði gistináttaskatt lagður á, eigi að leggja
hann á alla gistingu.
- sv

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Málið var
þingfest fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

trékylfu í höfuðið og að minnsta
kosti eitt högg með kylfunni í
hægri hendi.

Eldri árásarmaðurinn er ákærður fyrir að hafa barið hitt fórnarlambið tvö högg í hægri handlegg
með golfkylfu. Báðir mennirnir sem ráðist var á hlutu áverka,
meðal annars fingurbrot.
Annar mannanna krefur árásarmennina um skaða- og miskabætur
upp á tæpa milljón eða 976 þúsund
krónur. Hinn krefur þá um bætur
að upphæð tæpar 726 þúsund krónur. Þá krefst ákæruvaldið þess að
mennirnir verði dæmdir til refsingar og að bareflin verði gerð
upptæk.
- jss

TÆKNI Íslendingar sendu um 92
milljónir SMS skeyta frá janúar
og fram í júní í ár. Þetta gerir um
510 þúsund SMS á dag. Sé fjöldinn borinn saman við fyrri helming 2010 og 2009, sést að skeytasendingum fjölgar töluvert, eða
um tíu milljón skeyti á milli ára.
Alls voru um 70 milljón SMS
skeyti send á fyrri helmingi
ársins 2009 og um 83 milljónir í
fyrra. Þetta kemur fram í skýrslu
Póst- og fjarskiptastofnunar um
íslenska fjarskiptamarkaðinn á
fyrri helmingi ársins 2011.
- sv

Eitt umferðaróhapp var tilkynnt lögreglu í Vestmannaeyjum en þá hafði
ökumaður bifreiðar misst stjórn á
bifreið sinn í hálku á gatnamótum
Hamarsvegar og Dalvegar með þeim
afleiðingum að bifreiðin rann inn á
golfvöll. Ekkert slys varð á fólki og
lítið sem ekkert tjón á bifreiðinni.

Stakk á hjólbarða bíls
Einn fékk að gista fangageymslur lögreglu í Vestmannaeyjum eftir að hann
hafði verið handtekinn við að stinga á
hjólbarða bifreiðar og sökum ölvunar
og óspekta. Maðurinn var síðan frjáls
ferða sinna eftir að hafa sofið úr sér.

LANDBÚNAÐUR
Mjólkurframleiðsla eykst
Mjólkurframleiðsla fyrstu ellefu mánuði ársins var 0,7 prósentum meiri
en á sama tíma í fyrra. Fram kemur
á vef Landssambands kúabænda að
aukningin í nóvember hafi hins vegar
verið 5,1 prósent milli ára.

MUNIÐ JÓLALEIK
MIÐBORGARINNAR

MEIRA Á MIÐBORGIN.IS
og Á FACEBOOK.COM/MIDBORGIN
VERSLANIR Í MIÐBORGINNI
VERÐA OPNAR TIL
Í KVÖLD
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SKEMMTIFERÐASKIP Í SUNDAHÖFN Gegnt kajanum á Skarfabakka, handa við aðstöðu Viðeyjarferjunnar, vill Vesturflug fá lóð

undir þyrlupall.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þyrlum sagt ofaukið á
kæjanum í Sundahöfn
Framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Atlantik segir marga vilja lóð eins og þá
sem sóst er eftir undir þyrlupall við lægi skemmtiferðaskipa í Sundahöfn. Hann
tekur undir með hafnarstjórnnni. Engin eftirspurn sé eftir þyrluþjónustu þar.
FERÐAÞJÓNUSTA „Ég fagna meiri

fjölbreytni fyrir þessa ferðamenn
en sé ekki að það sé nauðsynlegt
að hafa þyrlupall við höfnina til
þess að þjóna þeim,“ segir Gunnar
Rafn Birgisson, framkvæmdastjóri
ferðaskrifstofunnar Atlantik.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu í síðustu viku synjaði
stjórn Faxaflóahafna ósk Vesturflugs ehf. um að fá lóð undir þyrlupall við Skarfabakka. Fyrirtækið
vill meðal annars þjóna farþegum skemmtiferðaskipa í Sundahöfn. Hjálmar Sveinsson, formaður stjórnar Faxaflóahafna, skýrði
synjunina með því að skipafélögin
hafi ekki sóst eftir slíkri þjónustu
og að mikið umstang fylgi því að
uppfylla öryggiskröfur vegna
þyrluflugs til og frá staðnum.
Atlantik er umsvifamest eru í
ferðaþjónustu við skemmtiferðaskipin sem koma til Reykjavíkur. Gunnar Rafn tekur undir með
Hjálmari. „Það hefur komið fyrir
að við höfum sent fólk í þyrluflug en það er mjög sjaldgæft að

Þessir farþegar eru ekki allir milljónamæringar heldur flest allir venjulegt
fólk.
GUNNAR RAFN BIRGISSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI ATLANTIK

beðið sé um slíka þjónustu. Hún er
mjög dýr og þessir farþegar eru
ekki allir milljónamæringar heldur flest allir venjulegt fólk,“ segir
hann.
Á hinn bóginn kveðst Gunnar
Rafn vel skilja að Vesturflug hafi
augastað á lóð nálægt skemmtiferðaskipunum og farþegum
þeirra. Eflaust myndu þá fleiri
nýta sé þyrluþjónustuna heldur
en þegar hún sé í boði frá Reykjavíkurflugvelli. „Ég hugsa að það
séu margir sem vildu gjarnan ná
til þessa fólks. Sjálfur hefði ég
til dæmis ekkert á móti því að fá
úthlutað lóð þarna og geta verið
með sölu á ferðum,“ segir hann.
Hluti vandans að sögn Gunnars er sem sagt takmarkað rými í

Sundahöfn. Þyrluþjónusta þar gæti
haft truflandi áhrif þegar tvö þúsund farþega skip leggi að bryggju.
„Þegar stór skip eru í höfninni
er planið yfirfullt af stórum rútum
og bílum. Þannig að ég held að það
væri ekki til bóta að setja þyrlupall
niður nákvæmlega þar. Plássið er
takmarkað og það er kannski það
sem höfnin er að horfa á í sambandi við þyrlupallinn; að það er
ekki hægt að koma öllum þeim
fyrir sem sína áhuga,“ segir Gunnar Rafn.
Vesturflug vonast enn til að fá
lóðina í Sundahöfn, Talsmaður
félagsins segiast ekki vilja tjá sig
frekar um málið fyrr en að loknum
fundi með fulltrúum Faxaflóahafnar í þessari viku. gar@frettabladid.is

Endanlegt söluverð Icelandic-starfsemi 1,8 milljörðum króna hærra en tilkynnt:

Hærra verð fyrir Icelandic-starfsemi
sögur
tir
uppskrif
gjafir leikir
o.fl. o.fl.

VIÐSKIPTI Framtakssjóður Íslands

hefur gengið frá sölunni á starfsemi Icelandic Group í Bandaríkjunum og tengdri starfsemi í
Asíu. Kaupandi er kanadíska fisksölufyrirtækið High Liner Foods,
sem greiðir 28,4 milljarða króna
fyrir starfsemina á núverandi
gengi.
Tilkynnt var um kaupin fyrir
rúmum mánuði en nú hefur
endanlega verið gengið frá þeim.
Greiðir High Liner 1,8 milljarða
króna hærra verð en tilkynnt var
um þá vegna endurmats á veltufjármunum starfseminnar.
Með sölunni er fjárhagslegri

endurskipulagningu félagsins
lokið. Í tengslum við söluna hefur
Landsbankinn einnig selt 19 prósenta hlut sinn í Icelandic og á
Framtakssjóðurinn nú félagið að
fullu. Framtakssjóðurinn hefur
hins vegar nú selt eignir Icelandic Group fyrir samtals um
41 milljarð króna en þar af hefur
um 21 milljarður verið greiddur
með yfirtöku skulda sem hvíldu
á starfsemi félagsins.
Lárus Ásgeirsson, forstjóri Icelandic Group, segir að verkefnið
fram undan sé að straumlínulaga
reksturinn enn frekar og efla
starfsemi félagsins.
- mþl

ICELANDIC GROUP Fyrirtækið hefur nú
starfsemi á Íslandi, í Evrópu og í Asíu.
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Ályktun um varnir gegn kynferðisofbeldi innan kirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi:

Dæmdir menn ekki ráðnir til kirkjunnar
ÞJÓÐKIRKJAN Þeir sem sækja um

STRAND 180 tonnum af eldsneyti og

40 tonnum af dísilolíu á að pumpa
upp úr fraktskipinu TK Bremen sem
strandaði fyrir helgi á Kerminihyströnd í Erdeven í Frakklandi.
NORDICPHOTOS/AFP

störf innan þjóðkirkjunnar þurfa
að leggja fram sakavottorð áður
en þeir eru ráðnir til starfa. Hafi
umsækjendur gerst sekir um brot
gegn börnum, kynferðisbrot eða
önnur ofbeldisbrot, fíkniefnalagabrot eða brot gegn frjálsræði
manna áskilur kirkjan sér þeim
rétti að neita þeim um stöðuna. Á
þetta jafnt við um presta og aðra
starfsmenn kirkjusókna.
Guðmundur Þór Guðmundsson, framkvæmdastjóri Kirkjuráðs, bendir í þessu samhengi á
nýja ályktun sem samþykkt var

á kirkjuþingi í nóvember síðastliðnum, sem ber yfirskriftina:
Þjóðkirkjan líður ekki kynferðisbrot.
„Það hefur ýmislegt breyst
á síðustu árum; fagráðið, siðareglur og svo þessi skimun,“
segir Guðmundur.
„Hún er nauðsynleg. Þetta
starfsfólk er mikið úti á akrinum, ef svo má segja, og vinnur í
mikilli nálægð við aðra.“
Guðmundur veit ekki til þess
að neinum hafi nokkrum sinnum
verið neitað um stöðu hingað til
vegna þessa.
- sv

Kirkjan vill standa með þolendum
Úr samþykktri ályktun kirkjuþings um varnir gegn kynferðisbrotum:
Þjóðkirkjan vill:
■ að forvarnir gegn kynferðisbrotum verði efldar

■ taka sér stöðu með þeim sem brotið er á, styðja og vernda þolendur
■ setja sér vandaðar verklags- og siðareglur
■ læra af þeim sem best þekkja til og hafa mikla reynslu
■ hvetja þá einstaklinga sem telja á sér brotið að nýta sér öll þau úrræði
sem í boði eru í samfélaginu
■ vera öruggt skjól til að leita til og veita hjálp, ráð og huggun.

Viðbrögð við gagnrýni á fjárfestingarleiðina:

Grunnhugmyndin í
sjálfu sér ekki flókin
EFTIR EINN EI AKI NEINN Dönsk rann-

sókn sýnir hættulega þróun þar sem
þúsundir aka undir áhrifum.

Lífshættulegur ósiður:

Þúsundir Dana
keyra drukknar
hvern dag
DANMÖRK Rúmlega 10.000 manns

aka undir áhrifum áfengis á degi
hverjum í Danmörku að því er
fram kemur í nýrri könnun og
danskir miðlar segja frá.
Ölvunarakstur er beintengdur
alvarlegum bílslysum, enda
mælist áfengi í í blóði hjá fimmtungi allra þeirra sem deyja eða
slasast alvarlega í bílslysum þar
í landi. Hlutfallið hækkar upp í
þriðjung ef fólk undir lyfja- og
fíkniefnaáhrifum er talið með í
þessum hópi.
Þeim sem aka undir lyfja- og
fíkniefnaáhrifum í Danmörku
hefur fjölgað mikið síðustu ár. - þj

EFNAHAGSMÁL Arnór Sighvatsson
aðstoðarseðlabankastjóri segist
skilja gagnrýni á flækjustig
hinnar svokölluðu fjárfestingarleiðar bankans en segir grunnhugmyndina þó ekki flókna.
Fjárfestingarleiðin er skref í
áætlun Seðlabankans um losun
gjaldeyrishafta. Hún felur í grunninn í sér að bankinn mun standa
fyrir gjaldeyrisútboðum þar sem
hann kaupir erlendan gjaldeyri í skiptum fyrir krónur til innlendrar fjárfestingar. Þannig gefst
eigendum aflandskróna
tækifæri til að nota þær
til fjárfestinga hér. Hefur
leiðin verið gagnrýnd fyrir
að vera of flókin, síðast af
Gylfa Magnússyni, dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla
Íslands, í kvöldfréttum Stöðvar 2 í síðustu viku.
„Að vissu leyti
skil ég þessa
gagnrýni vel

því skjalagerðin öll er flókin. Hún
er flókin vegna þess að þar eru alls
konar varnaglar sem taka á þeim
sniðgöngumöguleikum sem leiðin
gefur færi á og þarf að stemma
stigu við,“ segir Arnór og heldur áfram: „Hins vegar er grunnreglan í þessu ekki flókin. Flestar
tegundir fjárfestingar eru þarna
opnaðar og það er alveg skýrt.
Menn þurfa að koma með 50 prósent í erlendum gjaldeyri
á móti krónunum til þess
að tryggja að þetta verði í
heild sinni hlutlaust gagnvart gjaldeyrisforðanum.“
Þá segir Arnór að hann
hafi ekki orðið var við að
þetta hafi verið að vefjast fyrir þeim einstaklingum
sem h a fi
ver ið
í
sambandi
við Seðlabankann
varðandi
ARNÓR
leiðina.
SIGHVATSSON
- mþl

AVS rannsóknasjóður
í sjávarútvegi
auglýsir eftir umsóknum
AVS rannsóknasjóður hefur að markmiði að styrkja
verkefni, sem stuðla að auknu verðmæti íslensks
sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni íslensks
sjávarútvegs og fiskeldis.
Sjóðurinn auglýsir nú eftir umsóknum í verkefni
með þetta að markmiði.
Skilafrestur umsókna er til kl. 17, 1. febrúar 2012.
Umsóknum ber að skila rafrænt á netfangið
avs@avs.is og bréflega á póstfangið AVS
rannsóknasjóður í sjávarútvegi, Háeyri 1, 550
Sauðárkrókur
Styrkir sem sjóðurinn veitir falla undir þrjá flokka:
a. Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna
Styrkir til afmarkaðra rannsókna- og/eða
þróunarverkefna, sem falla að markmiðum sjóðsins.
Veittur er styrkur til eins árs í senn og skal í umsókn
gera grein fyrir verkþáttum og fjármögnun. Hver
styrkur getur numið allt að átta milljónum króna.
Hægt er að sækja um styrki til umfangsmeiri
verkefna (framhaldsverkefna), sem unnin eru á lengri
tíma, eða allt að þremur árum, en sækja þarf um
styrk á hverju ári. Hafi verkefnið áður verið styrkt,
þarf að gera grein fyrir fullnægjandi framvindu
verkefnisins áður en styrkumsókn er afgreidd.

b. Smá- eða forverkefni
Hægt er að sækja um styrki til smærri verkefna eða
verkefna til undirbúnings stærri verkefna á sviði
rannsókna og/eða þróunar. Styrkupphæð er allt að
einni milljón króna og skal verkefninu lokið innan tólf
mánaða frá úthlutun.
c. Atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggðum
Veittir eru styrkir til verkefna, sem stuðla að nýjum
störfum og aukinni verðmætasköpun í
sjávarbyggðum. Horft er til ýmissa verkefna, sem
geta tengst t.d. framboði á sjávarfangi,
ferðaþjónustu, nýjum vörum eða þjónustu.
Hámarkstími verkefna er 12 mánuðir og
hámarksupphæð styrkja er þrjár milljónir króna.
Um alla styrki gildir að framlag sjóðsins má ekki
fara fram yfir 50% af heildarkostnaði og sjóðurinn
tekur ekki þátt í að styrkja fjárfestingar.
Nánari upplýsingar og umsóknarblað er að finna
á heimasíðu sjóðsins www.avs.is.

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi starfar á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins
og veitir styrki til rannsókna- og þróunarverkefna sem auka verðmæti sjávarfangs.
AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi · Háeyri 1 · 550 Sauðárkrókur · sími 453 6767 · www.avs.is

GERA ÁTAK Vitundarvakning gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum hefst á næsta

ári og verður farið í alla grunnskóla.

Veita milljónir í forvarnir
gegn ofbeldi
Ríkið ætlar að verja 25 milljónum króna í vitundarvakningu gegn kynferðislegu ofbeldi á næsta ári.
Öll börn í öðrum og tíunda bekk fá fræðslu, sem og
kennarar og annað starfsfólk skóla.
SAMFÉLAGSMÁL Öll börn í öðrum og

tíunda bekk í grunnskólum landsins
fá fræðslu um kynferðislegt ofbeldi
í skólanum á næsta ári. Alþingi
samþykkti við þriðju umræðu fjárlaga að veita 25 milljónum króna í
vitundarvakningu á árinu.
UNICEF á Íslandi hefur bent á
það að enginn aðili fari með forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi
gegn börnum á Íslandi, eins og
Fréttablaðið greindi frá fyrir
stuttu.
Halla Gunnarsdóttir, aðstoðarmaður Ögmundar Jónassonar
innanríkisráðherra, tekur undir
með framkvæmdastjóra UNICEF
og segir litlu fé hafa verið varið í
forvarnir gegn kynferðisofbeldi.
Sérstaklega ef miðað er við þá ógn
sem ofbeldið sé við líf og heilsu
barna og kvenna.
Ísland er aðili að sáttmála
Evrópu ráðsins um varnir gegn
kynferðislegri misnotkun og misneytingu á börnum. „Einn hluti
sáttmálans er að standa fyrir
vitundar vakningu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Síðasta
vetur fór óformlegur samráðshópur i n na nrí k isráðu ney tis,
menntamálaráðuneytis og velferðarráðuneytis yfir það hvernig
mætti standa að þessu hér á landi,“
segir Halla. Niðurstaða þess hóps
var að taka ekki hrátt upp efni sem

Evrópuráðið býður upp á í þessum tilgangi. „Þrátt fyrir allt erum
við hér komin töluvert lengra í
vitundar vakningu en til dæmis
Mið- og Suður-Evrópulönd.“
Samráðshópurinn hélt fundi
með öllum þeim aðilum sem komið
hafa að forvörnum gegn kynferðisofbeldi gegn börnum. „Þetta hefur
mest verið á hendi frjálsra félagasamtaka svo það hefur verið dálítið tilviljanakennt hvaða börn fá
fræðslu og hver ekki. Við vildum
taka á þessu.“
Átakið verður að mestu framkvæmt í gegnum skólana. „Hugmyndin er að því verði komið fyrir
að öll börn fái fræðslu í einhverjum
ákveðnum árgöngum. Við erum
að horfa á annan og tíunda bekk
nú. Þetta er eitt pínulítið skref í
byrjun, auðvitað á þetta að vera
samþætt inn í alla fræðslu í grunnskólum. En það hefur sýnt sig að
skólarnir eru misvel búnir til að
takast á við slíka fræðslu. Þar er
ekki við skólana sjálfa að sakast,
þetta hefur ekki verið svo mikið
áhersluatriði. Við erum því að fara
fetið í þessa átt.“
Til að byrja með verður brúðuleikhús Blátt áfram notað sem
fræðsluefni í öðrum bekk, en verið
er að setja saman teymi sem mun
sjá um fræðslu fyrir tíunda bekk og
starfsfólk skóla. thorunn@frettabladid.is

Jólatilboð Borgarleikhússins

Gjafakort
Borgarleikhússins

Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann
Kortið er í fallegum umbúðum, gildir á sýningu
að eigin vali og rennur aldrei út.

Galdrakarlinn í Oz
Miðar fyrir tvo á söngleikinn
ástsæla og val um bókina
eða geisladiskinn.

7.500 kr.
Gói og baunagrasið
Miðar fyrir tvo á töfrandi
ævintýrasýningu. DVD með
Eldfærunum og geisladiskur
með lögum úr sýningunni.

5.900 kr.
Gómsætt leikhúskvöld
Gjafakort fyrir tvo og ljúffeng
leikhúsmáltíð frá Happi.

10.900 kr.

Gjöf sem aldrei gleymist!
Listabraut 3 | 568 8000 | borgarleikhus.is
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FRÉTTASKÝRING: Álver í Helguvík

Óljóst um endi sex ára álverssögu
Gerðardómur hefur
úrskurðað að HS Orku beri
að standa við samninga
um afhendingu raforku
til álvers í Helguvík á því
verði sem um var samið.
Sex ár eru síðan samkomulag var undirritað um
könnun á rekstri álvers og
ári síðar var skrifað undir
viljayfirlýsingu um raforkusölu. Engu að síður
virðist raforka til verkefnisins ekki tryggð.
Mikil bjartsýni ríkti suður með sjó
í maí 2005 þegar Norðurál, Reykjanesbær og Hitaveita Suðurnesja
undirrituðu samkomulag um könnun á möguleikum á rekstri álvers
í Helguvík. Lengi hafði verið kallað eftir stóriðju á svæðinu, enda
atvinnuleysi þar mest á landinu.
Könnunin leiddi í ljós að möguleikarnir voru góðir og í júní 2006 skrifuðu Norðurál, Hitaveita Suðurnesja
og Orkuveita Reykjavíkur (OR)
viljayfirlýsingu um raforkusölu til
fyrirhugaðs álvers í Helguvík.
Samkomulagið gerði ráð fyrir því
að fyrsti áfangi álversins yrði allt
að 150 þúsund tonn og ætlaði HS
Orka að útvega allt að 150 megawött (MW) til álversins, en OR allt
að 100 MW. Gert var ráð fyrir því
að álverið gæti á síðari stigum náð
allt að 250 þúsund tonna afkastagetu og hugðust orkuframleiðendurnir reyna að útvega allt að 435
MW orku þegar álverið væri að
fullu reist.
Stefnt var að afhendingu orku
fyrir fyrsta áfangann árið 2010, en
nú virðist sú staða komin upp að
óvissa sé um afhendingu orkunnar.

Ekki talin næg orka
Ríkisstjórnin virðist framan af hafa
verið lítt bjartsýn á að næg orka
væri fyrir álverið. Þegar skrifað var
undir viljayfirlýsinguna í júní 2006
tiltók Árni Sigfússon, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar, sérstaklega að
stjórnvöld hafi talið ljón í veginum.
„Árni Sigfússon, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar, sagði orkumálin hafa verið stóra spurningarmerkið varðandi framgang málsins
og stjórnvöld hafi tilgreint orkuöflun sérstaklega sem helsta Þránd
í Götu verkefnisins. „Nú virðist
þeirri hindrun hafa verið rutt úr
vegi og því fögnum við,“ sagði Árni
við Víkurfréttir í tilefni af undirrituninni.
Júlíus Jónsson, forstjóri Hitaveitu Suðurnesja, var ekki síður
ánægður í samtali við héraðsfréttablaðið. „Álver í Helguvík yrði
gríðarleg lyftistöng fyrir atvinnulíf hér á Suðurnesjum og að sama
skapi álitlegt tækifæri til frekari
þróunar og fjárfestinga í nærliggjandi orkulindum.“
Þrátt fyrir að stjórnvöld virðist
hafa sannfærst um það sumarið
2006 að nægjanleg orka væri fyrir
álverinu, skrifaði iðnaðarráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir, ekki undur
viljayfirlýsingu og ekki var gerður
fjárfestingarsamningur um verkefnið. Það skýrist þó að einhverju
leyti af því að ríkisstjórnin hugðist

ÁLVER Í BYGGINGU Enn er óljóst hvenær starfsemi álvers í Helguvík kemst af stað. Deilt er um grundvallarþætti verkefnsisins eins og orkuöflun og eftir er að leysa úr því

hvernig möguleg orka verður flutt. Þá er fjármögnun óljós. Engu að síður eru framkvæmdir við álverið hafnar.

leggja slíka samninga af og skapa
hér lágskattaumhverfi sem laðaði
fjárfesta að.

Fjárfestingarsamningur
Hrunið setti vissulega strik í
reikninginn varðandi hugmyndir
um álver í Helguvík. Það er þó
umhugsunarefni að verkefnið hafi
ekki verið komið lengra á veg en
raun bar vitni þegar blessað hrunið dundi yfir.
Allt fór í frost varðandi fjármögnun og framkvæmdir við hrunið. Því kom ekki á óvart að óskað
væri eftir fjárfestingarsamningi
við stjórnvöld. Eftirlitsstofnun
EFTA var tilkynnt um samninginn 9. mars 2009 og þar sem engar
athugasemdir voru gerðar við hann
var skrifað undir hann í ágúst sama
ár.
Stjórnvöld gagnrýnd
Í aðdraganda kjarasamninga árið
2009 ritaði ríkisstjórnin undir
stöðugleikasáttmála. Álversframkvæmdin rataði þangað inn.
„Ríkisstjórnin mun greiða götu
þegar ákveðinna stórframkvæmda
sbr. þjóðhagsáætlun, s.s. framkvæmda vegna álvera í Helguvík
og Straumsvík. Undirbúningsvinnu
verði hraðað vegna áforma sem
tengjast fjárfestingu í meðalstórum
iðnaðarkostum, s.s. gagnaverum og
kísilflöguframleiðslu. Kappkostað
verður að engar hindranir verði af
hálfu stjórnvalda í vegi slíkra framkvæmda eftir 1. nóvember 2009.“
Gagnrýnendur stjórnarinnar
telja að hún hafi alls ekki staðið við
þessi fyrirheit. Fjöldi hindrana sé

Gríðarlega umdeild framkvæmd
Sitt sýnist hverjum um álverið í Helguvík. Samtök atvinnulífsins hafa talað
fyrir mikilvægi byggingar þess. Þau sendu frá sér yfirlýsingu í gær í kjölfar
gerðardómsins. Þar hvetja þau fyrirtækin til að ganga frá sínum samningum
og stjórnvöld til að hraða útgáfu virkjanaleyfa. „Ekkert annað verkefni hér
á landi er á því stigi að geta lagt jafn mikið og hratt til þess að draga úr
atvinnuleysi og auka hagvöxt eins og álverið í Helguvík.“
Umhverfissinnar hafa mótmælt fyrirhuguðu álveri og þá hafa margir
dregið það í efa að forsendur séu fyrir framkvæmdinni, eða eins og segir í
samþykkt Landverndar frá 2009: „Landvernd bendir á að ekki hefur verið
sýnt fram á hvernig á að afla nægilegrar orku til svo stórs álvers, hvað þá
hvernig flytja á orkuna frá stórum fjölda orkuvinnslusvæða til Helguvíkur
án þess að valda verulegu eignatjóni á friðuðum svæðum og spilla ásýnd
Reykjanesskagans með tröllvöxnum háspennulínum.“

enn í vegi verkefnisins. Nú, þegar
gerðardómur er fallinn, spyrja
menn sig hvers vegna kominn er
upp efi um orkuöflun til álversins.
Ýmislegt hefur drifið á daga
verkefnisins. Kaup kanadíska fyrirtækisins Magma Energy á HS Orku
einfaldaði ekki málið. Annar stjórnarflokkurinn, Vinstri hreyfingin –
grænt framboð, lýsti sig andsnúinn
kaupunum og umfangsmikil vinna
fór af stað til að kanna hvort kaupin
væru lögleg. Vilji stóð til að „vinda
ofan af kaupunum“ líkt og ráðamenn sögðu.

Tímasetning enn óljós
Suðurnesjamenn hafa gagnrýnt
ríkisstjórnina fyrir að gera ekki
sitt til að koma verkefninu í höfn.
Það hefur stjórnarandstaðan og
aðilar vinnumarkaðarins einnig gert. Stjórnvöld halda því hins
vegar fram að aðeins sé um eðlilega stjórnsýslu að ræða, meta þurfi
umhverfisáhrif og fara þurfi rétta
leið að verkefninu.
Forráðamenn Norðuráls fullyrða
að fjármögnun sé klár af þeirra
hálfu fyrir fyrsta áfanga álversins. Framleiðsla geti hafist í þeim
áfanga, tveimur til tveimur og hálfu
ári eftir að ákvörðun hefur verið
tekin.
Fjölmargt er þó enn óljóst.
Norðurál vill fá tryggingu fyrir
að minnsta kosti tveimur áföngum
áður en framkvæmdir hefjast. Enn
er óvissa um samninga við OR, en
svipaður meiningarmunur hefur
verið um þá og varðandi HS Orku.
Virkjanakostir eru enn í óvissu
og eftir allan þennan tíma er enn
deilt um hvort næg orka sé fyrir
hendi. Þá á eftir að semja um mál
varðandi raflínur.
Eftir stendur að enn er óljóst hvenær, og jafnvel hvort, álver tekur
til starfa í Helguvík. Leysa þarf úr
ýmsum grunnþáttum verkefnisins.
Engu að síður eru framkvæmdir við
álverið sjálft hafnar og sveitarfélög
og hagspár farnar að gera ráð fyrir
tekjum af því.

Álverið frá ári til árs
2005
maí

2006
apríl

júní

2007
apríl

2008
mars

kolbeinn@frettabladid.is

15. maí 2005: Century Aluminium, Reykjanesbær og
Hitaveita Suðurnesja hefja könnun á möguleikum á álveri
Norðuráls í Helguvík. Þetta eru fyrstu staðfestu fregnirnar
um væntanlegt álver.
27. apríl 2006 Lóðasamningur undirritaður milli
Norðuráls og Reykjanesbæjar. Með því tryggir
Norðurál sér lóð, ásamt því að semja um gjöld til
Reykjanesbæjar.
1. júní 2006 Viljayfirlýsing
milli Norðuráls, Hitaveitu
Suðurnesja og Orkuveitu
Reykjavíkur um raforkusölu
til fyrirhugaðs álvers.
23. apríl 2007 Samningar
um orkusölu milli Hitaveitu
Suðurnesja og Norðuráls. Undirritaður í kjölfar
viljayfirlýsingarinnar frá árinu
áður. Orkuveita Reykjavíkur
undirritaði orkusölusamning
nokkrum vikum síðar.

12. mars 2008 Reykjanesbær og Sveitarfélagið
Garður veita Norðuráli
byggingarleyfi fyrir álveri.
Tveimur dögum síðar
hófust undirbúningsframkvæmdir í Helguvík.

júní

september

2009
júní

ágúst

2010
júlí

ágúst

2011
september

Kolbeinn
Óttarsson Proppé

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

2012?

6. júní 2008 Fyrsta skóflustunga tekin fyrir álveri
í Helguvík. Ráðherrar, bæjarstjórar og þingmenn
svæðisins tóku þátt í athöfninni þar sem andstæðingar álversins mótmæltu harðlega.
10. september 2008 Norðurál fær starfsleyfi frá Umhverfisstofnun.
25. júní 2009 Stöðugleikasáttmálinn undirritaður. Þar
kveður á um að Helguvíkurálveri verði unnið brautargengi.
7. ágúst 2009 Iðnaðarráðherra og forsvarsmenn Norðuráls
undirrita fjárfestingarsamning.
júlí/ágúst 2010 Norðurál stefnir HS Orku fyrir gerðardóm í
Svíþjóð. Deilt er um afhendingu orku og raforkuverð.
30. ágúst 2010 Iðnaðarráðherra stendur fyrir samstarfsfundi með Norðuráli, orkufyrirtækjunum, sveitarfélögum
og stofnunum, til að ræða stöðu mála og eyða óvissu
varðandi framhaldið.
19. september 2011 Gerðardómur dæmir Norðuráli í vil
varðandi túlkun samninga en hafnar bótakröfu fyrirtækisins.

121.476.000
Aukakrónur
endurgreiddar
það sem af er ári
A-korthafar hafa safnað vel yﬁr hundrað milljónum Aukakróna
á árinu 2011. Aukakrónurnar safnast í hvert skipti sem A-kortin eru
notuð hjá samstarfsaðilum – ein Aukakróna jafngildir einni krónu.

Í hvert skipti sem A-korthafar versla með kortinu hjá samstarfsaðilum safna þeir Aukakrónum auk þess sem þeir njóta ýmiss
konar fríðindasöfnunar í vildarþjónustu Landsbankans.
Söfnun Aukakróna er afar einföld:
 Afsláttur í formi endurgreiðslu frá samstarfsfyrirtækjum
 Veltutengd söfnun af allri innlendri veltu
 Aukakrónur fyrir fríðindasöfnun í vildarþjónustu
 Greiðsla í formi Aukakróna fyrir að taka á móti tilboðum
frá samstarfsaðilum
Til viðbótar þessu njóta A-korthafar ölbreyttra tilboða hjá
samstarfsfyrirtækjum og geta greitt með Aukakrónunum sínum
hjá þeim öllum.
Mikill ávinningur með einföldum hætti
Það er leikur einn að nota Aukakrónur. Engin lágmarksárhæð
er þegar verslað er fyrir Aukakrónur og þær gilda alltaf, hvort
sem um er að ræða tilboð eða útsölur. Þú færð eina krónu fyrir
hverja Aukakrónu. Hægt er að nota Aukakrónur sem hluta af
greiðslu og ráðstafa Aukakrónunum til annarra sem safna þeim.
Byrjaðu að safna Aukakrónum. Nánari upplýsingar á aukakronur.is.

Landsbankinn

landsbankinn.is
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FRÉTTASKÝRING: Stjórnmál í Rússlandi

VLADIMÍR PÚTÍN Forseti Rússlands sat fyrir svörum í sjónvarpi nú í vikunni, eins og hann hefur gert árlega undanfarið.

NORDICPHOTOS/AFP

Pútín vart lengur öruggur í sessi
Stjórnarandstaðan í Rússlandi fékk byr undir báða
vængi í kjölfar þingkosninganna, sem vafi leikur
á hvort voru fullkomlega
marktækar. Enginn öflugur mótframbjóðandi gegn
Pútín virðist þó vera í sjónmáli enn sem komið er fyrir
forsetakosningarnar í mars.
Stjórnarandstaðan í Rússlandi
hefur lengi verið sundruð og veikburða. Helstu leiðtogar hennar
njóta lítils fylgis og hafa ekki
náð að skapa sér stöðu sem trúverðugur valkostur gegn stjórninni í Kreml.
Í kjölfar þingkosninga um síðustu helgi upphófust hins vegar
fjölmennustu mótmæli gegn
stjórnvöldum sem sést hafa þar í
landi í tvo áratugi.
Þar með hafa stjórnarandstæðingar fengið byr undir báða vængi
og sjá nú jafnvel fram á að einhver úr þeirra röðum geti hugsanlega fellt Vladimír Pútín forsætisráðherra í forsetakosningunum í
mars.
Pútín hefur til þessa þótt næsta
öruggur með sigur, enda virðist
hann njóta mikilla vinsælda þrátt
fyrir umdeilda stjórnarhætti sem
stundum þykja minna óþægilega
mikið á framferði ráðamanna í
Sovétríkjunum sálugu.
Staða Pútíns er að vísu enn sterk
og algjörlega óvíst hvort umrótið
undanfarið endist til að grafa
undan honum svo um muni.

Gervipólitík
Ýmsir halda því reyndar fram að
ekkert verði að marka forsetakosningarnar. Pólitíkin í Rússlandi
sé ekkert annað en gervipólitík og
kosningarnar gervikosningar.
„Kerfið í Kreml er gerviheimur.
Þannig að þar eru stjórnmálaflokkarnir bara plat og þingið
bara plat. Þarna er stjórnarandstaðan í plati og þarna eru auðkýfingar sem þykjast vera forseta-

samfélaginu, en endað á því að
verja kerfið og kæfa niður allar
gagnrýni.
„Það eru engar fastar reglur.
Stundum kemstu upp með eitthvað sem venjulega væri bannað,
en mál sem hafa verið leyfð geta
stundum verið tekin út af borðinu,“ segir til dæmis fréttamaður
á sjónvarpsstöðinni NTV, sem er í
ríkiseigu.
„Ég sagði af mér eftir að ég fékk
fyrirmæli um að þýða ekkert sem
er gagnrýnið á Pútín og Medvedev.
Eða, ef við þýddum það, að slá því
ekki upp,“ segir Grigorí Okhotin, fyrrverandi fréttaþýðandi hjá
ríkisfréttastofunni RIA Novosti
sem birtir fréttir frá Rússlandi á
erlendum málum.

Mótframbjóðendur
Þrír mánuðir eru til forsetakosninga í Rússlandi. Nú þegar hefur verið tilkynnt um nokkur mótframboð gegn Pútín, og þeim mun væntanlega fjölga
á næstu vikum. Enginn er þó enn í sjónmáli sem líklegur þykir til að geta
veitt Pútín alvarlega samkeppni.
Einn mótframbjóðendanna verður auðkýfingurinn Mikhaíl Prokorov,
sem varð moldríkur á ólgutímunum í kjölfar hruns Sovétríkjanna. Hann er
þriðji auðugasti maður Rússlands og skortir því ekki fé til að halda uppi
öflugri kosningabaráttu. Prokorov stendur utan flokka en hafði nýlega lýst
yfir stuðningi við Pútín forseta. Hann var í nokkra mánuði fyrr á þessu ári
félagi í flokknum Réttur málstaður, sem er flokkur rússneskra frjálshyggjumanna, en sagði sig úr þeim flokki í haust og bar því við að flokkurinn
væri í raun ekkert annað en strengjabrúða þeirra Pútíns forseta og Dimitrí
Medvedev forsætisráðherra.
Annar forsetaframbjóðandi er Gennadí Sjúganov, leiðtogi rússneska
Kommúnistaflokksins, en sá flokkur lítur á sig sem arftaka Kommúnistaflokks Sovétríkjanna og er næststærsti flokkur á þingi, næst á eftir Sameinuðu Rússlandi, stjórnarflokki þeirra Pútíns og Medvedevs.
Sá þriðji er Sergei Míronov, leiðtogi flokksins Réttlátt Rússland, en sá
flokkur var stofnaður árið 2006, aðhyllist stefnu sósíaldemókrata og er þriðji
stærsti flokkurinn á þingi, hlaut 13 prósent atkvæða í þingkosningunum 4.
desember síðastliðinn.
Fleiri hafa tilkynnt framboð, þar á meðal Dimitrí Mezentsev, ríkisstjóri í
Irkútsk, sem lengi hefur verið náinn bandamaður Pútíns. Framboð hans er
reyndar talið vera eins konar varnagli af hálfu stuðningsmanna Pútíns, því
fari svo að allir aðrir mótframbjóðendur Pútíns hætti við framboð, þá mun
Mezentsev halda sínu framboði til streitu til þess að hægt verði að halda
kosningar. Samkvæmt stjórnarskrá landsins eru forsetakosningar ógildar ef
aðeins einn er í framboði.

frambjóðendur,“ segir til dæmis
breski blaðamaðurinn Luke Harding, sem skrifar um rússnesk
málefni fyrir breska dagblaðið
Guardian og hefur nýverið skrifað bók um rússnesk stjórnmál sem
heitir Mafia State eða Mafíuríkið.
Hvað svo sem hæft er í þessu þá
hefur Pútín í það minnsta, í krafti
vinsælda sinna, hvort sem það eru
gervivinsældir eða raunverulegar
vinsældir, getað ráðið nánast öllu
sem hann hefur viljað ráða í Rússlandi í heilan áratug.
Flokkur hans hefur haft það
traustan meirihluta á þingi, að
hann hefur til dæmis getað fengið stjórnarskrárbreytingar samþykktar að vild, þar á meðal
stjórnarskrár breyti ngu sem
tryggir að hann geti boðið sig
fram aftur til forseta nú þegar
hann hefur „setið hjá“ í eitt kjörtímabil. Þetta kjörtímabil hefur

hann látið sér nægja að gegna forsætisráðherraembættinu, sem er
valdaminna en forsetaembættið,
en vinur hans Medvedev sigraði í
síðustu forsetakosningum líklega
ekki síst í krafti þess að hann bauð
sig fram í skjóli Pútíns.
Þessar miklu vinsældir hafa
meðal annars verið skýrðar
með því að hann tók við í kjölfar
ringul reiðarinnar á síðasta áratug 20. aldarinnar, þegar Boris
Jeltsín kom með látum á frjálsum
markaðsbúskap í Rússlandi, að því
er virðist meira af kappi en forsjá
og með þeim afleiðingum að Rússar misstu jafnvel margir hverjir
alla trú á frelsi og lýðræði.
Þegar allt samfélagið var að
liðast í sundur hafi Pútín tekið
þjóðfélagsmálin föstum tökum og
komið á nýjum stöðugleika. Fyrir
það séu margir Rússar þrátt fyrir
allt afskaplega þakklátir.

MÓTMÆLI Kommúnistar fjölmenntu um

helgina til að mótmæla niðurstöðum
kosninganna, þar á meðal þessi vígalegi
sem var með mynd af sjálfum Stalín
framan á sér.
NORDICPHOTOS/AFP

Fjölmiðlar í fjötrum
Ítök stjórnvalda í rússneskum fjölmiðlum eiga samt líklega einna
stærstan hlut í því hve vel Pútín
hefur tekist að tryggja stöðu sína.
Stærstu fjölmiðlarnir, sem hafa
mesta útbreiðslu, eru flestir í eigu
ríkisins eða ríkisfyrirtækja. Flestir Rússar nota sjónvarpið nánast
eingöngu til að fá fréttir að því
sem er að gerast í samfélaginu.
Þótt hundruð sjónvarpsstöðva séu
reknar í Rússlandi njóta þrjár þær
stærstu mestra vinsælda. Tvær
þeirra eru í ríkiseigu og sú þriðja
í eigu orkufyrirtækisins Gazprom,
sem að meirihluta er í eigu ríkisins.
Rússneska blaðakonan Polina
Bykhovskaya birti í síðustu viku
viðtöl við fjölda rússneskra fjölmiðlamanna, sem viðurkenna að
hafa látið undan þrýstingi frá bæði
yfirmönnum sínum og frá stjórnvöldum. Sumir eru reyndar fullkomlega sáttir við það, en aðrir
segjast hafa byrjað í fjölmiðlum
af hugsjón í von um að geta breytt

Andstaðan eflist
Eitthvað breyttist samt í kjölfar
þingkosninganna 4. desember.
Opinber gagnrýni á Pútín hefur
aldrei verið meiri og mótmælafundir gegn stjórnkerfi hans hafa
aldrei verið fjölmennari, þótt ekki
hafi verið jafn mikill kraftur í
mótmælunum um síðustu helgi
eins og helgina þar áður.
Stjórnarandstaðan fékk byr
undir báða vængi eftir að ljóst
þótti að niðurstöðurnar væru ekki
fullkomlega marktækar. Alþjóðlegir eftirlitsmenn hafa staðfest
að framkvæmd kosninganna hafi í
mörgum tilvikum verið ábótavant.
Pútín og Medvedev hafa mótmælt því að víðtækt kosningasvindl hafi tryggt flokki þeirra
sigur. Medvedev hefur ákveðið að
láta rannsaka öll tilvik, þar sem
grunur hefur kviknað um að brögð
hafi verið í tafli. Pútín hefur fullyrt að jafnvel þótt sá grunur eigi
við rök að styðjast hafi umfangið
ekki verið það mikið að það myndi
breyta neinu um úrslit kosninganna.

Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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2 ÁR!

25.900KR.
Jólaleikur!

Þú gætir unnið
jólagjafabréf fyrir tvo
Nánar á vefnum okkar
eða á básnum okkar
í Kringlunni.

Komdu skemmtilega á óvart um jólin!
Jólagjafabréf Iceland Express gleður og kætir þá sem þér þykir
vænt um. Bókaðu núna á www.icelandexpress.is
Ef bókað er fyrir 1. febrúar 2012: Flugsæti með sköttum og öðrum greiðslum
sem gildir fram og til baka til Kaupmannahafnar og London.
Bókunartímabil: 25. desember – 1. febrúar 2012
Ferðatímabil: 10. janúar – 15. maí 2012. Takmarkað sætaframboð.

Ef bókað er eftir 1. febrúar 2012: Inneign að upphæð 25.900 kr. Gildir til allra
áfangastaða í tvö ár frá útgáfudegi.

www.icelandexpress.is
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MYNDASYRPA: Jólasýning grunnskóladeildar Listdansskóla Íslands í Gamla bíói

JÓLAÁLFARNIR Jólaálfarnir á öðru stigi fylgdu jólasveininum sem strákurinn og snjókarlinn hittu fyrir í

sögunni.

FURÐUVERUR Strákurinn og snjókarlinn mæta ýmsum verum á ferð sinni. Til dæmis hittu þeir fyrir þessar

furðuverur í þokunni á leið sinni aftur heim. Nemendur af sjötta stigi túlkuðu furðuverurnar.

Aðventudraumur Listdansskólans
Listdansarar framtíðarinnar, nemendur í grunnskóladeild Listdansskóla Íslands, sýndu sýninguna Draumur á aðventu í síðustu
viku. Í sýningunni vekur snjókarl lítinn dreng upp af værum svefni og tekur hann með sér í ævintýraferð um loftin blá, innan
um tunglsljósið, norðurljós og ský. Kennarar við grunnskóladeild Listdansskólans sömdu dansana sem nemendurnir sýndu.
Valgarður Gíslason, ljósmyndari Fréttablaðsins, fangaði stemmninguna í Gamla bíói.

FROSTRÓSIR Snjókarlinn lyftir stráknum upp til himins og frostrósirnar, nemendur á þriðja stigi, dansa með.

SNJÓKARLINN OG ENGLARNIR Englarnir sem svæfðu aðalsöguhetjuna eru í raun dansarar á fyrsta stigi List-

dansskólans.

JÓLATRÉ OG PAKKAR Eins og í öllum jólasögum komu jólatré og jólapakkar við sögu í aðventudraumi
stráksins. Trén eru nemendur á fimmta stigi.

nýr hljómdiskur:

heilög stund á jörð (CD)
Kristinn Sigmundsson og
mótettukór hallgrímskirkju
Björn Steinar
S
a Sólbergsson orgel · Hörður Áskelsson
o stjórnandi
Nýr
ý og
g hátíðlegur jóladiskur með upptöku
öku af uppseldum
ld
jólatónleikum
síðasta árs sem
síðas
e fangar tónleikastemninguna
n og jólaandann
a
í Hallgrímskirkju.
Tilvalin jólagjöf - fæst í öllum helstu plötubúðum.

MIÐVIKUDAGUR 28. OG FIMMTUDAGUR 29. DESEMBER KL. 20

Jól með Mótettukór
Hallgrímskirkju
og Þóru Einarsdóttur sópran
Á sínum eftirsóttu jólatónleikum, sem nú eru haldnir í 30. sinn, býður Mótettukórinn áheyrendum
sínum upp á hugljúfa tónlist frá ýmsum löndum.
Erlendir kórfélagar leggja til jólalög frá sínum heimalöndum, Póllandi, Tékklandi, Hollandi og
Þýskalandi og er sungið á móðurmáli þeirra.
Þóra Einarsdóttir bætist nú í röð þeirra fjölmörgu einsöngvara, sem verið hafa gestir Mótettukórsins
á jólatónleikum kórsins undanfarin ár.
Björn Steinar Sólbergsson leikur á Klaisorgelið.
Daði Kolbeinsson óbó, Áshildur Haraldsdóttir flauta.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.
Miðaverð 3.900 kr. / listvinir 2.000 kr. / afsláttarverð 3.000 kr.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Áratugaaldirnar

greinar@frettabladid.is

Sextán mánuði tók að úrskurða um kæru
vegna synjunar ráðuneytis um upplýsingar.

F

Úrskurður
með vorskipi

réttablaðið greindi frá því í gær að úrskurðarnefnd um
upplýsingamál hefði verið sextán mánuði að úrskurða um
kæru blaðamanns á ritstjórn blaðsins. Fréttablaðið hafði
í júlí í fyrra krafizt aðgangs að gögnum sem vörðuðu
deilur í Iðnskólanum í Hafnarfirði, en fengið synjun hjá
menntamálaráðuneytinu, sem taldi að gögnin ættu ekki erindi fyrir
almennings sjónir. Synjunin var kærð til úrskurðarnefndarinnar,
sem starfar samkvæmt upplýsingalögum, í ágúst í fyrra.
Úrskurðarnefndin komst fyrr í
SKOÐUN
þessari viku að þeirri niðurstöðu
að ráðuneytinu bæri að afhenda
Ólafur Þ.
stóran hluta gagnanna. Það er
Stephensen
orðið heldur seint, enda málinu
olafur@frettabladid.is
sem var til umfjöllunar löngu
lokið og málsaðilar sumir hverjir
hættir störfum.
Trausti Fannar Valsson, formaður úrskurðarnefndarinnar, viðurkennir í Fréttablaðinu í gær
að þetta sé alltof langur málsmeðferðartími. Hann eigi að vera
frá einum og hálfum mánuði og upp í þrjá mánuði. Hins vegar séu
miklar annir hjá nefndinni; bætzt hafi við verkefni hennar og hún
hafi ekki mannafla eða aðstöðu til að klára málin hraðar.
Meginmarkmið upplýsingalaganna á sínum tíma var, eins og
sagði í greinargerð með frumvarpinu, aðgangur almennings að upplýsingum um mál sem til meðferðar eru hjá stjórnvöldum og þar
með aukið réttaröryggi. „Í nútíma lýðræðisþjóðfélagi er það talið
sjálfsagt að almenningur eigi þess kost að fylgjast með því sem
stjórnvöld hafast að, ýmist beint eða fyrir milligöngu fjölmiðla,“
sagði í þeirri sömu greinargerð.
Af ákvæðum laganna um úrskurðarnefndina og greinargerðinni
er sömuleiðis alveg augljóst að nefndinni er ætlað að hraða vinnslu
úrskurða sinna eins og hægt er.
Sextán mánaða málsmeðferðartími er alveg út úr korti þegar um
er að ræða kæru fjölmiðils sem farið hefur fram á upplýsingar hjá
stjórnvöldum. Hann er jafnvel lengri en þegar stjórnvaldsúrskurðir
bárust Íslendingum með vorskipum frá Danmörku á öldum áður.
Meinið er að upplýsingar úreldast hraðar í nútímasamfélagi en
þær gerðu þá og má jafnvel halda því fram að málsmeðferðartími
upp á þrjá mánuði sé of langur til þess að „almenningur geti á
einfaldan og tiltölulega skjótvirkan hátt fengið úr því skorið hvort
eðlilegt og rétt sé hjá stjórnvaldi að neita að veita aðgang að tilteknum upplýsingum, eða hvort verið sé að brjóta á rétti þess sem
upplýsinganna leitar,“ svo vitnað sé til upplýsingarits forsætisráðuneytisins um upplýsingalögin. Ef það tekur úrskurðarnefndina
meira en ár til að komast að niðurstöðu kemur það einfaldlega í
veg fyrir að lögin virki eins og þau eiga að gera.
Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins, upplýsir í Fréttablaðinu í dag að til standi að bæta við starfsmanni til að létta undir með úrskurðarnefndinni. Það eru jákvæðar
fréttir og dugir vonandi til að lagfæra þann brest í réttaröryggi
almennings sem núverandi ástand hefur í för með sér.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
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Forseti lýðveldisins, Ólafur Ragnar
Grímsson, ræddi við bandaríska
blaðamenn á dögunum og bar
hvalveiðar á góma. Forsetinn varði
þar aldagamla hefð Íslendinga til
hvalveiða. Vissulega hafa hvalir
verið veiddir við strendur Íslands
öldum saman, en þar voru Baskar
á ferð og svo tóku Norðmenn við.
Mörlandar átu vissulega hvalinn
þegar hann rak á fjörur, samanber
hugtakið hvalreki, en til að veiða
stór sjávarspendýr þarf stór skip,
sem ekki voru í eigu þjóðarinnar.
Íslendingar sjálfir hófu hvalveiðar
í atvinnuskyni árið 1935. Það er
vissulega dágóður tími liðinn

síðan, en þó að einn dagur verði að
þúsund árum í þjóðsöngnum eiga
áratugir ekki að verða að öldum hjá
forsetanum.

Sjálfbærnin næg rök
Ólafi Ragnari er þó vorkunn, því
þegar kemur að hvalveiðum virðast
rök sem eiga við um nýtingu annarra
stofna hætta að virka. Þannig ætti að
vera nóg að stunda sjálfbærar veiðar
á hvölum, líkt og öðrum skepnum
sjávarins. Fleiri rök þarf ekki,
en allt kemur fyrir ekki.
Dýrarasistar hafa sett
hvalina öðrum skepnum
æðri.

Lögin torvelda vinnuna
Úskurðarnefnd um upplýsingamál
hefur komist að þeirri niðurstöðu,
eftir 16 mánaða yfirlegu, að menntamálaráðuneyti hafi borið að afhenda
Fréttablaðinu umbeðin gögn vegna
deilu kennara og skólameistara Iðnskólans. Ráðuneytið neitaði blaðinu
um gögnin á sínum tíma, þar sem
verið væri að sætta deiluaðila.
Afhending gagnanna á grundvelli
upplýsingalaga og opinber umfjöllun
gæti torveldað það ferli. Upplýsingalög eru mikilvægur hlekkur í
lýðræðiskeðjunni og þeim á ekki
að ýta til hliðar þótt það torveldi
ráðherra vinnuna.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Um lífeyri og langtíma viðmið
Lífeyrissjóðir

Gylfi
Arnbjörnsson
forseti ASÍ

U

ndanfarið hefur mikið verið fjallað
um það viðmið um raunávöxtun,
sem notuð er í lífeyriskerfinu til að
ákvarða framtíðar lífeyrisréttindi og
núvirða framtíðartekjur og -gjöld sjóðanna. Umræða um lífeyrismál er mikilvæg, en því miður byggir þessi umfjöllun
á misskilningi á nokkrum grundvallaratriðum sem leiðir til þess að einblínt er á
ranga þætti í þróun fjármálamarkaðar og
lífeyriskerfis.
Í fyrsta lagi er rétt að árétta að það eru
engin lög sem kveða á um lágmarksvexti
hjá lífeyrissjóðunum. Eftir að gjaldeyrishöftin voru sett á hefur ávöxtunarkrafa
lækkað verulega. Raunvextir íbúðabréfa
eru nú komnir vel niður fyrir 3% og raunvextir innistæðna eru neikvæðir. Samt
sem áður eru lífeyrissjóðirnir á þessum
markaði og hafa ekki brotið nein lög. Eina
ákvæði laganna er að lífeyrissjóðum ber
að ávaxta fé sjóðsfélaga með sem bestum hætti m.t.t. ávöxtunar og áhættu á
hverjum tíma.
Í öðru lagi verður að hafa það í huga að
umrætt viðmið er hugsað sem langtímaávöxtun eigna sjóðanna. Hver einstaklingur hefur samskipti við sinn lífeyrissjóð í
allt að 65-70 ár. Viðmiðið við útreikning

réttinda þessa einstaklings gerir ráð fyrir
að sjóðnum takist að ná 3,5% raunávöxtun
á iðgjöld hans að meðaltali allt þetta tímabil. Því ber að fara varlega í breytingar á
þessu viðmiði, því þær hafa mikil áhrif á
réttindi sjóðsfélaga. Hækkun eða lækkun
þessa viðmiðs um 0,5% jafngildir 10-12%
hækkun eða lækkun iðgjalda eða lífeyrisréttinda. Í Bandaríkjunum er algengasta
viðmiðunin t.d. 4,5% og víða í Evrópu
er miðað við 3-4% þannig að íslenska
lífeyriskerfið sker sig ekkert úr hvað
þetta varðar.
Í þriðja lagi hefur í umræðunni verið
vitnað til kenningar um að raunvextir
geti ekki verið hærri en hagvöxtur. Fyrir
utan hvað þessi kenning hvílir á veikum
grunni, einkum ef litið er til þróunar vestrænna hagkerfa, lítur hún framhjá þeirri
staðreynd að mun fleiri þættir hafa áhrif
á raunávöxtun einstakra eignarflokka en
hagvöxtur. Sérstaklega á þetta við um
ávöxtun hlutabréfa og víkjandi lána með
ívilnunum. Lífeyrissjóðirnir eru þátttakendur á alþjóðlegum fjármálamarkaði og
geta nýtt sér ávöxtunartækifæri víðar en
hér og í fleiri eignarflokkum en hingað til
hefur verið gert, þó þessir kostir séu nú
takmarkaðir með gjaldeyrishöftunum.
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Framtaks er þörf
Fjármál
Þorkell
Sigurlaugsson
stjórnarformaður
Framtakssjóðs Íslands

Þ

egar Framtakssjóður Íslands
var stofnaður í desember
2009, fyrir tveimur árum, var
staðan í íslensku atvinnulífi um
margt sérstök. Fjölmörg fyrirtæki höfðu lent í verulegum erfiðleikum og leystu bankarnir þau
til sín. Það var ljóst að eignarhald
banka á atvinnufyrirtækjum yrði
aldrei til frambúðar og nauðsynlegt að skapa farveg fyrir eðlilegt eignarhald. Fjár festar,
meðal annars lífeyrissjóðir,
voru illa brenndir af hruninu og
almenningur hafði misst tiltrú
á hlutabréfamarkaði. Við þessar
aðstæður ákváðu 16 lífeyrissjóðir að stofna Framtakssjóðinn, sem
hefði það að markmiði að fjárfesta
í íslenskum fyrirtækjum sem eiga
sér vænlegan rekstrargrundvöll.
Markmiðið var að byggja upp
öflug fyrirtæki og um leið skila
góðri ávöxtun til fjárfesta. Það er
ekki markmið Framtakssjóðsins
að eiga fyrirtæki til lengri tíma,
þvert á móti á Framtakssjóðurinn
að selja eignarhluti sína að hluta
eða öllu leyti innan nokkurra ára,
eða þegar hlutverki hans er lokið,
meðal annars með skráningu á
hlutabréfamarkað.

Góð tækifæri – góður árangur
Það er lykilatriði í starfsemi
Framtakssjóðsins að ná góðri
ávöxtun á það fjármagn sem
bundið er í sjóðnum og er að
mestu í eigu almennings í landinu og ná þannig til baka hluta
þeirra fjármuna sem töpuðust við
hrunið. Sjóðurinn er 54 milljarðar
að stærð og hefur þegar fjárfest
fyrir um 60% af þeirri fjárhæð í
8 fyrirtækjum. Nálgun Framtakssjóðsins í fjárfestingum er ólík
því sem áður tíðkaðist því sjóðurinn tekur virkan þátt í stjórnun
og stefnumótun þeirra fyrirtækja

sem hann fjárfestir í. Áhugavert
er að skoða þrjú dæmi um þann
árangur sem náðst hefur;
● Framtakssjóðurinn kom að
fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair Group sumarið 2010 með kaupum á tæplega 30% hlut í félaginu fyrir
um 3,6 milljarða króna sem var
hlutafjáraukning í fyrirtækinu.
Margir hafa gleymt því að þá
var félagið mjög skuldsett og í
rekstrarvanda samhliða óvissu
í tengslum við eldgos. Vitnað
var í Warren Buffett að hann
keypti ekki hlut í flugfélögum
og haldinn sérstakur umræðufundur þar sem þessi fjárfesting var gagnrýnd. Framtakssjóðurinn seldi 10% hlut í
nóvember fyrir um 2,7 milljarða króna og hefur þannig nú
þegar skilað til baka til eigenda
þremur fjórðu hlutum fjárfestingarinnar. FSÍ heldur eftir
19% hlut sem er nú að markaðsvirði um 5 milljarðar króna.
● Icelandic Group, sem er sölu- og
framleiðslufyrirtæki sjávarafurða, hefur verið endurskipulagt og erlendar eignir seldar
fyrir um 41 milljarð króna á
árinu 2011. Í stað fyrirtækis í
miklum rekstrarerfiðleikum,
stendur eftir öflugt fyrirtæki,
sem er vel í stakk búið til að
þjóna íslenskum sjávarútvegi,
með um 80 milljarða króna
veltu, sterka eiginfjárstöðu og
starfsemi á Íslandi, í Evrópu og
Asíu.
● Að lokum má nefna að Húsasmiðjan hefur nú verið seld
í opnu söluferli til öflugrar
d a nsk ra r versl a n a ke ðju ,
Bygma. Það er ánægjulegt
að sjá erlendan aðila kaupa
íslenska verslunarkeðju og
mun það verða starfsfólki fyrirtækisins og almenningi til
hagsbóta. Með sölu á Húsasmiðjunni hefur tekist að
bjarga verðmætum og atvinnu
starfsfólks, auk þess að fá öflugan erlendan aðila til að fjárfesta í byggingavörumarkaðnum hér á landi með auknu

vöruframboði og samkeppnishæfu verði.

Vandaðir stjórnarhættir
Framtakssjóðurinn á nú umtalsverðan eignarhlut í 7 fyrirtækjum
þ.e. SKÝRR, Vodafone, N1, Plastprent, Promens, Icelandair Group
og Icelandic Group. Alls sitja 18
einstaklingar í stjórnum fyrirtækja á vegum Framtakssjóðsins,
10 konur og 8 karlar. Þessir einstaklingar hafa víðtæka reynslu
úr íslensku atvinnulífi og þeirra
hlutverk er að vinna að hagsmunum viðkomandi fyrirtækja, setja
skýr rekstrarmarkmið og fylgja
þeim eftir.
Strangar kröfur eru gerðar um
stjórnarhætti í öllum félögum og
markmiðið að fyrirtækin séu þar
í fararbroddi í íslensku atvinnulífi. Áhersla er lögð á gegnsæi og
upplýsingagjöf og eru árshlutauppgjör og ársreikningar birtir á vef
Framtakssjóðsins.
Á næstu þremur árum er stefnt
að því að um 90% af núverandi
eignum Framtakssjóðsins verði
skráð á hlutabréfamarkað sem
mun hafa mikla þýðingu fyrir
almenning og fjárfesta. Fjármunum sem fást við sölu eigna er skilað til eigenda sjóðsins en ekki endurfjárfest í nýjum verkefnum.
Höldum áfram
F ramtakssjóður Íslands og
lífeyrissjóðirnir hafa á síðustu
tveimur árum tekið virkan þátt í
uppbyggingu íslensks atvinnulífs.
Þar hefur vel tekist til og mikilvægt fyrir lífeyrissjóðina að sýna
áfram framtak og forystu við uppbyggingu atvinnulífsins samhliða
því að byggja upp hlutabréfamarkað, aflétta gjaldeyrishöftum
og koma eignarhaldi fyrirtækja
út úr bankakerfinu. Jafnframt
þarf að tryggja það að trúverðugleiki skapist á hlutabréfamarkaði,
samþjöppun verði ekki of mikil
og aldrei endurtaki sig þeir viðskiptahættir sem tíðkuðust hér á
landi á árunum 2003-2008. Höldum áfram á árinu 2012. Það er enn
mikið verk að vinna.

Skýr afstaða í Selfosskirkju
gegn kynferðisbrotum
Trúmál
Óskar Hafsteinn
Óskarsson
prestur í Selfosskirkju

Ninna Sif
Svavarsdóttir
prestur í Selfosskirkju

Grímur
Hergeirsson
lögmaður og
sóknarnefndarmaður

S

óknarnefnd Selfosskirkju og
prestar gerðu nýverið með sér
samþykkt þar sem skýr afstaða
er tekin gegn kynferðisbrotum.
Í samþykktinni eru vinnureglur,
eins konar tékklisti, fyrir presta
og sóknarnefnd.
Vinnureglunum er ætlað að
tryggja að málefnið sé á dagskrá
hjá þeim sem að kirkjustarfinu
standa en sé ekki aðeins innantóm
viljayfirlýsing eða tímabundið
átaksverkefni. Kirkjan heldur utan
um fjölbreytta starfsemi, helgihald, sálgæslu, barna- og æskulýðsstarf, kóra- og menningarstarf
sem telur marga tugi þátttakenda í
hverri viku. Utanumhaldið þarf að
rækja af festu og ábyrgð því kirkjan verður að vera öruggur staður
fyrir fólk.

Kirkjan sé öruggt skjól
Vinnureglurnar leggja þær skyldur á sóknarnefnd og presta að
tryggja starfsfólki árlega fræðslu
um kynferðisbrot, sömuleiðis
fræðslu í barna- og æskulýðsstarfi
kirkjunnar og á fundum með foreldrum á hverjum vetri. Lögð er
áhersla á að þau sem ráðin eru
til starfa hjá kirkjunni hafi ekki

gerst sek um kynferðisbrot. Þá
er í samræmi við það kveðið á
um að þau sem uppvís hafi orðið
að kynferðisbrotum, hvort heldur
það snýr að lögum eða starfs- og
siðareglum kirkjunnar, skuli að
jafnaði ekki annast athafnir innan
veggja Selfosskirkju.
Hér er fest í sessi sú vinnuregla
að upplýst umræða fari fram
meðal forsvarsmanna kirkjunnar
hvaða athafnir fari þar fram og
hverjir annist þær. Fráleitt myndi
teljast að kennari sem vikið hefði
verið úr starfi vegna kynferðisbrota gegn nemanda sínum tæki
síðan að sér stundakennslu í þeim
sama skóla í kjölfarið.

Fögnum framtakinu
Biskup Íslands hefur fagnað frumkvæði sóknarnefndar og presta
Selfosskirkju í því að marka sér
stefnu í kynferðisbrota málum.
Jafnframt setti hann fram athugasemdir sem óvænta athygli hafa
fengið í fjölmiðlum. Í athugasemdunum er talið vafa undirorpið
hvort sóknarnefnd og prestar geti
meinað ákveðnum prestum að annast athafnir í kirkju. En saga yrði
það til næsta bæjar ef nota ætti
starfsreglur kirkjunnar til að opna
leið þeirra í kirkju sem uppvísir
hafa orðið af kynferðisbrotum til
að annast þar athafnir og mæta
jafnvel fórnarlömbum sínum. Þá
hefur sú sama kirkja of lítið lært
af erfiðri umræðu síðustu mánaða
og missera.
Ekki verður efast um heimild
sóknarnefndar, sem er í forystu
safnaðarins og er umráðandi
kirkju og safnaðarheimilis, til að
setja sér vinnureglur og marka
stefnu gegn kynferðisbrotum í
samráði við prestana. Þá hlýtur og
að vera mikilvægt fyrir söfnuðinn
að vita hver afstaða þeirra presta
sem umsjón hafa með daglegu
kirkjustarfi og barna- og æskulýðsstarfi er til kynferðisbrota.
Fögnum framtakinu, stöndum
saman gegn kynferðisbrotum og
sjáumst í Selfosskirkju!
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Hafnarfjarðarbær féflettur –
og öllum er sama
Fasteignag jöld
Karl
Garðarsson
íbúi í Hafnarfirði og
laganemi við Háskólann
í Reykjavík

H

vernig finnst íbúum í Hafnarfirði að greiða tugi þúsunda
króna í fasteignagjöld á mánuði
á meðan nágranninn, sem býr í
sams konar húsi, borgar kannski
helmingi minna?
Þú borgar sem sagt helmingi
meira til samneyslunnar í bænum,
til leikskóla, skóla, íþrótta og
menningar, en nágranninn sem
nýtir sér samt sömu þjónustu! Þú
borgar helmingi meira til framkvæmda í bænum en nágranninn
sem heilsar þér með virktum á
hverjum morgni. Og það sem verra
er – það er ekkert gert í málinu.
Staðreyndin er nefnilega sú
að lítið sem ekkert eftirlit hefur
verið með því að fasteignamat sé
rétt skráð í bænum, en fasteignagjöld eru reiknuð út frá því. Hægt
er að fullyrða að hundruð eigna í
Hafnarfirði séu rangt skráð, oft
vegna þess að eigendur vilja ekki
hærra mat til að komast hjá því að
greiða lögbundin gjöld, en í öðrum
tilfellum er andvara- eða hugsunarleysi um að kenna. Bæjaryfirvöld
hafa ekkert gert í málinu svo árum
skiptir. Það tók þannig ekki nema
örfáar mínútur að prenta út lista
yfir 100 íbúðir og hús í Hafnarfirði þar sem skráning var röng
hjá Fasteignamati ríkisins.
Flestar voru skráðar sem fok-

heldar þrátt fyrir að vera tilbúnar fyrir mörgum árum. Þessi
útprentun náði aðeins til örfárra
gatna – fullyrða má að þessar eignir telji mörg hundruð í bænum, að
ekki sé talað um atvinnuhúsnæði.
Dæmi er um að eignir sé skráðar
sem sökklar þó að þær séu fyrir
löngu komnar upp. Hér verður
Hafnarfjarðarbær af tekjum sem
nema tugum eða hundruðum milljóna. Hver einbýlishúsaeigandi sem
býr í fullbúnu húsi, sem er skráð

Bæjaryfirvöld
hafa ekkert gert í
málinu svo árum skiptir.
Það tók þannig ekki nema
örfáar mínútur að prenta
út lista yfir 100 íbúðir
og hús í Hafnarfirði þar
sem skráning var röng hjá
Fasteignamati ríkisins.
fokhelt, kemur sér þannig hjá því
að borga tugi eða hundruð þúsunda á ári hverju. Á sama tíma er
gegndarlaus niðurskurður á þjónustuþáttum bæjarins, leikskólum
og skólum, að ekki sé talað um
framlög til íþrótta og menningar.
Í raun er það óskiljanlegt að
bæjar yfirvöld í Hafnarfirði og
Fasteignamat ríkisins skuli ekki
hafa gert gangskör í þessum
málum – fyrr en nú, en að sögn

bæjaryfirvalda eru þau að vakna
af löngum þyrnirósasvefni og
bæta úr þessum málum. Af hverju
þetta hefur viðgengist í fjölda ára
er ekki vitað og ekki er heldur
vitað hvernig bæjaryfirvöld ætla
að réttlæta það gagnvart þeim sem
staðið hafa skil á sínu öll þessi ár
að aðrir skuli hafa sloppið með
helmingi lægri fasteignagjöld.
Ástandið er misjafnt milli
sveitarfélaga en til samanburðar
má þó nefna að í Kópavogi fara
starfsmenn bæjarins 3-4 sinnum
á ári í eftirlitsferðir um bæinn til
að skoða stöðu mála. Þar var óskað
eftir endurmati á um 400 íbúðum
fyrir síðustu áramót, sem voru
rangt skráðar.
Þannig virðast engar spurningar hafa vaknað þegar bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafa litið út
um skrifstofuglugga sína og virt
fyrir sér stórglæsilegar blokkir við Norðurbakkann, enda eru
margar þeirra rétt fokheldar
samkvæmt fasteignamati. Engar
spurningar hafa vaknað þó að
tugir íbúa í einni götu á Völlunum séu skráðir til heimilis í fokheldu húsnæði og hafi verið það
svo árum skiptir. Guð einn veit
hvernig ástandið er annars staðar. Sá sofandaháttur sem hér hefur
verið í gangi er óþolandi, ekki
síst á tímum þrenginga og niðurskurðar þar sem bæjarfélagið þarf
á öllu sínum fjármunum að halda.
Eina svar bæjaryfirvalda hefur
verið að hækka fasteignagjöldin
rétt einu sinni í jólamánuðinum
– að minnsta kosti hjá þeim hluta
bæjarbúa sem borgar þau.

Að gæta réttlætis
H

ér á landi fara nú fram
umfangsmeiri sakamálarannsóknir en nokkur dæmi eru um í
sögunni. Málin eru flókin. Lítt er
hirt um að skýra málstað sakborninga, þeir njóta ekki sannmælis
og sanngirni og eiga erfitt með að
koma sinni hlið á framfæri. Tilraunir til þess gera lítið annað
en að halda málum í umræðu og
valda sakborningum og fjölskyldum þeirra miska. Krafan um saksókn og sakfellingar er hávær
og lítill gaumur er gefinn þeim
möguleika að hinir sökuðu kunni
að vera saklausir .
Grundvallarregla í öllum siðuðum samfélögum er sú að allir sem
eru bornir sökum um refsiverða
háttsemi skuli teljast saklausir þar til sekt þeirra hefur verið
sönnuð. Þetta er laga- og siðaregla
sem gildir fyrir alla. Frá reglunni
eru engar undantekningar. Engu
skiptir t.d. hversu alvarlegur
verknaðurinn er talinn vera. Þvert
á móti reynir mest á að reglunni
sé fylgt þegar alvarlegar sakir eru
bornar á menn. Þá er freistingin

mest að kasta lögum og siðferði
til hliðar og lýsa menn seka þótt
engin sök hafi verið sönnuð.
Nýjasta framlag fjölmiðla til
umræðunnar er umfjöllun Kastljóss í vikunni sem leið. Þar virtust sérstakur saksóknari og
aðrir rannsakendur mála tengdum bankahruninu hafa ákveðið að leka völdum upplýsingum
til Kastljóss. Á grundvelli þeirra
upplýsinga hefur svo Kastljós eða
viðmælendur þess viðhaft ítrekaðar staðhæfingar um sekt nafngreindra manna þrjú kvöld í röð
á besta tíma í sjónvarpi, án þess
að hafa kynnt sér eða hlustað á
skýringar hinna sökuðu. Þannig flutti Kastljós málið einhliða
fyrir áhorfendum og leiddi fram
viðmælendur sem voru tilbúnir að
kveða upp úr um sekt hinna sökuðu án frekari málalenginga.
Nú er mál að linni. Úr því að
sérstakur saksóknari boðar að
ákvörðun um saksókn sé á næsta
leiti í fjölda mála verður hann
að forðast að leggja fjölmiðlum
lið í sakbendingum af því tagi

sem fram komu í Kastljósi. Slík
umfjöllun þjónar þeim eina tilgangi að skapa þrýsting frá
almenningi á dómstóla sem nú
ríður á að gæti að sjálfstæði sínu
og óhlutdrægni. Þá verða fjölmiðlar landsins að sýna þann siðferðisstyrk að leyfa mönnum að
njóta sjálfsagðra mannréttinda
þar til leyst hefur verið úr ágreiningi um sekt þeirra fyrir dómstólum.
Höfundar eru hæstaréttarlögmenn og gæta hagsmuna
ýmissa sakborninga sem eru til
rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. Höfundar eru allir sjálfstæðir og óháðir í störfum sínum.
Reykjavík, 20. des. 2011
Björgvin Þorsteinsson hrl.
Brynjar Níelsson hrl.
Friðjón Örn Friðjónsson hrl.
Gestur Jónsson hrl.
Hörður Felix Harðarson hrl.
Jóhannes Bjarni Björnsson hrl.
Karl Axelsson hrl.
Reimar Pétursson hrl.
Sigurður G. Guðjónsson hrl.

Mikil arðsemi af raforkusölu til stóriðju
Orkumál
Þorsteinn
Víglundsson
framkvæmdastjóri
Samtaka álframleiðenda

Í

nóvember 2006 keypti ríkissjóður 50% hlut Reykjavíkurborgar og Akureyrarkaupstaðar
í Landsvirkjun á 30,25 milljarða
króna. Kaupverð samsvaraði því
að markaðsverðmæti Landsvirkjunar væri liðlega 60 milljarðar
króna, álíka mikið og eigið fé
félagsins í árslok 2005.
Í árslok 2010 nam eigið fé
Landsvirkjunar hins vegar 190
milljörðum króna og hafði aukist
um 130 milljarða á 5 árum. Helmingshlutur í félaginu, miðað við
verðmæti eigin fjár, hafði því
aukist að verðmæti um nærri 65

milljarða króna. Verðbólga hefur
vissulega verið nokkur á tímabilinu en þetta samsvarar engu
að síður um 130% raunávöxtun
á fimm árum. Þessi fjárfesting
hefur því reynst ríkissjóði afar
farsæl.
Þessi staðreynd er ef til vill
skýrasti vitnisburðurinn um góða
arðsemi af rekstri Landsvirkjunar á liðnum áratug, en undanfarna daga hafa birst eftir mig
fimm greinar þar um. Í þeim
hefur m.a. komið fram að á þessu
tímabili hefur eigið fé Landsvirkjunar fjórfaldast í bandaríkjadölum. Hið sama er að segja
um handbært fé félagsins frá
rekstri.
Arðsemi eigin fjár hefur verið
góð samanborið við öflug fyrirtæki á borð við Össur, Alfesca,
Marel og HB Granda og íslenskt
atvinnulíf í heild. Síðast en ekki

síst hefur raforkuverð Landsvirkjunar til stóriðju hækkað um
liðlega 120% í bandaríkjadölum
á þessu tímabili, á sama tíma og
raforkuverð til almennings hefur
lækkað um 10%.
Í nýlegri skýrslu Sjónarrandar,
sem unnin var fyrir Fjármálaráðuneytið, er staðhæft að arðsemi raforkusölu Landsvirkjunar
til stóriðju hafi verið ófullnægjandi og lakari en almenn arðsemi
í íslensku atvinnulífi. Af ofangreindum dæmum verður ekki
séð að þessi fullyrðing eigi við
rök að styðjast. Hins vegar sýnir
verðþróun á raforku til stóriðju
glögglega hvers vegna arðsemi
Landsvirkjunar af viðskiptum
sínum við stóriðju hefur verið
liðlega tvöfalt meiri en arðsemi
félagsins af raforkusölu til
almennings, líkt og fram kemur í
fyrrgreindri skýrslu
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Er lítill lyfjamarkað- Takmarkanir reykinga,
ur á Íslandi ástæða Ísland og önnur lönd
lítils lyfjaframboðs?
Heilbrigðismál
Sigríður Ólína
Haraldsdóttir

Ly f
Jakob Falur
Garðarsson
framkvæmdastjóri
Frumtaka

Í

síðasta mánuði kom út
skýrsla Ríkisendurskoðunar,
Þróun lyfjakostnaðar 2008-2010.
Helsta niðurstaða hennar er sú
að þrátt fyrir smæð íslenska
lyfjamarkaðarins sé lyfjaverð
hérlendis bæði sambærilegt við
lyfjaverð í þeim löndum sem við
berum okkur jafnan saman við
og í mörgum tilfellum sé lyfjaverð meira að segja lægra en í
þessum löndum. Þetta verður
efni næstu greinar í blaðinu þar
sem ég mun bera saman verðlag á lyfjum og skoða það með
tilliti til verðs í öðrum löndum. Í skýrslunni benti Ríkisendurskoðun jafnframt á smæð
íslenska markaðarins sem ríka

Hækkun gjaldskrár
og meiri álögur
hamla auknu lyfjaframboði
Líkt og fram kemur í skýrslu
Ríkisendurskoðunar hafa 4.327
lyf gilt markaðsleyfi á Íslandi
þótt aðeins 2.237 séu markaðsfærð hérlendis. Rökrétta
skýringin á því ætti að liggja
í smæð íslenska markaðarins
sem framboðið tekur mið af.
En fleira hangir á spýtunni.
Ríkisendurskoðun bendir á að
framboð á samheitalyfjum sé
minna hér en í samanburðarlöndunum.
Líkt og ég gat um í upphafi
er lyfjaverð hérlendis sambærilegt við það sem gengur og
gerist á Norðurlöndunum og í
sumum tilvikum lægra. Þennan
árangur má þakka samstilltu
átaki stjórnvalda og frumlyfjaframleiðenda. Við bendum þó á
að ástæðan fyrir minna framboði á samheitalyfjum hér,
samanborið við önnur lönd,
geti meðal annars orsakast af

Á sama tíma hafa neytendur fundið
fyrir hækkunum á gjaldskrám, aukinni
gjaldtöku auk þess sem kostnaður
hefur almennt aukist.
ástæðu fyrir minna framboði
hér en á hinum Norðurlöndunum. Þótt önnur atriði geti hér
einnig skipt máli er þetta vissulega rétt hjá Ríkisendurskoðun.

Lyfjaframboð íslenska markaðsins samanborið við Norðurlöndin
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar segir „að einungis séu um
3.300 lyfjavörunúmer til sölu
á Íslandi meðan samsvarandi
fjöldi annars staðar á Norðurlöndum er á bilinu 8.000 til
10.700“. Hér er vert að hafa í
huga að Ríkisendurskoðun ber
saman fjölda vörunúmera þar
sem hver stærðarpakkning fær
eigið vörunúmer. Hér á íslenskum markaði standa okkur ekki
endilega til boða eins margar
stærðir af pakkningum af sama
lyfi samanborið við nágranna
okkar á Norðurlöndum og það
skýrir að hluta til þann mun
sem Ríkisendurskoðun bendir á.
Fréttaflutningur vegna skýrslu
Ríkisendurskoðunar gaf aftur
á móti til kynna að hér væri
bókstaflega skortur á lyfjum á
íslenskum lyfjamarkaði þótt það
sé alls ekki tilfellið.

aðgerðum stjórnvalda.
Undanfarið hafa stjórnvöld staðið fyrir breytingum
á umgjörð lyfjamarkaðarins í
heild, til dæmis með breyttri
tilhögun á greiðsluþátttöku
lyfja. Á sama tíma hafa neytendur fundið fyrir hækkunum
á gjaldskrám, aukinni gjaldtöku auk þess sem kostnaður
hefur almennt aukist. Allt þetta
hamlar mjög gegn auknu framboði lyfja á íslenska markaðnum. Því hafa frumlyfjaframleiðendur ítrekað gert
stjórnvöldum grein fyrir því
að hugsanlegar afleiðingar
aðgerða þeirra geti haft í för
með sér að lyf verði afskráð,
tekin af markaði og að aðgerðirnar í heild geti til lengri tíma
litið grafið undan lyfjamarkaðnum.
Skýrsla Ríkisendurskoðunar
gefur því tilefni til að endurmeta hvort þau markmið sem
stjórnvöld ásettu sér, þ.e. að
tryggja gott lyfjaframboð á
íslenskum lyfjamarkaði, hafi
í raun náðst. Því miður bendir
ýmislegt til að aðgerðir stjórnvalda hafi haft þveröfug áhrif.
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ýlega kom út rúmlega 700
síðna skýrsla á vegum bandaríska landlæknisembættisins um
áhrif beinna og óbeinna reykinga
á heilsu og líf einstaklinga (1). Þar
eru niðurstöður vísindarannsókna
dregnar saman og tekin af öll tvímæli um skaðsemi reykinga. Í
ljós hefur komið að fyrsta sígarettan getur valdið stökkbreytingum í frumum sem síðar þróast í
krabbamein. Nú á dögum er ekki
deilt um áhættu vegna beinna og
óbeinna reykinga. Það er sannað
að þær eru heilsuspillandi, valda
sjúkdómum og dauða.
Lýðheilsusjónarmið eru höfð í
huga þegar löggjafar ákveða takmarkanir á reykingum til varnar
þeim sem ekki vilja anda að sér
krabbameinsvaldandi, hættulegum reyk. Hagfræðileg sjónarmið
eru einnig mikilvæg en kostnaður samfélagsins vegna reykinga
er gríðarlegur. Hér á landi kosta
reykingar samfélagið um 30 milljarða á ári. Bann við reykingum á
veitingastöðum tók gildi þann 1.
júní 2007 og var þá stigið stórt
skref í tóbaksvörnum. Í þessari
grein er reifuð staða tóbaksvarna
erlendis til að varpa ljósi á hvar
Íslendingar standa samanborið
við aðra.
Borgarstjórinn í New York,
Michael Bloomberg, er ötull baráttumaður gegn reykingafaraldrinum. Í hans tíð hafa reykingar
verið bannaðar á vinnustöðum,
veitingastöðum, krám, í 1.700
almenningsgörðum, á baðströndum, göngustígum og á torgum við
Times Square.
Í Finnlandi tóku ný lög um tóbaksvarnir gildi 1. október 2010.
Yfirlýst markmið laganna er að
stöðva tóbaksnotkun í Finnlandi.

Þau miða að því að stöðva nýliðun
reykingafólks og að vernda aðra
gegn tóbaksreyk. Þar er nú m.a.
saknæmt að selja ungmennum
tóbak og varðar það sektum. Endurtekin brot varða allt að 6 mánaða fangelsi. Húsfélög fjölbýlishúsa geta nú bannað reykingar
á sameiginlegum svæðum utanhúss. Reykingar á hótelum verða
bannaðar með öllu. Það verður
ekki lengur leyfilegt að reykja
fyrir utan skóla, þótt þar séu nemendur yfir 18 ára aldri.
Í Póllandi er bannað að reykja
í almenningsgörðum, í skólum, á
veitingahúsum og krám. Í Vestur-Ástralíu er bannað að reykja á
útikaffihúsum og í bílum þar sem
einhver farþeganna er undir 17
ára aldri. Bannað er að reykja á
leikvöllum og í 10 metra radíus frá
þeim. Einnig er bannað að reykja
á sérmerktum baðströndum. Brot
gegn þessum lögum varða háum
sektum. Í Skotlandi varðar það
háum sektum að selja tóbak til
ungmenna og einnig að kaupa
tóbak fyrir ungmenni. Lögreglan
getur, samkvæmt skoskum lögum,
lagt hald á tóbak sem ungmenni
undir 18 ára aldri hafa undir höndum á almannafæri. Þessi lög voru
samþykkt með miklum meirihluta
á skoska þinginu af meðlimum
allra flokka, 108 þingmenn voru
með lögunum, 15 á móti.
Í Svíþjóð hafa margar borgir,
bæir og sveitarfélög samþykkt
að innleiða reyklausan vinnutíma. Markmiðið er að bæta
heilsu starfsfólks. Í Svíþjóð hafa
fjölmörg sjúkrahús sett það sem
skilyrði fyrir bæklunaraðgerðum
að einstaklingurinn sé hættur að
reykja. Áhætta á fylgikvillum
minnkar um helming hjá reykingafólki sem hættir að reykja
fyrir aðgerðir (2).
Rannsóknir sýna að reykingar
í kvikmyndum hafa mikil áhrif
bæði á ungmenni sem ekki reykja
og þá sem reykja. Að sjá einhvern
reykja kveikir reyklöngun hjá
öðrum. Það er með ólíkindum hve

mikið er reykt í íslenskum kvikmyndum og á leiksviði hérlendis.
Þessar reykingar gefa ekki raunsanna mynd af tíðni reykinga hér
á landi. Meira að segja augnlæknir er látinn reykja nánast stanslaust í nýlegri mynd en meðal
lækna eru reykingar afar fátíðar. Mjög margir, sem ekki reykja,
tala um að þetta fari í taugarnar á þeim, þeir hætta að fylgjast
með framvindu myndarinnar og
taka bara eftir reykingunum, sem
þrátt fyrir allt eiga varla að vera
aðalatriði myndarinnar.
Hópur framsýnna þingkvenna
lagði fram þingsályktunartillögu
um tóbaksvarnir á Alþingi síðastliðið vor (3). Markmið þingsályktunartillögunnar er að stöðva
nýliðun reykingafólks. Það er
von okkar, sem vinnum við að
reyna að hjálpa einstaklingum
með reykingatengda sjúkdóma,
að fleiri þingmenn sjái ljósið og
styðji þessa framsæknu þingsályktunartillögu fólkinu í landinu til heilla. Það græðir enginn
á tóbaki nema þeir sem framleiða það og selja og það er ljótur „bissness“ að græða á því að
selja ávanabindandi, heilsuspillandi og deyðandi efni. Ekki er um
að ræða frelsi einstaklingsins til
að reykja, flestir sem reykja hafa
byrjað sem börn og unglingar og
þeir geta ekki hætt þar sem um er
að ræða eitt mesta ávanabindandi
efni sem til er.

Heimildir:
1. How Tobacco Smoke Causes
Disease: The Biology and Behavioral Basis for
Smoking-Attributable Disease,
A Report of the Surgeon General
2010. www.surgeongeneral.gov/
library/tobaccosmoke/index.html
2. www.enrokfrioperation.se/new
3. Tillaga til þingsályktunar um
aðgerðaráætlun um tóbaksvarnir. 139. löggjafarþing 2010-2011.
Þskj. 1571 – 860. mál.

Lífvísindasetur HÍ: nýtt þekkingarafl í heilbrigðisvísindum
Vísindi
Þórarinn
Guðjónsson
dósent og hópstjóri við
Lífvísindasetur HÍ

L

í f v í si nd a s et u r H á skól a
Íslands tók formlega til
starfa 30. nóvember 2011. Lífvísindasetrið hefur heimilisfesti
við læknadeild Háskóla Íslands
en býður til samstarfs öllum
aðilum á Landspítala – Háskólasjúkrahúsi og annars staðar á
Íslandi þar sem eru stundaðar
rannsóknir á sviði sameinda- og
frumulíffræði og sem óska eftir
aðild að setrinu. Rannsóknahópar
innan Lífvísindaseturs HÍ stunda
rannsóknir á ýmsum sviðum sameinda- og frumulíffæði svo sem
líffræði krabbameina, starfsemi
og sérhæfingu stofnfruma, taugalíffræði, stjórnun genatjáningar, erfðalækninga, næringar- og
matvælafræði, ónæmisfræði auk
ýmissa sviða lífeðlisfræði. Tilgangur með stofnun Lífvísindaseturs er margvíslegur.

Samvinna og þekkingarsköpun
Mikill ávinningur verður af samvinnu milli rannsóknahópa þegar
vísindamenn á þessu sviði stefna
að sameiginlegum markmiðum.
Aukin samskipti vísindamanna
leiða til samvinnu og um leið til
þekkingarsköpunar. Betri tengsl
myndast einnig við klíníska starfsemi LSH en tengsl grunnvísinda

og klínískra vísinda er forsenda
betri meðferðar- og greiningaúrræða. Þegar þetta er skrifað eru
skráðir 33 hópstjórar við Lífvísindasetur HÍ og með þeim starfa
60-70 meistara- og doktorsnemar, ásamt nýdoktorum og tæknifólki. Stefnt er að því að flestir
vísindamenn HÍ og LSH á sviði
sameindalífvísinda tengist Lífvísindasetri HÍ í náinni framtíð
og skapi þannig frjóan vettvang
rannsókna á þessu sviði. Lífvísindasetrið hefur einnig þegar
skapað frjóan jarðveg fyrir
gestafyrirlestra og mun það eflast með stækkun setursins.

Aukinn sýnileiki
Með Lífvísindasetri eykst sýnileiki
rannsókna HÍ, LSH og annarra
aðila sem tengjast setrinu á þessu
sviði, bæði hérlendis og erlendis. Rannsóknir á sviði lífvísinda
byggja á gömlum merg og hafa
haft mikil áhrif í íslensku þjóðlífi,
mun meiri áhrif en menn kannski
gera sér grein fyrir. Rannsóknir
á þessu sviði hafa leitt til þess að
sérfræðiþekking er til staðar sem
tryggir bæði menntun ungs fólks
í fræðunum en um leið öryggi á
ýmsum sviðum, t.d. vegna þekkingar á smitsjúkdómum, krabbameinum og hjartasjúkdómum.
Þessar rannsóknir hafa einnig haft
mikil áhrif á íslenskt atvinnulíf en
atvinnusköpun á sviði lífvísinda er
mikil og mun vaxa í framtíðinni.
Samnýting tækja og hagræðing í
rekstri
Tæki til rannsókna í lífvísind-

um eru sérhæfð, dýr og úreldast hratt. Það er því mikilvægt
að nýta þau sem best á hinum
stutta líftíma þeirra. Með stofnun Lífvísindaseturs má bæði
samnýta tæki og standa sameiginlega að fjármögnun og rekstri
þeirra. Auk þess verður ávinningur vegna hagræðingar í rekstri,
svo sem með sameiginlegum innkaupum á rekstrar- og rannsóknavörum sem iðulega eru sérhæfðar
og dýrar.

Aukin styrkjasókn
Aukinn þéttleiki virkra vísindamanna á sviði lífvísinda eykur
samvinnu en skapar um leið
kröfuna um að menn standi sig í
styrkjasókn bæði um innlenda og
erlenda styrki.
Að lokum
Með Lífvísindasetri Háskóla
Íslands er orðið til frjótt umhverfi
fyrir vísindamenn og rannsóknanema, þar sem eftirsóknarvert
er að vinna og starfa. Markmiðið er að Lífvísindasetrið verði
mikilvægur vettvangur þeirra
Íslendinga sem flytja til Íslands
að loknu framhaldsnámi erlendis og þeirra erlendu aðila sem
vilja stunda nám eða störf í sameinda- og frumulíffræði á Íslandi.
Stofnun Lífvísindaseturs Háskóla
Íslands hefur nú þegar leitt til
öflugs vísindastarfs sem mun án
efa leiða til aukinna gæða þessarar starfsemi. Sú þekking sem
vísindin skapa leiðir til hagsbóta
fyrir sjúklinga og íslenskt samfélag í heild.
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Hönnunarstefna Íslands
Hönnun
Björk
Guðmundsdóttir
landslagsarkitekt

H

vað er hönnun?
Er það starf?
Líklegt er að tónlistarmenn
kannist við þessa spurningu.
Að mörgu leyti er líkt með tónlist og hönnun, varðandi það að
sumir vinna þetta svolítið sem
markaðsdrifnar tækniútfærslur
en aðrir eru að þessu listarinnar
vegna.
Svo virðist sem hinu opinbera
og sveitarfélögum finnist enn
í lagi að hönnuðir gefi vinnu
sína í samkeppnum, rétt eins og
tónlistarmenn gera oft á tíðum
vegna góðgerðatónleika. En
myndu sömu stofnanir og fyrirtæki ætlast t.d. til þess að 15-20
smiðir gæfu vinnu sína eða
20-30 lögfræðingar gæfu vinnu
sína – bara til að velja eina lausn
sem hentaði stofnun hverju
sinni? Nei, það held ég ekki.
Landslagsarkitektúr liggur
á milli hönnunar, list-, tæknifræði og raunvísinda. Landslagsarkitektúr er þverfaglegt
háskólanám, sem byggist m.a.
á kúrsum í plöntufræði, jarðog landafræði, umhverfissálarfræði, vistfræði, listum og
hönnun. Landslagsarkitektar
hanna umhverfi út frá mannlegu atferli, rými, formi, fegurð
og manngera umhverfi svo að
það verði vistlegt, hagkvæmt og
fallegt.
Á dögunum var haldin

hönnunarráðstefna á vegum
Hönnunarmiðstöðvar Íslands,
menntamála- og iðnaðarráðuneytisins og fleiri. Á dagskránni
voru skemmtileg og áhugaverð
erindi. Ég fagna áhuga iðnaðarráðherra á því að styðja og
styrkja við hönnun á Íslandi.
Það er allt of oft sem íslensk
pólitík snýst einungis um eldri
atvinnugreinar eins og sjávarútveg og landbúnað.
Einn fyrirlesarinn var Norðmaðurinn, Jan R. Stavik, hagfræðingur og framkvæmdastjóri norska hönnunarráðsins.
Þetta var áhugavert erindi
fyrir þær sakir að Norðmenn
og Norðurlöndin, telja hönnun
almennt skila miklu til baka til
þjóðarbúsins. Þeir álíta ekki
bara að gott sé að nota orðið
„hönnun“ á tyllidögum eða að
nóg sé að setja verðlaunafé í
einstaka hönnunarsamkeppni á
nokkurra ára fresti.
Í huga almennings snýst hönnun um fatnað, sem er frábært að
sé vel á veg komið. Hins vegar
snýst hönnun ekki bara um að
framleiða ákveðna vöru heldur
líka um að hugsa upp aðferðir, hluti og ferla á nýjan hátt.
Þannig þróast samfélög áfram
inn í nýjar brautir. Allir þekkja
stórfyrirtæki eins og Apple og
Nokia sem hafa notað hönnun mikið og lengi. Ekki bara í
vöruþróun heldur líka sem nýja
hugsun í innviði, aðferðafræði
og markaðsdrifna hugsun fyrirtækjanna.
Af þeim fyrirtækjum sem
nota hönnun sem hluta af verkferlum hafa 69% þróað nýja
vöru eða þjónustu á seinustu

Framlög ríkisins til listgreina 2010
Hönnun og arkitektúr
37 milljónir
Tónlist
775 milljónir
Sviðslistir
1.099 milljónir

Myndlist
313 milljónir

Bókmenntir
293 milljónir

Kvikmyndagerð
697 milljónir

Ég fagna áhuga iðnaðarráðherra á því að
styðja og styrkja við hönnun á Íslandi.
Það er allt of oft sem íslensk pólitík snýst
einungis um eldri atvinnugreinar eins og sjávarútveg
og landbúnað.
þremur árum, en aðeins 28%
þeirra sem ekki nota hönnun.
Í ágústmánuði fór Apple hönnunarfyrirtækið upp fyrir Exxon
olíurisann yfir verðmætustu
fyrirtæki heims. Þrátt fyrir að
það hafi staldrað stutt á toppnum er það táknrænt fyrir þau
straumhvörf sem nú eru að eiga
sér stað og ber vitni um mikilvægi heildrænnar hönnunar. Oft
snýst nefnilega hönnun líka um
nýsköpun þó að ekki sé hægt að

aðgreina það í sundur. Landslagsarkitektúr snýst t.d. oftar en
ekki um að finna sértæka lausn
á tilteknu verkefni, sem er sniðin að þörfum hvers viðskiptavinar. Þannig að í raun er viðskiptavinur að fá einstaka lausn
án þess að gera sér grein fyrir
þeim verðmætum sem liggur í
lausninni.
Við Íslendingar erum ósjaldan frábrugðnir öðrum Norðurlandabúum, enda þótt við teljum

hugsunarhátt okkar svipaðan
og annarra í Skandínavíu. Við
erum þó nokkrir eftirbátar
þeirra í viðhorfi til hönnunar og
verðmætamats hennar. Þegar
viðkemur fjármagni í hönnun
eigum við enn langt í land.
Forsaga Hönnunarmiðstöðvar
hófst 1985 með grasrótarsamtökunum FORM-Ísland samtök
hönnuða. Á hinum Norðurlöndunum hefur stofnun hönnunarmiðstöðva komið ofan frá, þ.e.
frá ríkinu og ríkið leggur veigamikla áherslu á að setja fjármagn í verkefnið. Tölur sýna að
því meira fé sem eytt er í hönnun því mun meira skilar það sér
til þjóðarbúsins. Þá er áhugavert að bera saman það fé sem
sett er í aðrar listgreinar s.s.
tónlist og ritstörf og hins vegar
hönnun og arkitektúr. Allir vita
hvað t.d. tónlist Bjarkar og fleiri
listamanna hafa haft mikil áhrif
á ferðamennsku, sem er orðin
stór atvinnugrein.
Það er mjög ánægjulegt að
iðnaðarráðherra skuli hafa mikinn áhuga á málinu, og ég hvet
Hönnunarmiðstöð og starfshóp
um hönnunarstefnu Íslands,
að klára vinnuna þannig að við
getum haldið áfram að þróa
hönnun, sem einn af máttarstólpum atvinnulífsins í framtíðinni. Veigamikið er að hafa
nýjar atvinnugreinar að stefna
að þar sem við vitum að náttúruauðlindir okkar eru ekki
óþrjótandi og að framþróun felst
í að þróa og finna nýjar lausnir. Að móta hönnunarstefnu er
þýðingarmikið skref í að færa
hönnun til vegs og virðingar í
samfélaginu.
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Stundum verðum við að föndra grös og róla í núinu
Brynja Dís
Björnsdóttir
kennari og foreldri

S

amfélag okkar rótast í skólamálum og veit sífellt minna um
ætlan yfirvalda og ætlan þjóðarinnar. Þjóðin mun föndra það sem
þarf til að skólakerfið geti starfað
og undirbúið börnin okkar undir
lífið. Læti samfélagsins í dag verða
skólunum erfið og ýmislegt spennandi á eftir að koma í ljós þegar
þjóðin öðlast reynslu í framtíðinni
varðandi tækni í rafiðnaði og sölu
á raforku.
Þjóðin verður ötul þegar hún fær
verkefni sem hvetja hana til dáða.
Þjóðin verður smám saman örugg
um það að ætlan leiðtoga þjóðarinnar sé að þjóna þjóðinni en ekki
sjálfum sér. Þjóðin mun verða óttalaus og öðlast aftur þann kraft sem
hún hafði fyrir hrun. Þjóðin verður að fá tækifæri til að átta sig á
nýrri og þrengri fjárhagsstöðu og
þjóðin verður að fá peningana til
sín sem bankarnir yfirtóku eftir
hrunið. Yfirtaka bankanna á ötulu
sparifé þjóðarinnar og erlendum
lánum hefur veikt þjóðina og veikt
skólakerfið. Þjóðin þarf að verða
hún sjálf aftur og verða stolt.
Skólakerfinu þarf að hjálpa í
gegnum þessar þrengingar og yfirvöld munu koma til með að þurfa að
rétta skólunum hjálparhönd. Hjálpin þarf að koma fljótt því þjóðin
getur ekki meir. Þjóðin þjáist vegna
peningaleysis og hún verður særð
til ólífis ef ekki koma til peningar
frá bönkunum. Samfélagsleg hnignun mun eiga sér stað og kjör fólks
verða óásættanleg. Samfélagið mun
verða óttalaust vegna peningaleysisins og ætlar sér það sem því ber.
Peningaleysið verður smám saman
til þess að þjóðin lætur stjórnvöld
finna fyrir reiði sinni, fyrst í formi
kærleiksverka, síðar sem læti og
æsing gegn yfirvöldum.
Þjóðin verður ekki bættari með
það því þjóðin í dag þarf peninga en
ekki stríð. Skólakerfið er að brotna
vegna peningaleysis og reiði þjóðarinnar mun smám saman rústa
skólakerfið. Reiði fólksins mun
magnast vegna kennara sem gefast
upp vegna aukins álags og ætlan
stjórnvalda vegna niðurskurðar að
setja meiri vinnu á þá.
Í dag eru kennarar að sligast
undan kröfum heimilanna um
ábyrgð kennara á börnum þeirra,
og foreldrar í dag eru að kikna
undan álagi vegna fjárhagsáhyggna
og atvinnuóöryggis. Skólarnir geta
ekki borið þessa byrði einir, yfir-

völd verða að sýna ábyrgð og setja
fjármagn í skólakerfið. Í dag koma
einungis sveitarfélögin að fjármögnun skólanna, mörg þeirra eru
í erfiðleikum og ráða ekki við að
halda úti skólastarfi.
Þjóðfélagið má ekki við því að
stoðir menntunar þjóðarinnar
bresti, kennarar gefist upp, reiðin
búi um sig í skólunum og nemendur upplifi sig sem bagga á þjóðinni.
Nemendur munu vona að þjóðfélagið muni smám saman reyna að
hjálpa skólunum vegna mikilvægis
þeirra sem fólk framtíðarinnar.
Ef það gerist hins vegar ekki fá
nemendur þau skilaboð að líf þeirra

Skólakerfið er
að brotna vegna
peningaleysis og reiði
þjóðarinnar mun smám
saman rústa skólakerfið.
sé minna virði en þeirra fullorðnu.
Skólarnir geta lítið gert til að sýna
nemendum hið gagnstæða því söknuður starfsfólksins eftir peningum
mun líka verða þeim erfiður. Skóla-

kerfið mun veikjast vegna þessa og
koma því til leiðar að þjóðinni mun
verða misboðið og gera uppreisn.
Þjóðin mun sækja peningana sína
og samfélagið mun lamast. Þjóðin
mun ekki sætta sig við skólakerfi
sem sýnir börnum þeirra lítilsvirðingu.
Þjóðin mun krefjast ötullar uppbyggingar á menntakerfi þjóðarinnar og skólakerfis sem lítur á
nemendur sem þjóðfélagsþegna.
Þjóðin mun sópa burt ráðamönnum
og sækja þá til saka fyrir að hafa
litið fram hjá mikilvægi menntunar
æsku landsins og þóknast bönkunum. Þjóðin mun sækja rétt sinn til

menntunar barna sinna með því að
setja fjármagn í menntamál.
Þjóðin verður ekki ánægð fyrr
en kennararnir verða ánægðir,
foreldrarnir verða ánægðir, starfsfólkið í umönnunarstörfunum verður ánægt, vegna þess að nemendur
verða ekki sælir í skólanum fyrr
en starfsfólkið verður sælt. Þjóðin mun sjá að peningar bankanna
verða að koma til þjóðarinnar, skólarnir geta ekki tekið meiri niðurskurð á sig, skólastarfið í dag þarf
fjármagn til að það geti sinnt hlutverki sínu. Þjóðin mun sjá að það
verður að setja peninga í skólastarfið og það strax.
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OPNUNARTÍMI UM HÁTÍÐIRNAR
Vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Reykjanesbæ og Selfossi
Miðvikudagur 21. des.
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 - 18.00
kl. 9.00 - 20.00

Fimmtudagur 29. des.
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 - 19.00
kl. 9.00 - 20.00

Fimmtudagur 22. des.
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 - 20.00
kl. 9.00 - 20.00

Föstudagur 30. des.
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 - 20.00
kl. 9.00 - 20.00

Föstudagur 23. des.
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 - 22.00
kl. 9.00 - 22.00

Laugardagur 31. des.

kl. 10.00 - 13.00

Laugardagur 24. des.

kl. 10.00 - 13.00

Sun.-mán.

25.-26. des.

Lokað

Þriðjudagur 27. des.
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 - 18.00
kl. 9.00 - 20.00

Miðvikudagur 28. des.
nema Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur

kl. 11.00 - 18.00
kl. 9.00 - 20.00

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
N

Sunnudagur

1. jan.

Lokað

Mánudagur

2. jan.

Lokað vegna talningar

Opið eftir talningu í eftirtöldum Vínbúðum:

Skeifan
Austurstræti, Borgartún,
Mosfellsbær, Stekkjarbakki, Akureyri,
Selfoss og Reykjanesbær

kl. 16.00 - 20.00

kl. 16.00 - 18.00

21. desember 2011 MIÐVIKUDAGUR
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Skömm fjármálaráðherra
Fjármál
Vilhelm
Jónsson
fjárfestir og fv.
atvinnurekandi

F

jármálaráðherra þorir ekki að
anda á bankasýsluna og fjármagnseigendur, sem halda ríkisstjórninni í heljargreipum í krafti
auðvalds. Ábyrgð hans er mikil
þegar hann rétti vogunarsjóðum
og hrægömmum skuldakröfur á
heimili og fyrirtæki á slikk, sem
eru síðan rukkaðar af fullri hörku.
Fjármálastofnarnir ætla svo að
hámarka arðsemi með því að innheimta skuldug heimili og halda
þeim í gíslingu með 110% leiðinni,
sem er gjörsamlega galin og dæmd
til að mistakast.
Það verður samt að teljast með
ólíkindum að á meðan horfum við
upp á landið brenna og fjölskyldur flosna upp, heimili eru innleyst
ásamt bílum vegna kolólöglegra
myntkörfulána sem er haldið áfram
að innheimta í skjóli ríkisstjórnarinnar. Það er með ólíkindum að
almenningur skuli ekki reyna að

mótmæla og andæfa þessu ástandi.
þörf væri fyrir að AlþjóðagjaldFólk lætur sig samt ekki vanta ef
eyrissjóðurinn kæmi. Það verður að
það getur fengið einhvers staðar
teljast með ólíkindum viðsnúningókeypis pylsur og kók eða horft á
urinn hjá honum að um leið og hann
Gay Pride, með fullri virðingu fyrir
var kominn í stjórn var allt breytt
því.
og það skyldi borgað sama
Þúsundir heimila eru
hvað það kostaði.
hættar að borga af skuldSem var réttlætt með
að allar lánalínur væru
um sínum, og hafa þar
lokaðar og ekki hægt
af leiðandi meira til að Það þarf
að byrja uppbyggingu á
spila úr, sem stjórnvöld
Búðarhálsvirkjun, þar
kalla svo efnahagsbata! engan stærðsem ekkert lánsfé fengJafnvel eru einhverjist nema borga Icesave.
ir sem taka sér Bjarna fræðing til
Talað var um að Svavar
Ármannsson, fyrrver- að sjá að það
Gestsson væri búinn að
andi bankastjóra, sér
til fyrirmyndar og eft- vantar 600
ná frábærum samningum
irbreytni sem sagði
og síðan átti Lee Buchheit
milljarða
óábyrgt að borga skuldað hafa fullkoma samningana. Iceland Food
ir sínar. Svo því sé til til að klára
keðjan væri að seljast á
haga haldið er ég ekki
fleiri hundruð milljarða
að verja óábyrgt fólk að gera upp
og þrotabúið væri stúteða fyrirtæki sem borga Icesave.
ekki skuldir sínar, það
fullt af peningum!
má mín vegna fara lóðHeildarskuld Icesave
innistæðanna er 1.320
rétt á hausinn.
milljarðar króna miðað
Ekki vantaði stóryrðin hjá Steingrími þegar hann var í
við gengi í apríl 2009 (sem er viðstjórnarandstöðu og steytandi hnefmiðunargengi krafna í þrotabú
Landsbankans). Bretar og Holana í allt og alla sem honum var svo
tamt á Alþingi. Það kæmi ekki til
lendingar lögðu hins vegar sjálfir
greina að borga Icesave, og engin
út 1.150 milljarða króna til inni-

JÓLIN KOMA

Guðmundur G.
Kristinsson
ritstjóri blaðs
Ferðaklúbbsins 4x4
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til að sjá að það vantar 600 milljarða til að klára að gera upp Icesave, miðað við samning Svavars
og útreikning skilanefndar, ásamt
ca 110 milljörðum í áfallna vexti.
Stjórnarliðar ásamt elítunni sem
er á ríkisspenanum og forkólfum
í Sjálfstæðisflokki sem vildu samþykkja Icesave, hagræða sannleikanum og skauta framhjá staðreyndum og reyna að breiða yfir
skömmina, með að halda á lofti villandi upplýsingum að þrotabúið geti
borgað Icesave, sem er ekki rétt þar
sem það dugir tæplega fyrir forgangskröfum.
Ábyrgð fjármálaráðherra er
mikil að hafa ætlað að undirgangast ólögvarða skuldakröfu sem
við hefðum aldrei haft ráð á að
borga, með tilheyrandi hörmungum og örbirgð fyrir almenning og
komandi kynslóðir um ókomin ár,
sem er eitt stærsta svínarí fyrr og
síðar að gjafakvótanum frátöldum.
Fjármálaráðherra kemur aldrei til
með að geta hreinsað sig af þessu
ódæði og reyndar ætti að draga
hann fyrir landsdóm (ekki síður en
Geir Haarde), fyrir að hafa ætlað að
þvinga þessari kröfu upp á þjóðina
sem hún hefði aldrei getað borgað.

Þjóðgarðsvörður Vatnajökulsþjóðgarðs á villigötum
Hálendisferðir

KAFFIVÉLAR - MATVINNSLUVÉLAR - POTTAR & PÖNNUR
SAFAPRESSUR - ELDHÚSÁHÖLD

stæðueigenda. Forgangskröfur eru
20.887 evrur pr. reikning sem er ca
674 milljarðar eða 51% af forgangskröfum. Skilanefnd Landsbankans
áætlar 13 milljörðum króna hærri
en sem nemur bókfærðum forgangskröfum í bankann.
Enn er haldið að okkur villandi
upplýsingum og gefið í skyn að það
sé til fyrir þessari Icesave-kröfu
ásamt vöxtum, þar sem þrotabúið og sala á Iceland Foods gæti
þurrkað út Icesave. Eins og Financial Times greindi frá hefur
skilanefnd Landsbankans ákveðið
að skoða hvort hentugt sé að selja
hlut sinn í Iceland Foods. Söluverðmæti hlutar skilanefndarinnar
er talið liggja á bilinu 1,5-2 milljarðar punda samkvæmt Financial
Times og fleiri aðilum, sem gera á
bilinu 278-371 milljarða íslenskra
króna samkvæmt þáverandi gengi.
Skilanefndin hefur áður lýst því
yfir að mat þeirra á þessari eign
ásamt öðrum sé varfærið mat. Það
er hæpið að fá mikið meira en 200
milljarða króna fyrir Iceland Food
miðað við núverandi tilboð, sem
segir hversu villandi staðreyndum
hefur verið haldið á lofti.
Það þarf engan stærðfræðing

grein í Fréttablaðinu 29. október 2011 setur Snorri Baldursson, þjóðgarðsvörður á Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, fram
ótrúlegar dylgjur um Ferðaklúbbinn 4x4 og gerir félagsmönnum
klúbbsins það upp að þeir skælist yfir land utanvega til að GPSferlar eftir þá séu skilgreindir
sem vegir.
Þetta eru rangar og ærumeiðandi fullyrðingar um meðlimi
Ferðaklúbbsins 4x4 sem endurspegla ótrúlega þröngsýni og
vanþekkingu á starfsemi og baráttumálum Ferðaklúbbsins 4x4
varðandi eðlilegt ferðafrelsi
ásamt áralangri baráttu gegn
utanvegaakstri og ábyrgri ferðamennsku á hálendinu. Ferðaklúbburinn 4x4 stendur árlega
fyrir mörgum nýliðaferðum fyrir
fólk á óbreyttum bílum sem vill
ferðast um hálendið á ábyrgan
hátt og námskeiðum um ábyrga
ferðamennsku á fjöllum. Ferðaklúbburinn 4x4 hefur einnig með
samstarfi við Landmælingar
Íslands lyft grettistaki í að ferla
vegi á hálendinu til að leggja
grunn að ábyrgum akstri þar.
Snorri talar um að ekki sé verið
að loka hálendinu, en hvað með
Vikrafellsleið og Vonarskarð sem
hafa verið eknar sem þjóðleiðir í
meira en 60 ár eða löngu áður en
GPS-tæki voru til. Að loka þessum vegum án vísindalegra raka
eða með tilvísun í náttúruverndun kallar hann að siðvæða ferðamennsku og færa hana inn í 20
öldina. „Siðvæðing“ þjóðgarðsvarðarins er sérstök gerð af uppeldi. Snorri sem vill nútímavæða
ferðamátann ætti að hugleiða
nútíma uppeldisaðferðir, nefnilega að leyfa, hvetja og leiðbeina,
en ekki loka, banna og refsa.
Snorri setur fram spurningu
um hvort Ferðaklúbburinn 4x4
ætli ekki berjast fyrir því að opnaðir verði 20-30 slóðar við Lakagíga. Þar er velheppnuð hringleið
sem skemmtilegt er að ferðast um
og þjóðgarðsvörðurinn veit, eða
ætti að vita að Ferðaklúbburinn
4x4 hefur eingöngu verið að mótmæla lokunum vega án raunverulegra röksemda og það hefur ekk-

ert með Lakagíga að gera. Þau rök
sem stjórnvöld oftast nota fyrir
lokunum á vegum byggjast á tilfinningalegum forsendum um að
umferð bíla trufli göngufólk (Vonarskarð) eða að verið sé að uppfylla það sem kallað er ósnortin
víðerni (Vikrafellsleið) sem þjónar þeim tilgangi að falla inn í einhverjar alþjóðlegar skilgreiningar sem ekki passa hér á landi.
Snorri tengir frumkvöðla í
ferðamennsku fyrri tíma, Guðmund Jónasson, Pál Arason og
Jón Sigurgeirsson, við umhverfissóðaskap og að þeir hafi á þessum tíma ekið yfir holt og hæðir
og hellt niður olíu um allar jarðir. Skoðanir þjóðgarðsvarðarins á
fyrri kynslóðum eru í besta falli
fordómar og móðgun við þá aðila
og afkomendur þeirra og sýnir í

og klúbburinn greitt stikur og
efni.
● Ferðaklúbburinn 4x4 lagði til
gögn um hvað þyrfti að mæla
á hálendinu og félagsmenn
mældu hálendið með Landmælingum og eyddu í verkefnið
mörg þúsund klukkustundum.
● Ferðaklúbburinn 4x4 lagði til
vegagögn vegna stækkunarferlis friðlandsins í Þjórsárverum,
gögn um öll mannvirki og skilgreiningar á öllum slóðum, tilgang þeirra og tilurð.
● Ferðaklúbburinn 4x4 kom með
raunhæfar tillögur um hvaða
vegslóðum bæri að loka innan
friðlands í Þjórsárverum.
● Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
gefið út bæklinga gegn utanvegaakstri og lagt fjármagn í
slík verkefni hjá öðrum.

Það er óskiljanlegt hvað Snorra Baldurssyni þjóðgarðsverði gengur til með að
tengja Ferðaklúbbinn 4x4 við þá þætti
sem hann nefnir í sinni grein og ganga þvert gegn því
starfi sem klúbburinn stendur fyrir.
hnotskurn að hann telur að ekki
aðeins fólk sem nýtir ákveðinn
ferðamáta sé betra fólk en annað,
heldur að ákveðnar kynslóðir séu
betri en aðrar.
Ferðaklúbburinn 4x4 er hagsmunasamtök sem berjast fyrir
eðlilegu og skynsamlegu ferðafrelsi fyrir hinn almenna ferðamann um hálendi Íslands og
leggja áherslu á innleiðingu á
ábyrgri ferðamennsku hér á landi.
Hér er listi yfir nokkra þætti sem
klúbburinn hefur komið að og
tengjast ábyrgri ferðamennsku á
hálendinu og náttúruvernd:
● Ferðaklúbburinn 4x4 stendur árlega fyrir námskeiðum
og nýliðaferðum fyrir fólk á
óbreyttum og lítið breyttum
bílum þar sem áhersla er lögð
á að kenna fólki að ferðast af
ábyrgð um hálendið.
● Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
ávallt verið tilbúinn til samstarfs í málum sem snúa að útivist og jeppamennsku. Sú vinna
félagsmanna með opinberu
starfsfólki hefur verið launalaus, í sjálfboðavinnu og oft á
vinnutíma.
● Félagar í Ferðaklúbbnum 4x4
hafa í eigin tíma stikað hálendisleiðir, málað stikur og merkt

● Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
styrkt hálendisgæslu Landsbjargar.
● Ferðaklúbburinn 4x4 rekur
með miklum kostnaði VHFfjarskiptakerfið sem allir geta
nýtt til skemmtunar og í öryggisskyni.
● Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
tekið þátt í landgræðslu í Þórsmörk, Hekluskógum og víðar.
● Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
fengið landgræðsluverðlaun.
● Ferðaklúbburinn 4x4 er aðili að
Landvernd.
Það er óskiljanlegt hvað Snorra
Baldurssyni þjóðgarðsverði gengur til með að tengja Ferðaklúbbinn 4x4 við þá þætti sem hann
nefnir í sinni grein og ganga þvert
gegn því starfi sem klúbburinn
stendur fyrir.
Samgöngunefnd Vatnajökulsþjóðgarðs hefur nú lokið störfum þar sem deilumál hafa verið
rædd. Nefndin hefur skilað niðurstöðum til stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs og það er óskandi að
stjórn þjóðgarðsins taki jákvætt
í þær tillögur og leggi þar með
grunn að góðri sátt um garðinn.
Líklega eru fáir ákafari um slíka
sátt en félagsmenn Ferðaklúbbsins 4x4.
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Land tækifæranna
afrek fyrir 300.000 manna þjóð að
geta státað af fyrirtækjum líkt og
Marel, Össuri, CCP svo eitthvað sé
nefnt. Að lokum má nefna að ferðamannaiðnaður er sívaxandi grein
hér á landi, og að „náttúruímynd“
Íslands er sterk og veitir sérstöðu.

Efnahagsmál
Andri
Guðmundsson
starfar hjá erlendu
fjármálafyrirtæki

Á

fróðlegri ráðstefnu VÍB um
daginn sagði Martin Wolf,
aðalhagfræðingur FT, eitthvað
á þá leið að hann væri hættur að
vorkenna Íslendingum. Vissulega
var hér stór skellur, en Íslendingar
fóru frá því að vera rosalega rík
þjóð, yfir í það að vera „bara“ rík
þjóð. Þrátt fyrir allt, þá eru lífskjör Íslendinga enn meðal þeirra
bestu í heimi.
Það er almennt óumdeilt að
velmegun í framtíðinni mun að
miklu leyti snúast um aðgang að
orku, vatni og matvælum. Íslendingar hafa miklu meiri orku en
þeir nýta (og hún er endurnýjanleg), við höfum nægt hreint vatn
og öflugan sjávarútveg þannig að
til lengri tíma erum við vel sett.
Ísland er eitt fárra Evrópuríkja
þar sem fólki er enn að fjölga
(meðaltal Evrópu er lægra en 1,5
börn á hverja konu en það er yfir
2 fyrir Ísland). Íslendingar teljast
líka vel menntaðir, og heilbrigðisþjónusta með því allra besta sem
þekkist. Jafnframt, þá er íslenska
lífeyriskerfið eitt það best fjármagnaða í heimi (miðað við þjóðarframleiðslu).
Íslensk u r v i n nu ma rk aðu r
ætti að vera áhugaverður kostur
fyrir fjárfesta: Hann er einstaklega sveigjanlegur og aðlagast
hratt breyttum aðstæðum. Þar að
auki, vegna veikrar krónu, þá eru
laun á Íslandi lægri en í mörgum
nágrannaríkjum okkar. Á sviði
nýsköpunar og hátækni eru Íslendingar einstaklega sterkir. Það er

Tímabundnir erfiðleikar
Vissulega eru aðstæður enn erfiðar vegna hrunsins, þó að raunhagvöxtur hafi verið um 3,7% á fyrstu
níu mánuðum ársins. Atvinnuleysi
er enn meira en við eigum að venjast og skuldir miklar; ríkis, fyrirtækja og heimila. Skuldir ríkisins
voru um 86% af þjóðarframleiðslu
í lok ágúst á þessu ári, sem telst í
hærra lagi – en þó töluvert lægri
en upphaflegar spár gerðu ráð
fyrir.
Fjárfesting er í sögulegu lágmarki og þá ekki síst vegna gjaldeyrishaftanna. Matsfyrirtækin og
erlendir greinendur eru sammála
um að það sé lykilatriði að þau séu
afnumin sem fyrst. Þótt gjaldeyriseign Seðlabankans sé í sögulegu
hámarki (um 8 ma. USD), þá skiptir miklu máli að eigendur aflandskróna, sem og aðrir fjárfestar,
flýi ekki krónuna við fyrsta tækifæri. Skammtímasveiflur á genginu geta leitt af sér verðbólguskot
– og þar sem við búum við verðtryggingu, yrði slíkt afar þungbært fyrir heimili landsins.
Erlendar fjárfestingar
eru forsenda velmegunar
Líkt og nefnt var fyrr, þá hafa
Íslendingar allar undirstöður til
að hefja nýtt skeið velmegunar. Ef hagvöxtur eykst, má gera
það án aukinnar skattheimtu og
umtalsverðs niðurskurðar í velferðarkerfinu. Það er hins vegar
mat greiningaraðila, íslenskra
og erlendra, að erlend fjárfest-

ing er forsenda aukins hagvaxtar.
Á þetta er vart hægt að leggja of
mikla áherslu. Moody‘s bendir á
að ef meðalhagvöxtur lækki um
0,5% þá muni skuldir vera 107%
af landsframleiðslu árið 2016 (en
ekki 81% eins og gert ráð fyrir).
Slík skuldsetning myndi leiða til
þess að vaxtarkostnaður yrði gríðarlega hár (ef einhver væri til að
lána Íslandi á annað borð).
Á síðustu árum hafa nokkrir
erlendir aðilar sýnt áhuga á fjárfestingu á Íslandi. Því miður hefur
sá áhugi enn ekki skilað sér í raunverulegum fjárfestingum. Nær-

fyrir nokkrum dögum. Í henni
felst, í grófum dráttum, að erlendum fjárfestum sem og eigendum
aflandskróna sé veittur hvati til
þess að fjárfesta á Íslandi og binda
fé sitt hér í að minnsta kosti fimm
ár. Þetta léttir þrýstinginn á krónunni sem er nauðsyn þess að hægt
sé að aflétta höftunum án þess að
fjármálastöðugleika verði ógnað.
Ef aflétta á höftunum algerlega þarf trúverðuga peningamálastefnu til framtíðar. Það er,
flestir eru sammála um að fljótandi króna, með frjálsu flæði
fjármagns, sé ekki góð hugmynd

Skammtímasveiflur á genginu geta leitt
af sér verðbólguskot – og þar sem við
búum við verðtryggingu, yrði slíkt afar
þungbært fyrir heimili landsins.
tæk skýring á því er að umgjörð
fyrir erlenda fjárfesta hefur verið
ábótavant. Stjórnvöld hafa verið
sein til svara, hótað afturvirkri
löggjöf og almenn umfjöllun um
áhugasama fjárfesta hefur verið
einhliða og afar neikvæð. Svo neikvæð, að eftir hefur verið tekið í
leiðandi fjölmiðlum erlendis. Til
þess að auka áhuga erlendra fjárfesta er mikilvægt að stjórnvöld
setji afgreiðslu þeirra mála í fyrirsjáanlegan farveg og að umfjöllun sé sanngjörn og byggð á staðreyndum.
Annað lykilatriði til þess að
auka erlenda fjárfestingu er að
gjaldeyrishöftum verði aflétt fljótt
og vel. Seðlabanki Íslands hefur
nú þegar byrjað að framkvæma
fyrsta stig á því ferli, og kynnti
svokallaða „Fjárfestingarleið“ nú

til framtíðar. Nú eru ýmsir að
koma fram sem dásama sveigjanleika krónunnar, sem er í lagi ef
sátt næst um ítrekuð verðbólguskot, rýrnun eiginfjár almennings
vegna verðtryggingar og stórkostlegrar rýrnunar kaupmáttar þegar
gengið lækkar. Óstöðugur gjaldmiðill fælir auk þess frá erlenda
fjárfesta, eða leiðir til þess að þeir
krefjist töluverðs afsláttar vegna
aukinnar áhættu.
Stjórnvöld, eða hluti þeirra, hafa
markað sér langtímastefnu í peningamálum með umsókn að Evrópusambandinu. Þó að það séu
tímar mikillar óvissu nú í Evrópusambandinu, þá er evra enn miklu
stöðugri gjaldmiðill en íslensk
króna. Og stjórnvöld hafa þó einhverja stefnu – sem er betra en
engin í augum flestra fjárfesta því

að óvissa er minni. Einnig ber að
greina aðra kosti, eins og t.d. einhliða upptöku annars gjaldmiðils
(t.d. Kanadadollar) eða sveigjanlega fastgengisstefnu. Um leið er
eðlilegt að gera þá kröfu til þeirra
sem ætla sér að komast til áhrifa í
íslensku samfélagi, og eru hlynntir
aukinni fjárfestingu, að hafa einhverskonar stefnu í peningamálum
til framtíðar. „Öguð ríkisfjármál“
jafngilda ekki langtímastefnu í
peningamálum, þau eru nauðsynleg en ekki nægjanleg forsenda
langvarandi stöðugleika.

Velmegun eða glötuð tækifæri?
Margar þjóðir í Evrópu standa
nú í ströngu: Ítalía, Grikkland
og Spánn. Opinber skuldsetning
er þar ýmist hærri, svipuð eða
lægri en á Íslandi en hagvöxtur
minni. Allar þessar þjóðir hafa
mjög ósveigjanlegan vinnumarkað, sem leiðir til þess að atvinnuleysi er mjög hátt og dregur úr
líkunum á nýráðningum, fjárfestingum og hagvexti. Allar þessar
þjóðir eiga töluvert færri börn
en Íslendingar – sem merkir að
færri munu borga brúsann fyrir
fleiri í framtíðinni. Þar að auki,
þá eru þetta allt miklu stærri
hagkerfi en hið íslenska. Fá stór
fjárfestingarverkefni munu ekki
nægja til þess að koma atvinnulífinu í gang þar.
Hvernig getum við horft á
aðstæður á Íslandi og leyft okkur
að staðna, þegar vandi okkar er
miklu viðráðanlegri en annarra?
Margir hafa komið fram með vel
útfærðar tillögur til að auka hagvöxt, erlendar fjárfestingar og
valkosti í peningamálum til framtíðar. Það er nú á ábyrgð allra
Íslendinga að þeim sem koma fram
með lausnir og eru óhræddir að
ganga til verka sé nú veitt athygli.

:

Áramótaútgáfa Markaðarins.
Allt það helsta og markverðasta í viðskiptum og
efnahagslífi hérlendis og erlendis á árinu sem er að líða
Meðal efnis:
Viðskiptamaður ársins.
Bestu og verstu viðskipti ársins.
Upprisa hlutabréfamarkaðar á Íslandi.
Helstu tíðindi af nýsköpun á árinu.
Efnahagslegir þættir NBA verkfallsins.
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Nánari upplýsingar varðandi
auglýsingar veita:
Hlynur Steingrímsson
hlynur@365.is
sími: 512-5439
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Áramótaútgáfa Markaðarins kemur út
fimmtudaginn 29. desember.

Einar B. Davíðsson
einar.davidsson@365.is
sími: 512-5430

|

Guðmundur Steinarsson
gudmundurs@365.is
sími: 512-5436

Laila Awad
laila@365.is
sími: 512-5451
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Munið vinsælu
gjafabréfin okkar!

C AS
ASCADE VEIÐITASKA

BERETTA BAKPOKI

Frábær veiðiitaska sem tekur sttan
anggirnar, hjólin,
boxin, lín
ínurnar, taumana eðaa bar
a a allt í veiðiferðina.
in
naa.. Frábært verð.

Sérhannaður fyrir skkot
otveiððim
men
enn. Byssufesting á
hlið pokans. Feluliituðð veðurhlíf fylgir.
Frábært
rábært ve
verðð.
verð.

Aðeeiinnss 29.900,Að

Aðei
Að
einnss 18.995,-

NIKKO STIRLING
FJARLÆGÐARMÆLIR
SIMMS FREESTONE
VÖÐLUPAKKI
Allir þekkja Simms gæðin.
Öndunarvöðlur
vöðlur og skór.
skórr

Aðei
Að
eins
ns 49.900,-

HEAT FACTORY NEYÐAR
EYÐARRPAKKI
Nauðsynlegt í bílinn og allar
vetrarferðir. Troðfullur pakki
af varmapúðum ásamt
neyðarljósi og álteppi.
Aldrei aftur kalt!

Mælir allt að 800 metra. Frávik +/- 1m. Tilvalinn
fyrir skotveiðimanninn eða kylfinginn. Hvergi
betra verð.
verð Fullt verð 26.980,266 980 -

Jóla
Jó
latitillbboð
oð aðe
ðeiinns 22.980,-

HEAT FACTORY
SOKKAR
Hlýir og háir ullarsokkar
og Heat Factory
varmapúðar.
varmapúðar

AAððeins
eins
ei
ns 4.495,-

ÍSLENSK FLLUGUBOX ÚRR
ÍSLENSKU BIRKI
Hægt að fá boxin sérmerkt. Verð með 10
vönduðum laxaflugum aðeins 11.400. Merkingg
innifalin í verði
verði.

Aððeeiinnss 11.400,-

SCIERRA
VEIÐIGLERAUGU
Polaroid gleraugu. Drepur
epur glampa á yfirborði vatns
svo auðveldara er að sjá til botns auk þess sem
gleraugun verja augu veiðimanna.
veiðimanna

JJóólati
laatilb
ttiillbboð
oð aððeeinns 9.995,-

PROLOGIC
GÆSAGALLI
Felugalli. Smekkbuxur
og jakki. Vatns- og
vindhelt. Útöndun.
Frábært verð.
verð

Fjögurra hluta stöng, hjól og góð flotlína með
baklínu Frábært
baklínu.
Frábbært verð.
verð

Aðei
Að
eins
eins
ns frá
rá 19.995,-

Verð
Ve
rð aðe
ðeinns 3.895,-

RON THOMPSON
REYKOFN
Töfraðu fram veislsum
máltíð á
einfaldan og fljótleggan hátt.

Verð
Ve
rð aððeeinns 8.995,-

VENIARD FLUGUH
HNÝTINGASETT
Allt efni er fyrsta flokks auk þess sem öll nauðsynleg handve
handverkfæri
erkfæri ogg leiðbein
leiðbeiningar fylgja með.

AAððei
einnss 12.995,-

RON THOOMPPSON OG
DAM KASTSTANGIR

SCIERRA FLUGUVEIÐISETT

HEAT FACC TOORY ULLARVETTLINGAR
R
R

JJóóla
lattiilbbooðð aððeeiinns 14.995,-

AAððeeiins
ns 29.900,-

Verå
Ve
erråå aðe
ðein
ins 6.995,--

- með thinsulaate einangrun og Heat Factory
varmapokum
varmapokum.
m

GERVIGÆSIR
Vinsælu skeljarnar með lausum
m hausum. 12 í
kassa og festijárnin fylgja
y gj með. Ful
Fulllltt ve
Fu
verð 18.995,-

- í mi
mik
iklu
klu úrvali og ómótstæðilegu verði.
verði
verð

NRS FLOTVEIÐIVESTI

20% jólaafsláttur

3 stærðir.
stærðir Fullt verð 18.995,18 995 -

DANVISE
Vinnsælasta öngulklemman um
m langt
árab
abil. Nauðsynleg fyrir
fluguhn
g hnýt
ýýtaarannn. Fullt verð 12.9995,-,

Jóla
Jó
latitilboð
llbbooðð aððeein
ins 14.995,-

Jóla
Jó
lat
attiilbbooðð aðein
ðeiinns 9.995,-ðe
Geerrðu
rðu
ðu ver
erððssaman
amaannbu
am
burð
rð

OKUMA OG DAM KASTHJÓÓL
Gott
ott úrval og frábærrt verð.
verð

BUFFALO RIVER VVEERÐMÆTAHÓLF
BUFFAL
ÐMÆTAHÓÓLF
Ódýrt
dýrt öryggish
shólf
hól
ólf fyrir sk
skotfærii eða
ð verðmæti.
Gott verð.
Go
ð

AAððei
eins
ns 10.995,-

RJÚPNAVESTI
DAM
M VÖÐLUTASKA
Vel hönnuð taska undi
dir vööðlur og skó
kó. TTaaskan er
með öndun og hörðum, va
vatnsheldum botni.

Þessi gö
g mlu góðu
ðu. YYfir
fir 2200 ára gömul hönnun.
Fulllltt vve
Fu
verð
erð
rðð 8.995,
8 995 -

Jóla
Jó
lattiillbboð
oð aðeein
ins 5.995,-

20% jólaafsláttur
ĄïĄ
ïĄǦ

   Ǥ 

Aðeeiins
Að
ns 5.995,-

VEIÐIIHORNIÐ - SÍÐU
UMÚLA 8 - 568 8410 - VEID
DIH
HORNID.IIS

SPPORTBÚÐIN - KRÓKKHÁLSI 5 - 5177 8050
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ÁSTA SIGURÐARDÓTTIR (1930-1971) lést þennan dag.

timamot@frettabladid.is

„Maður er langa ævi að hrapa.“
MYND/JÓN KALDAL

PÁLL ERNISSON: HANNAÐI SPIL SEM BYGGIR Á SÖNNU ÍSLENSKU SAKAMÁLI

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og vinarhug
við andlát og útför

Inga Sigurðar
Erlendssonar
mælingamanns,
Hrauntungu 30, Kópavogi.
Fjölskyldan.

Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Gunnars Guðmundar
Guðjónssonar
vélstjóra
frá Eyri við Ingólfsfjörð, Strandasýslu.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Höfða, Akranesi, fyrir
góða umönnun og vináttu.
Sigríður E. Gunnarsdóttir
Sveinn T. Þórólfsson
Ásdís Gunnarsdóttir
Guðrún A. Gunnarsdóttir
Ásgeir G. Jónsson
Helga Gunnarsdóttir
Sigtryggur Karlsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra,

Guðlaug Sigurbergsdóttir

Á ekkert sökótt við Daníel
Jakobsson bæjarstjóra
Bæjarstjórinn á Ísafirði var myrtur
að morgni mánudags klukkan 10.30.
Morðrannsókn er hafin þar sem sex
menn eru grunaðir um að hafa framið
ódæðið. Út á það gengur nýtt borðspil,
Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann, sem
kom á markað í síðustu viku. Hugmyndasmiður er Ísfirðingurinn Páll
Ernisson, sem er einnig höfundur
Hins ísfirska einokunarspils og Vestfirska kvótaspilsins, en Ómar Smári
Kristjánsson á heiðurinn af myndskreytingum.
Blaðamaður sló á þráðinn vestur
meðal annars til að grennslast fyrir
um hvort hugmyndin að spilinu væri
nokkuð sprottin af persónulegri óvild í
garð Daníels Jakobssonar, bæjarstjóra
á Ísafirði. „Alls ekki,“ svarar Páll að
bragði og hlær. „Ég bar hugmyndina
undir hann og fékk samþykki þótt hann
sé reyndar ekki einu sinni fyrirmyndin að bæjarstjóranum í spilinu,“ upplýsir hann og segir hugmyndina byggja
á sönnu íslensku sakamáli frá því seint
á 19. öld.
„Ég fékk hana þegar ég stóð fyrir
menningarferðum um bæinn í sumar
og las mér til um leikritið Uppreisn
á Ísafirði eftir Ragnar Arnalds. Það
segir frá ungum óreyndum lögreglumanni sem er falin rannsókn á samskiptum Skúla Thoroddsen sýslumanns
við meintan morðingja á Ísafirði á síðasta áratug 19. aldar. Heiti spilsins
Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann vísar í
orð sem hinn grunaði lét falla meðan á
rannsókn málsins stóð.“
Páll getur þess að önnur fyrirmynd
sé hið fornfræga ráðgátuspil Clue.
„Spilin eru byggð upp með svipuðum
hætti þar sem leikmenn bregða sér
í hlutverk fólks sem var á staðnum

NÝTT SPIL Páll Ernisson hefur sent frá sér spil sem byggir á íslensku sakamáli.

þegar bæjarstjórinn var drepinn. Það
er enginn einn morðingi og að sama
skapi er morðstaðurinn breytilegur
þannig að niðurstaðan er ekki alltaf
sú sama.“
Þetta er þriðja árið í röð sem þú
gefur út spil fyrir jól. Gefur útgáfan
mikið í aðra hönd? „Ég hef nú ekki
grætt mikið á þessu þar sem markaðurinn er lítill og ætlaði reyndar
að hætta við í ár þar sem ég er legg
stund á landafræði við HÍ og hélt að ég

myndi ekki hafa tíma. En auðvitað fær
maður eitthvað smá, til dæmis ódýrar
jólagjafir til að gefa,“ segir hann og
hlær.
Spi l ið fék k pr u fu key rslu á
spurningakeppninni Dreptu betur á
Ísafirði um helgina og voru viðtökur
geysigóðar að sögn Páls. „Sem betur
fer komu engir leyndir gallar í ljós og
fólk virtist í alla staði hæstánægt með
spilið.“
roald@frettabladid.is

frá Eyri við Fáskrúðsfjörð,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi 14. desember
síðastliðinn. Kveðjuathöfn verður frá Keflavíkurkirkju
miðvikudaginn 21. desember kl. 13.00. Jarðsungið verður frá Stöðvarfjarðarkirkju þann 28. desember kl. 14.00.
Hlynur Tryggvason
Kári Tryggvason
Hólmar Tryggvason
og aðrir aðstandendur.

Elskulegur eiginmaður minn
og faðir okkar,

Jóhann Hauksson
Skarðshlíð 23b, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, sunnudaginn
18. desember.
Sigríður Hermanns
Friðrik, Sólveig, Ásta og Guðrún Birna Jóhannsbörn
og fjölskyldur.

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

Skæringur Hauksson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Anna Hjartardóttir
lést á taugalækningadeild Landspítalans í Fossvogi
19. desember síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Digraneskirkju föstudaginn 30. desember kl. 13.00.
Óskar Jónsson
Hjörtur Aðalsteinsson
Auður Jacobsen
Kristján Aðalsteinsson
Þóra Leósdóttir
Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir
Þorsteinn Hallgrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Álfaskeiði 98, Hafnarfirði,

lést 1. desember síðastliðinn. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey, að ósk hins látna.
Hulda Sigurjónsdóttir
Sigrún Skæringsdóttir
Bára Skæringsdóttir
Haukur Skæringsson
Sigurjón Skæringsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Þórunn Marín
Þorsteinsdóttir
Ingimarsstöðum, Þórshöfn,

lést á líknardeild Landspítalans þann 16. desember.
Kveðjuathöfn fer fram í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði
miðvikudaginn 21. desember kl. 15.00. Útförin fer
fram frá Þórshafnarkirkju og verður auglýst síðar.
Árni Ingimar Helgason
Unnur Árnadóttir
Guðmundur Hólm Indriðason
Oddný F. Árnadóttir
Gunnar Páll Jóakimsson
Þuríður Árnadóttir
Sigurður Skúli Bergsson
Soffía Árnadóttir
Hafsteinn B. Sveinbjörnsson
Helgi Mar Árnason
Íris Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæri sonur, bróðir
og barnabarn,

Haukur Heiðar
Þorsteinsson
Álfhólsvegi 106, Kópavogi,

sem lést á heimili sínu 13. desember, verður
jarðsunginn frá Hjallakirkju fimmtudaginn
22. desember kl. 13.00.
Auður Hauksdóttir
Reynir Óli Þorsteinsson
Trausti Þorsteinsson
Hildur Þorsteinsdóttir

Þorsteinn Guðmundsson

Guðmundur Sigurðsson

Fyrsta aðventukertið er Spádómskertið sem minnir á fyrirheit
spámannanna um komu frelsarans. Annað er Betlehemskertið og
heitir eftir fæðingarbæ Jesú. Þriðja er Hirðingjakertið, nefnt eftir
hirðingjunum sem fyrst fengu fregnir um fæðingu frelsarans og
hið fjórða er Englakertið, nefnt eftir englunum sem fluttu fréttina.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457

Nú er farið að kólna

Elísabet Vilmarsdóttir verkfræðingur vinnur ljósmyndasamkeppnir og á efnilegan björgunarsveitahund:

og allra veðra von.

Uppháir herrakuldaskór úr leðri og fóðraðir með lambsgæru.
Teg: 53802 - litur: brúnt - stærðir: 40 - 47 - Verð: 24.775.-

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Opið á laugard. 10-14.

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Þvottavél 12 kg Þurrkari

Góður félagi
sem prýðir
púsluspil

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
hheitt og kalt vatn

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGII
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

Amerísk
gæðavara
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g byrjaði að taka ljósmyndir þegar ég
var að vinna við Kárahnjúkavirkjun
við eftirlit í um eitt og hálft ár. Þá gat
verið gaman að vera með myndavélina á sér,“ segir Elísabet Vilmarsdóttir verkfræðingur sem á sér ótal áhugamál sem hún
hefur náð að sameina með skemmtilegum
hætti. Þannig fékk Elísabet sér íslenskan
fjárhund, Furu úr Laufeyjarræktun, fyrir
um ári, með það einhvers staðar í undirmeðvitundinni að hundurinn yrði góður
félagi í útivist og jafnvel í björgunarsveitaþjálfun. Fura hefur líka reynst
prýðileg fyrirsæta því á dögunum
var hún valin til að prýða púsluspilið
Puzzled by Iceland en ljósmyndasamkeppni var haldin þar sem auglýst var sérstaklega eftir myndum
af íslenska hundinum. Elísabet tók
myndina sjálf.
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Freisting.is hefur gefið út rafræna jólahandbók með fjögurra rétta hátíðarkvöldverði að hætti freistingarmanna ásamt fróðleik og uppástungum að víni.
Þar er einnig að finna smákökuuppskriftir og heilræði við eldamennskuna.

Sævar Sigurgeirsson í vinnunni með gjöfina góðu sem gerði allt vitlaust heima hjá honum á aðfangadagskvöld.

Íslensk hönnun

Eldheit hönnun fyrir hann

GRILLKÓNGURINN
Svunta, kokkahúfa og hanski.

www.auntsdesign.is

Útsölustaðir:
Kokka, Dúka, Nordic Store, Pottar og Prik Akureyri, Hús Handanna Egilstöðum,
Póley Vestmannaeyjum, Auntsdesign Hlíðasmára.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Grikkur sem gleymist seint
Jólin eru tími samveru, velvildar og friðar. Allt virtist þó ætla að fara úr böndunum á heimili Sævars
Sigurgeirssonar á aðfangadag fyrir nokkrum árum þegar vinirnir tóku sig saman og gerðu honum grikk.
Sævar Sigurgeirsson, meðlimur í
hljómsveitinni Ljótu hálfvitunum
og einn höfunda að Áramótaskaupinu í ár, fékk að kenna á prakkaraskap vinanna á aðfangadag um árið.
„Bræðurnir Baldur og Snæbjörn
Ragnarssynir sem eru líka í Ljótu
hálfvitunum birtust fyrirvaralaust
heima hjá mér um miðjan dag með
pakka. Mér fannst þetta nú satt best
að segja svolítið skrítið þar sem við
vorum ekkert að skiptast á gjöfum
og hálfpínlegt þar sem ég átti ekkert handa þeim. Þakkaði bara auðmjúkur fyrir mig og kvaddi.“
Sævar hugsaði ekki um það meir
þar sem hann var í miðjum klíðum
í eldamennskunni ásamt eiginkonunni og gjöfin fór því beinustu leið
í pakkahrúguna undir jólatrénu.

Svo var það um kvöldið rétt upp úr
klukkan 18 eða um það bil þegar
fjölskyldan var að setjast að veisluborði að skyndilega glumdi hringing um alla íbúð. „Við hjónin hugsuðum strax með okkur að þetta
hlyti að vera vekjaraklukka í herberginu hjá krökkunum og báðum
þau vinsamlegast að slökkva á
henni. Hins vegar reyndist hljóðið
ekki koma þaðan.“
Upphófst þá fótur og fit þar sem
leitað var í öllum krókum og kimum
að upptökum hringingarinnar.
Brátt beindist grunurinn að gjöfinni óvæntu undir trénu. „Og hann
reyndist heldur betur á rökum reistur, en hins vegar reyndist þrautin
þyngri að þagga niður í klukkunni
sem búið var að pakka inn í mörg

lög af jólapappír og líma vandlega
saman,“ segir Sævar og hlær að tilhugsuninni. „Þetta hafðist þó á endanum og vekjaraklukkan er án efa
eftirminnilegasta jólagjöfin sem ég
hef fengið.“
Sævar segir þetta langt í frá
eina skiptið sem vinirnir hafi látið
til skarar skríða á jólunum. „Í eitt
skiptið fékk ég til dæmis smsskeyti frá Baldri klukkan 18 sem í
stóð: „Á að gera eitthvað í kvöld?“
Ég gat engu svarað, þetta var bara
of fyndið.“
En hvað finnst fjölskyldunni
eiginlega um uppátæki vinanna?
„Þeim þykir þetta allt saman bráðfyndið og við rifjum þetta oft upp,“
segir hann og brosir.
roald@frettabladid.is

Miðvikudagsbrjálæði
af kjólum og skokkum
ath aðeins í dagg
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Opið til kl 22 til jóla
Fleiri myndir á Facebook

sögur
tir
uppskrif
gjafir leikir
o.fl. o.fl.

LOFTPRESSUR
MIÐVIKUDAGUR 21. DESEMBER 2011

LOFTPRESSUR FRÁ SINDRA
Hér gefur að líta nokkrar af þeim loftpressum sem Sindri býður upp á.

Sindri uppfyllir óskirnar
með hágæða loftpressum
Sindri býður Atlas Copco-loftpressur fyrir allar gerðir og þarfir loftveitna, jafnt stórar sem litlar, ásamt lausnum
sem uppfylla loftþarfir hvers og eins.

H

já Sindra finnast hágæða loftpressur í úrvali fyrir allt frá einyrkjum yfir í stærstu fyrirtæki
landsins, og sniðnar að þörfum hvers og eins,“ segir Kristján Páll Hrafnkels son, framkvæmdastjóri Sindra sem þjónar jafnt bílskúrsköllum yfir í
álver, sjúkrahús, tannlæknastofur og lyfja- og matvælaiðnaðinn, ásamt flestu þar á milli.
„V ið eig u m h ljóðlát a r
stimpil loftpressur fyrir minni
verk, skrúfuloftpressur fyrir
mikið vinnuálag á verk stæðum,
olíufríar loftpressur fyrir matvæla- og lyfjageirann, þar sem
þörf er á gæðalofti, og loftpressur fyrir hreint og þurrt loft á
sjúkrahúsum og fyrir tannlækna, þar sem loft er notað
sem öndunarloft fyrir sjúklinga,“ útskýrir Kristján Páll og
bætir við loftþurrkurum, fínsíubúnaði og öllum aukabúnaði
við loftveitukerfi, ásamt loftgæðalausnum fyrir alla framleiðslu á matvælum.
Kristján Páll útskýrir að loftpressa sé í raun loftþjappa sem
þrýstir lofti yfir í verkfæri og
tæki til að knýja þau áfram.
„Loftpressur koma í mörgum
stærðum og gerðum, og framleiða allt frá 2 upp í 7.547 lítra
af lofti á sekúndu. Loftveita
er ein af líflínum flestra iðnfyrirtækja hérlendis og erlendis,

Kristján Páll Hrafnkelsson er framkvæmdastjóri Sindra.

og stærstur hluti viðskiptavina
okkar fyrirtæki sem hafa loftlagnir um fyrirtæki sín þannig
að notendur sem staðsettir eru
víða um hús geti tekið út loft í
verkfæri sín. Þá eru loftpressur
notaðar til að keyra áfram færibönd, eins og í matvælaiðnaði.
Loft heldur því hlutunum gangandi yfir daginn og er í flestum

fyrirtækjum eitt mikilvægasta
verkfærið í rekstrinum,“ upplýsir Kristján Páll.
Með réttri uppsetningu getur
Sindri fullnýtt loftveitur til að
auka framleiðni og ná fram 100
prósenta nýtingu glatvarma.
„Rafmagni er dælt inn í loftpressu til að fá út þjappað loft,
en til að ná þeirri orku út aftur

er hægt að taka út heitt vatn og
láta loftpressuna hita upp vatnið til endurnýta orkuna sem sett
var í loftpressuna. Þannig verður framleiðslan öll umhverfisvænni,“ segir Kristján Páll.
Sindri býður viðskiptavinum
einnig margvíslega þjónustu
við loftveitukerfi fyrirtækja,
þar sem loftveitan er kortlögð
og nauðsynlegar úrbætur settar á blað.
„Þá metum við kostnað við
úrbætur og setjum framtíðarsparnað í krónur til að hámarka
orkunýtingu, lækka útgjöld og
hafa umhverfismál að leiðarljósi.“
Kristján Páll segir samkeyrslu loftpressa eitt það
mikil vægasta við stærri loftveitukerfi til að hámarka hagkvæmni í stjórnun. „Því er
stýribúnaður loftveita mjög
þarfur hlutur, með honum er
ekki tekið inn meira loft en þarf
og má spara allt að 30 prósent
orku,“ útskýrir Kristján Páll.
„Við vöndum valið f yrir
okkar viðskiptavini, liðsinnum
þeim með lausnir frá A til Ö, og
ávallt með að leiðarljósi hvað
þeir ætla að gera með loftpressuna og hvað þeir þurfa að
ná út úr loftveitukerfinu.“
Sindri er á Viðarhöfða 6 í Reykjavík
og Bæjarhrauni 12 í Hafnarfirði.
Aðalsímanúmer er 575 0000.
Heimasíða er www.sindri.is

Gunnar S. Gunnarsson tekur á móti viðskiptavinum á verkstæði Sindra sem sinnir fyrirbyggjandi viðhaldi á Atlas Copco-loftpressum
MYND/HAG
og loftveitubúnaði.

SINDRI TRYGGIR
FYRIRBYGGJANDI
VIÐHALD
Véladeild Sindra sinnir viðgerðum á
öllum loftpressum og loftveitubúnaði.
Sérþjálfaðir tæknimenn Sindra eru í
stakk búnir til að sinna þjónustu á öllum
gerðum af loftbúnaði. Þjónustudeild
veitir ráðgjöf við uppsetningu og viðhald
loftkerfa.
Sindri býður upp á þjónustusamninga
sem eru sérsmíðaðir eftir þörfum mismunandi loftveitna, hvort sem þær eru stórar
eða litlar. Þjónustusamningur tryggir
sparnað, rekstraröryggi og aukna endingu
loftveitna. Einnig skuldbindur Sindri sig
til að halda þjónustudagbók og skilar inn
viðhaldssögu eftir hverja heimsókn, sem
er þó aldrei framkvæmd nema með samþykki kaupanda hverju sinni.
Sindri býður upp á fría úttekt á loftkerfi.
En í framhaldi úttektar fær viðkomandi
skýrslu, með það að markmiði að ná fram
betri nýtni út úr loftkerfi viðkomandi fyrirtækis.
Settu þig í samband og sjáðu hvort við
getum orðið þér að liði.
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Hámarks orkunýting
- Skiptir sköpum í rekstri
Notkun á þrýstilofti fer
sífellt vaxandi. Iðnvélar ehf.
að Smiðjuvegi 44-46 hafa í
mörg ár verið einn af
stærstu og öflugustu
þjónustu- og söluaðilum á
loftpressum til iðnaðar.
„Áður voru 3-5 hestafla stimpilpressur algengastar en nú er notkunin í smærri iðnfyrirtækjum að
færast yfir í 7-15 hestafla skrúfu- og
spjaldapressur,“ segir Guðmundur
Harðarson þjónustustjóri hjá Iðnvélum ehf.
Hjá Iðnvélum fást allar gerðir af loftpressum: Stimpilpressur
frá 1,1-15 Kw fyrir minni fyrirtæki,
Skrúfu- og spjaldapressur frá 7,5400 Kw fyrir meðalstór og stærri
fyrirtæki og Turbó-Centrifugal –
300-1500 Kw fyrir stórnotendur.
Iðnvélar ehf. bjóða loftpressur frá
samsteypunni Gardner Denver
og CompAir Hydrovane sem eru
þekkt merki á Íslandi.
Við kaup á loftpressu segir Guðmundur mikilvægt að huga að
orkunýtingu loftpressunnar ekki
síður en að horfa í kaupverðið.
„Það vill brenna við að menn gera
sér ekki grein fyrir að loftpressan
er oft einn mesti orkunotandinn í
viðkomandi fyrirtæki. Þegar menn
setjast niður og reikna út orkuneyslu meðalstórrar loftpressu,
getur rafmagnskostnaður einn
og sér verið um hálf milljón á ári.
Þá getur 10-20% betri orkunýting
skipt sköpum,“ segir Guðmundur.
Til margra ára hafa tæknimenn Iðnvéla ehf. þjónustað viðskiptamenn sína með þrýstiloft,
aðstoðað við útreikning og hönnun á kerfum, sett upp vélar og séð

Loftpressur eru notaðar til að dæla lofti á köfunarkúta.

Nota helíum á miklu dýpi
Sérhæfðir tæknimenn sjá um reglubundið efirlit.

um viðhald á loftkerfum. Fjöldi
fyrirtækja nýtir sér reglubundna
viðhaldsþjónustu Iðnvéla til að
tryggja rekstraröryggi sitt og
segir Guðmundur
þessar áherslur
ört vaxandi hjá
viðskiptamönnum Iðnvéla ehf.
Þá eykst fjöldi
stórfyrirtækja
sem nota þrýstiloft með hverju ári.
„Stærri iðnf yrirtæki geta verið að
nota loftpressur með
hálft og heilt megawatt
í orkuþörf. Áætlað er að
um 10% af orkuþörf heimsins fari í að reka loftpressur og
því er hámarksorkunýting gríðarlega mikilvæg,“ segir Guðmundur.
„CompAir Hydrovane er með
háþróaðar rannsóknarstofur í
Þýskalandi þar sem áhersla er

MYND/IÐNVÉLAR EHF

lögð á orkunýtingu og um leið á
umhverfisvernd. Kröfur um gæði
þrýstilofts hafa aukist um leið
og kröfur um orkunýtingu
og CompAir Hydrovane
er einnig með
eit t stærsta
úrval af olíufríum loftpressum, f yrir lítil
og stór f y rirtæki, matvælaiðnað, lyfjaiðnað
eða hátækniiðnað,“ seg i r Guðmundur. „CompAir
Hydrovane tryggir nærgætni við umhverfið, hámarks orkunýtingu og rekstraröryggi og því geta Iðnvélar ehf.,
boðið heildarlausnir fyrir þrýstiloft, í hvaða notkun sem er.“
Nánari upplýsingar er að finna
á www.idnvelar.is.

Eitt af hlutverkum loftpressa er að setja loft á köfunarkúta.
Fyrir daga loftkúta voru ýmis ráð reynd til köfunar. Talið er að listaog vísindamaðurinn Leonardo da Vinci (1452-1519) hafi hannað kafarahjálm úr leðri með hvössum oddum til varnar sæskrímslum. Enski
vísindamaðurinn Edmund Halley smíðaði árið 1716 svonefnda köfunarbjöllu sem gerði mönnum kleift að vera neðansjávar í um klukkustund. Rúmlega hundrað árum síðar, eða 1837, var fyrsti alvöru vatnsheldi gúmmíbúningurinn með kafarahjálmi hannaður. Sá búningur
var tengdur loftdælu á yfirborðinu.
Saga nútímaköfunar hefst árið 1943 þegar franski kafarinn og sjávarfræðingurinn Jacques-Yves Cousteau og landi hans, verkfræðingurinn Émile Gagnan, hönnuðu fyrsta loftkútinn sem stýrðist af andardrætti kafarans. Þeir nefndu tækið vatnslunga og það varð fljótlega
mjög vinsælt vegna þess hversu ódýrt það var og auðvelt í notkun.
Loftkútur kafara inniheldur um 78% köfnunarefni og 21% súrefni.
Vatnsþrýstingur stjórnar því hversu mikið af þessum efnum fer út í
blóð kafarans. Þeim mun dýpra sem farið er þeim mun meira fer af
köfnunarefni og súrefni út í blóðið. Ef óreyndur kafari fer niður fyrir
40 metra dýpi getur hann dáið af völdum súrefniseitrunar eða kafaraveiki. Of mikið súrefni í blóðinu getur leitt til krampafloga og þá
er hætta á því að kafarinn drukkni. Of mikið af köfnunarefni getur
brenglað taugakerfi kafarans og gert hann ringlaðan og syfjaðan.
Á miklu dýpi er notað helíum í stað köfnunarefnis í loftkúta. Þegar
reynt er að hafa samband við kafara sem starfa við viðgerðir á miklu
dýpi er þess vegna engu líkara en í undirdjúpunum starfi teiknimyndapersónur sem tala í falsettu en ekki reyndir kafarar.
Heimild: www.visindavefur.is

LOFTÞJÖPPUN Í KAFFIVÉL

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Loftþrýstingur hefur ýmis
notagildi og hefur til dæmis
verið notaður til að brugga kaffi.
AeroPress er kaffivél sem Alan
Adler fann upp árið 2005.
Kaffið er látið liggja í bleyti í tíu
sekúndur áður en því er þrýst
í gegnum þétta pappírssíu.
Tækið samanstendur af tveimur
hylkjum. Annað þeirra er með
gúmmíhulsu og passar inn í
stærra hylkið en við það myndast
loftþétting líkt og í sprautu.
Framleiðendur segja kaffið álíka
sterkt og espresso kaffi en í allt
tekur um 30 sekúndur að laga
kaffibolla.
Þó að þessi kaffivél sé svipuð
frönsku pressunni er hún ekki
eins. Skiptir þar mestu loftþrýstingurinn sem er notaður
til að ná meira bragði úr kaffinu
en auk þess tekur styttri tíma að
laga kaffið.
Heimild: Wikipedia

Loftpressur eru mikið notaðar á dekkjaverkstæðum.
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LOFTPRESSUR ERU TIL ÝMISSA
HLUTA NYTSAMLEGAR
Loftpressa er tæki sem breytir orku (venjulega frá rafmótor, dísilmótor
eða bensínmótor) í hreyfiorku með því að þjappa saman lofti, sem,
þegar á þarf að halda, er hægt að losa út í snöggum skömmtum. Dæmi
um gerðir loftpressa eru til dæmis skrúfupressur, stimpilpressur, olíufríar
pressur og háþrýstipressur.
Venjulegar loftpressur eru notaðar við hin ýmsu tilefni.
● Til að setja hreint loft á gashylki.
● Til að setja hreint loft í köfunarkúta.
● Til að knýja loftkælingarkerfi í skólum og á vinnustöðum.
● Til að knýja hin ýmsu handverkfæri, á borð við slípirokka, loftlykla og
loftmeitla.
● Til að pumpa lofti í dekk.
● Loftpressur eru notaðar töluvert í iðnaði við ýmis ferli.
Heimild: wikipedia.org
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WWW.ORYGGI.IS
Vefverslun með eldvarnir er að
finna á heimasíðu Öryggismiðstöðvarinnar, www.oryggi.is. Þar
er auðvelt að versla allt til eldvarna heimilisins og jafnframt
hægt að fá vörur heimsendar.
Á síðunni eru einnig góðar
og ítarlegar upplýsingar um
eldvarnabúnað og margs konar
eldvarnaráð.
Bjarga-hringja-slökkva eru
lykilorðin þrjú ef elds verður
vart eða reykskynjari fer í
gang. Gott er að vera
með flóttaáætlun
tilbúna og hafa
farið yfir hana
með fjölskyldunni. Ef íbúðin er
á efri hæð er hægt
að koma sér upp
björgunarstigum sem má henda
út um gluggann en þeir ná að
jafnaði niður þrjár hæðir. Þá er
mikilvægt að allir á heimilinu
kunni símanúmerið 112, jafnt
ungir sem aldnir. Ekki er gert ráð
fyrir að fólk noti lyftur ef bruna
verður vart.

Helgi Guðmundsson hjá Öryggismiðstöðinni segir reykskynjara bjarga mannslífum en önnur mikilvæg öryggistæki eru eldvarnarteppi og slökkvitæki.
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Eru þínar eldvarnir í lagi?
Öryggismiðstöðin hefur sérhæft sig í eldvörnum og selur bæði mikilvæg tæki og tól til forvarna sem og hjálpartæki ef
elds verður vart. Þá eru öryggiskerfi þeirra og neyðarhnappar tengd við reykskynjara.

E

ldhætta er mikil um þetta
leyti árs. Er það vegna ýmissa
atriða, svo sem mikillar ljósanotkunar, þar sem alls konar seríur eru í gangi, kerti og kertaskreytingar. Ef ekki er farið gætilega geta
orðið eldsvoðar,“ segir Helgi Guðmundsson, vörustjóri brunavarna
hjá Öryggismiðstöðinni.
Helgi segir að þrátt fyrir að fólk
sé orðið mjög meðvitað um þessar
hættur og rétta umgengi séu alltaf einhverjir sem freistist til að fara
ódýrari leiðina; noti gamlar seríur
sem eru úr sér gengnar, óvönduð
kerti og eru ekki með stöðuga undirstöðu. „Við þurfum að vera með
það á hreinu að kertin komist ekki
í gardínur og að aldrei sé farið frá
logandi kerti.“

Eldvarnir eru góð jólagjöf
Helgi minnir á vefsíðu Öryggismiðstöðvarinnar, www.oryggi.is, þar
sem finna má netverslun fyrir eldvarnarvörur. „Vörurnar eru meira
og minna á tilboðum í desember
og hægt er að fá vörurnar sendar
heim. Eldvarnir eru tilvalin jólagjöf til þeirra sem þér er annt um.

Því má bæta við að heimaöryggiskerfi taka ekki aðeins til innbrota
heldur fylgja einnig reyk- og vatnsskynjarar kerfinu. Ef reykskynjari í
heimakerfi fer af stað sendir kerfið samstundis boð til stjórnstöðvar. Ég minni á að öryggisráðgjafar okkar eru ávallt reiðubúnir að
heimsækja fólk og veita ókeypis öryggisráðgjöf.“

Reykskynjarar tengdir saman
Helgi segir að í eldvörnum þurfi
fólk aðallega að hafa þrennt í
huga. „Reykskynjarar gefa okkur
vitneskju um að hugsanlega sé
kviknað í og hafa margsannað
það og sýnt að þeir geta bjargað
mannslífum.“ Og ýmsar gerðir
eru til af heimilisreykskynjurum.
„Jónískir reykskynjarar bregðast fljótt við reyk sem myndast
við snöggan bruna, þar sem eldurinn er opinn og hitinn mikill,
svo sem ef það kviknar í gluggatjöldum. Optískir reykskynjarar
bregðast fyrr en jónískir skynjarar við köldum reyk, sem kemur til
dæmis í glóðabruna frá rafmagnstækjum og af reyk sem hefur þurft

að fara lengri leið, frá bruna til
dæmis á annarri hæð eða í annarri álmu, og hefur þá náð að afjóna sig og samlagast loftinu. Það
getur til dæmis hent að jónískir
skynjarar skynji ekkert við slíkar
aðstæður.“
Fáanlegir eru skynjarar sem
hægt er að tengja saman og virka
þeir þá þannig að ef einn fer í gang
pípa allir. Líftími reykskynjara er
almennt tíu ár og til eru skynjarar
sem eru með rafhlöðu sem endist í
10 ár, og ekki hægt að taka rafhlöðuna úr skynjaranum. Algengast er
hins vegar að skipta þurfi um rafhlöðu árlega og er gott að gera það
að reglu fyrir jólin. Allir skynjarar
á markaðnum gefa frá sér viðvörunartíst þegar rafhlaðan er orðin
léleg. Heyrist þá í skynjaranum
einu sinni á mínútu og ef fólk er
ekki heima þá halda skynjararnir
áfram í 30 daga. Ef fólk hefur verið
lengi á ferðalögum er gott að prófa
reykskynjarann þegar komið er
heim. Til hliðar á síðunni er farið
yfir þær mikilvægu aðgerðir sem
gera þarf ef eldur kviknar: Bjargahringja-slökkva.

Gott að teikna plan
„Gott er að fjölskyldan sé búin að
útbúa flóttaáætlun þannig að allir
séu meðvitaðir um að það séu til
tvær leiðir til að komast út úr íbúð
ef eldur kemur upp og einnig að
staður sé valinn utandyra þar sem
allir skulu hittast á þegar komið
er út. Gott er að teikna upp einfalt plan, ræða það og æfa. Stundum þarf að koma sér upp björgunarstigum sem hægt er að henda
út um gluggann. Þá er að hringja
í 112. Tvær gerðir slökkvitækja eru
einkum ætlaðar fyrir heimili, 6 kg
dufttæki og 6 lítra léttvatnstæki og
það er mikilvægt að þau séu yfirfarin árlega.“
Að lokum minnir Helgi á hvernig neyðarhnappurinn getur einnig komið eldri borgurum og sjúklingum til hjálpar ef elds verður
vart. „Hnappurinn hefur fyrst og
fremst verið hugsaður fyrir fólk ef
það dettur eða er mjög veikt, að
það geti ýtt á hnappinn og komist
þá í talsamband við okkur. En partur af þessum hnappi er hins vegar
líka reykskynjari sem hringir inn
til stjórnstöðvar okkar.“

Slökkvitæki fyrir heimilið
eru til í nokkrum gerðum.
Dufttæki eru fyrir alla eldflokka
en eldflokkar eru þrír. A táknar
eld í föstum efnum,
húsgögnum,
timbri og
gólfefnum. B er
fyrir eld í
eldfimum
vökvum, fitu
og bensíni
til dæmis. C
er eldur í gasi.
Heppileg
stærð fyrir
heimili af duftslökkvitæki er 6 kg. Ef fólk notar
dufttæki til að slökkva eld í
föstum efnum þarf að gæta að
því að slökkva glóð með vatni á
eftir, því glóðin getur verið inni
í efninu. Þá eru til svokölluð
léttvatnstæki, fyrir elda í A og B
flokki sem henta ekki á gas. Þau
skilja eftir sig minni óhreinindi
en dufttækin en ef fólk notar
gas er vissara að eiga dufttækið. Mikilvægt er að kynna sér
leiðbeiningar utan á tækjunum
áður en elds verður vart.
Eldvarnarteppi er æskilegt
að eiga. Ef kviknar í potti á
eldavél eða
kertaskreytingu er
hentugt
að slökkva
með því
að breiða
teppið yfir
eldinn. Ef
kviknar í potti
er mikilvægt
að fara ekki neitt með pottinn,
slökkva bara undir og kæfa
eldinn með því loka pottinum
með teppi og jafnvel pottloki.
Kosturinn við teppið er að með
því hlífir fólk höndunum.
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Mörg heimili berskjölduð
Kannanir benda til að eldvarnir á heimilum landsins sé verulega ábótavant. Methúsalem Hilmarsson, forstöðumaður forvarna hjá
Tryggingamiðstöðinni Síðumúla 24, segir nauðsynlegt að bæta úr því og sérstaklega fyrir jól þar sem þeim fylgi aukin eldhætta.

N

Nú þegar jólin fara senn í
hönd skiptir máli að gera
sérstakar varúðarráðstafanir
varðandi eldvarnir heimilanna segir
Methúsalem Hilmarsson, forstöðumaður forvarna hjá Tryggingamiðstöðinni.
„Við höfum áhyggjur af því hve
mörg heimili í landinu eru berskjölduð fyrir eldsvoðum. Kannanir benda til að allt of mörg heimili
eða yfir helmingur sé án reykskynjara, slökkvitækis eða eldvarnateppis sem við teljum lágmarksbúnað.
Þá sé um þriðjungur heimila með
engan eða aðeins einn reykskynjara. Þau fengju því litla eða enga
viðvörun ef eldur yrði laus að næturlagi.“
Methúsalem segir hægan leik að
bæta úr eldvörnum heimilisins. Best
sé að setja kaup á reykskynjara í algjöran forgang. „Ætti ég að setja einstök atriði í eldvörnum heimilanna í
forgangsröð þá færi reykskynjari efst
á listann. Reykskynjarar eiga skilyrðislaust að vera á hverju heimili, helst í hverju herbergi og þá sérstaklega svefnherbergjum, enda er
algengt að í sumum, svo sem barnaog unglingaherbergjum sé fjöldi rafmagnstækja, tölvur, sjónvörp, DVDspilarar, hljómf lutningstæki og
fleira. Ef eldur kemur upp þá virka
reykskynjarar og margir eiga þess-

Reykskynjarar
eiga
skilyrðislaust að vera á
hverju heimili...

EINNIG ER MIKILVÆGT
AÐ GERA EFTIRFARANDI:
●

„Ef eldur kemur upp þá virka reykskynjarar og margir eiga þessum ódýru tækjum líf sitt að launa,“ segir Methúsalem, hér með brot af
MYND/STEFÁN
þeim búnaði sem fæst hjá Ólafi Gíslasyni, Eldvarnarmiðstöðinni Sundaborg 7.

um ódýru tækjum líf sitt að launa.“
Methúsalem segir að ekki sé nóg
að eiga reykskynjara því þá þurfi
reglulega að yfirfara til að tryggja
virkni þeirra. „Við hvetjum alla til
að skipta um rafhlöðu í skynjaran-

um einu sinni á ári, án tillits til þess
hvort hann lætur heyra til sín eða
ekki. Gott er að velja sér ákveðinn
tíma til rafhlöðuskipta, til dæmis
fyrir jól. Svo þarf að skipta reglulega um skynjara en líftíminn er al-

mennt tíu ár. Gamall eða rafhlöðulaus reykskynjari gefur falskt öryggi.“
Methúsalem hvetur sem flesta til
að kíkja á heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar á www. tm.is og kynna

Setjið upp flóttaáætlun. Ekki
geyma það þangað til það er
orðið of seint.
● Gangið úr skugga um að
ástand rafmagnsmála á
heimilinu sé gott og standist
lög um rafmagnsöryggi. Bilaðar rafmagnssnúrur og innstungur á að laga sem fyrst.
● Geymið eldspýtur og kveikjara
þar sem börn ná ekki til.
● Skiljið ekki eftir logandi kerti í
mannlausum herbergjum.

sér betur upplýsingar um eldvarnir heimilanna. Þá segir hann TM
bjóða viðskiptavinum sínum að
kaupa eldvarnabúnað á sérkjörum
hjá Ólafi Gíslasyni, Eldvarnarmiðstöðinni Sundaborg 7.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Fullt hús af öryggi
Hvað, hvar, hvernig?
Til þess að sporna við eða koma í veg fyrir tjón af völdum elds og vatns á heimilinu er mikilvægt
að réttar forvarnir séu til staðar. Að sama skapi er einnig nauðsynlegt að forvarnartækjum sé
komið fyrir á réttum stöðum og ekki síður að allir í fjölskyldunni kunni að nota þau á réttan hátt.

/// Jónískur reykskynjari
Skynjar ósýnilegar, lyktarlausar og sýnilegar lofttegundir, sem myndast við
bruna á byrjunarstigi. Jónískir skynjarar henta vel í stofur, herbergi, stigaganga,
geymslur, geymsluganga og víðar.

/// Optískur reykskynjari
Skynjar sýnilegan reyk og er háður rakastigi, hitastigi og loftræstingu.
Hentar sérstaklega vel við eldhús.

/// Vatnsskynjari
Vatnsskynjaranum er komið fyrir niður við gólf þar sem vænta má vatns.
Mjög góð viðvörun við alltof algengum óhöppum.

/// Léttvatnsslökkvitæki
Mjög hentugt á heimili og í sumarhús. Léttvatnsslökkvitæki má nota á rafmagns
-elda upp að 1000 voltum en mikilvægt er að vera þá í minnst eins metra fjarlægð.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / Sími 515 2000 / tm@tm.is / www.tm.is

Neyðarnúmer
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Kertin eru varasöm um jólin
Yfir helmingur bruna á heimilum tengist rafmagni og rafmagnstækjum þegar litið er til alls ársins. Í desember breytist þetta hlutfall þar sem brunar
tengdir kertum, kertaskreytingum og flugeldum eru algengastir. Sigrún A. Þorsteinsdóttir, forvarnarfulltrúi hjá Vátryggingafélagi Íslands, VÍS, segir
mikilvægt að fólk hugi að eldvörnum á heimilum, sérstaklega á þessum tíma árs. Reykskynjara segir hún mikilvægasta öryggistækið á heimilum.

J

ólin eru f lestum ákaf lega
mikilvæg og því enn verra
en ella að missa heimili sitt í
bruna á þessum tíma ársins,“ segir
Sigrún A. Þorsteinsdóttir, forvarnarfulltrúi hjá VÍS, og bendir á að
þótt bruninn sé ekki mikill geti
skemmdirnar verið mjög alvarlegar. „Reykur og sót frá tiltölulega
litlum bruna smýgur út um allt og
verður til þess að hreinsa þarf alla
íbúðina og mála allt því reykjarlyktina er oft ekki hægt að viðra.“

geyma utandyra og lagnir þarf að
yfirfara og skipta út með minnst
fimm ára millibili,“ áréttar hún.

Opinn eldur

Reykskynjarinn mikilvægastur
Af þeim eldvarnabúnaði sem þarf
að vera á hverju heimili er reykskynjarinn mikilvægastur að sögn
Sigrúnar. „Slíkur þarf að vera á
hverri hæð og í hverju herbergi
þar sem eru raftæki,“ segir hún og
bendir á að enn séu til heimili þar
sem ekki séu reykskynjarar uppi
þótt þeim fari fækkandi. „Svo eru
líka heimili þar sem reykskynjarar eru óuppsettir.“
Sigrún tekur dæmi um mátt
reyksk y njarans. „Samk væmt
tölum Mannvirkjastofnunar hafa
56 einstaklingar látist í brunum
hér á landi frá árinu 1979. Einungis í einu þessara tilfella var virkur
reykskynjari til staðar. Í hinum 55
var reykskynjari ekki til staðar eða
hann ekki virkur.“
Hún segir rétta uppset ningu á reykskynjurunum mikilvæga. „Það þarf að passa að hafa
þá a.m.k. 30 sm frá vegg og ljósi,“
segir hún og bendir á að hægt sé
að nálgast upplýsingar um uppsetningu skynjaranna í handbók
heimilisins sem Eldvarnarbandalagið gaf út á síðasta ári.
„Reykskynjarar eru næmir og
fara af stað nokkrum sekúndum eftir að eldur kviknar. Reykskynjarar gefa manni því dýrmætan tíma til að koma sér og öðrum
út úr íbúðinni,“ segir Sigrún og
bendir á að reykskynjari kosti um
þúsund krónur. „Þetta er því mjög
ódýrt öryggi,“ segir hún og bendir á að góð regla sé að skipta um
batterí í reykskynjurum einu sinni
á ári, og fínt að nýta aðventuna í
það.

Sjáanlegar eldvarnir
Slökkvitæki og eldvarnarteppi eru
einnig nauðsynleg á heimilum
og verða að vera sjáanleg. „Fólk

Sigrún A. Þorsteinsdóttir og Gísli Níls Einarsson, forvarnarfulltrúar hjá VÍS, segja mikilvægt að huga að eldvörnum bæði heimila og fyrirMYND/STEFÁN
tækja fyrir jólin.

Nokkur dæmi eru um að hús hafi
brunnið vegna notkunar á arinstæðum og kamínum. „Þar skiptir máli að fólk hugi að veðri því
þegar vindur er mikill og mikill trekkur er hætta á að reykrörin hitni það mikið að kvikni í út
frá þeim,“ segir Sigrún og brýnir fyrir fólki að hreinsa reykrörin.
Þá þurfi einnig að passa að hafa til
taks slökkvitæki.
Svokallaðir etanólarnar hafa átt
vinsældum að fagna á heimilum landsins. Sigrún bendir á nýlegt dæmi þar sem kona brenndist þegar hún var að bæta etanóli
á arinn. „Mikilvægt er að fólk fari
eftir leiðbeiningum frá a til ö. Ein
af grunnreglunum er að bæta
aldrei etanóli á arininn þegar
kveikt er á honum því loginn getur
farið með vökvanum upp í brúsann og það sama á við þegar verið
er að grilla á grillkolum.“

Flestir brunar út frá rafmagni

Hér hefur orðið tjón vegna flugelds sem
flogið hefur gegnum opinn glugga.

Eldsvoðar út frá eldavélum eru æði algengir og nauðsynlegt að hafa bæði eldvarnarteppi og slökkvitæki nærri.

verður að vita af þeim og kunna
að nota þau,“ segir Sigrún og segir
eldvarnarteppi koma að litlum
notum ofan í skúffu ef enginn veit
af því þar.
Þá er mikilvægt að fólk hugi að
flóttaáætlun. „Nauðsynlegt er að
tvær flóttaleiðir séu úr hverri íbúð
og ef á þarf að halda þarf að gera
ráðstafanir eins og að setja upp
brunastiga.“

inni í ár ef litið er til tölfræði VÍS,“
segir Sigrún og vonar að almenningur hugi betur að þessum þáttum en áður. Hún segir mikilvægast að fólk noti trausta undirstöðu
undir kertin í skreytingunum og
þar komi kramarhúsin sterk inn.
„Þá þurfum við að huga að gæðum
kertanna því við höfum til dæmis
fengið til okkar tilkynningar um
sprittkerti í krukkum sem springa
undan kertunum.“
Flugeldaslys eru einnig algengust á þessum árstíma. Annars vegar geta flugeldar valdið
bruna þegar þeir fljúga til dæmis
inn um glugga og hins vegar geta
þeir valdið slysum vegna fikts og

Hugum að gæðum kerta
Brunum vegna kertaskreytinga
fjölgar mjög í desember. „Það er
þó mjög jákvætt að færri brunar
hafa orðið vegna kerta og kertaskreytinga það sem af er jólahátíð-

þess að ekki er farið eftir leiðbeiningum . „Því miður eru alltaf einhverjir sem fikta með flugelda, búa
til sínar eigin sprengjur og setja þá
t.d. í ruslakassa og póstkassa.“

Geymum gasið úti
Gaseldavélar eru orðnar nokkuð algengar á íslenskum heimilum. „Mikilvægt er að fólk sé með
gasskynjara og merki hvort gaskúta sé að finna í íbúðunum. Því
ef kviknar í er gott fyrir slökkviliðið að vita að hverju það gengur,“
útskýrir Sigrún. Hún segir alvarleg tjón hafa orðið vegna gass þar
sem kútar eða lagnir hafi verið í
óstandi. „Gaskútana er best að

Helmingur allra bruna verður út
frá rafmagni á ári hverju. Þar af
eru brunar frá eldavélum algengastir. Þá eru einnig nokkur dæmi
um að eldur verði laus í húsum
vegna slæmra tenginga í rafkerfi
húsa. Þá má nefna lampa og perustæði en mikilvægt er að perur séu
ekki sterkari en gefið er upp.
T úpu sjónv a r pst æk i n er u
ávallt varasöm og nauðsynlegt að
slökkva alveg á tækjunum, ekki
bara með fjarstýringu.
Þurrkara þarf að hreinsa reglulega svo ekki safnist of mikil ló
sem kviknað getur í.
Fartölvur geta verið varasamar. Mikilvægt er að slökkva á þeim
eftir notkun og alls ekki skilja fartölvur eftir á mjúku undirlagi eins
og uppi í rúmi. Til eru dæmi um
að kviknað hafi í út frá þeim þegar
þær eru settar á þannig undirlag.
Sérstaklega er brýnt að minna
börn og unglinga á þessa staðreynd.
Ljósaseríur eru algengar í desember. Gæta þarf að því að skipta
út perum sem eru ónýtar og setja
í staðinn perur af réttum styrkleika.

Fyrirtækin gerð eldklár fyrir jólin
„Á þessum árstíma er sérstaklega
mikilvægt að huga að umgengni
utandyra hjá fyrirtækjum,“ segir
Gísli Níls Einarsson forvarnarfulltrúi hjá VÍS. Hann segir brýnt að
flokka strax það mikla rusl sem fylgi
desembermánuði og setja á rétta
staði svo ekki safnist fyrir óþarfa
eldsmatur. „Þá er afar mikilvægt að
gæta að ruslagámunum. Þeir eiga
aldrei að standa upp við húsveggi
og helst ekki í minna en tíu metra
fjarlægð frá húsi,“ upplýsir Gísli en
ruslagámar verða oft fyrir barðinu
á brennuvörgum. „Ef kveikt er í
gámi sem stendur upp við húsvegg
leitar eldurinn upp eftir veggnum,
læsir sig í þakskeggið og þá kviknar oft í innundir þakinu. Við hvetjum því fyrirtækin til að færa gámana frá húsveggjum því ef ársfjölda

allra bruna í ruslagámum á Íslandi
er dreift yfir árið, þá er að meðaltali kveikt í gámum einu sinni til
tvisvar í viku,“ segir Gísli og bendir
á að breyttar umgengnisreglur kosti
fyrirtækin ekki neitt. Þetta geti allir
gert með engum tilkostnaði og oftast lítilli fyrirhöfn.

Kerfin verða að virka
Í eldsvoðum í fyrirtækjum síðustu
árin hafa oftar en ekki engin brunaviðvörunarkerfi verið til staðar eða
ekki virkað sem skyldi. Gísli segir
nauðsynlegt að fyrirtæki láti skoða
og taka út brunaviðvörunarkerfin árlega og passi að þau séu í lagi.
„Eldsvoði getur leitt til rekstrarstöðvunar og mörg fyrirtæki ráða
ekki við slíkt áfall,“ segir hann og
bendir á að þrjátíu prósent af öllum

fyrirtækjum á landinu séu ekki með
neinar brunavarnir.

Falskt öryggi
Í flestum fyrirtækjum er að finna
slökkvitæki og brunaslöngur. Gísli
segir hins vegar að þótt starfsmenn
viti af þeim sé sjaldgæft að þeir
kunni að nota tækin. „Þetta veitir
falskt öryggi sem ekki virkar þegar
til kemur,“ segir hann.
VÍS hefur farið í heimsóknir til
fjölmargra fyrirtækja um allt land.
„Þar höfum við komist að því að í 70
prósentum tilvika hafa starfsmenn
ekki fengið þjálfun í notkun slökkvitækja,“ segir Gísli og telur mikilvægt
að auk þess að kenna fólki að handleika slökkvitæki, haldi fyrirtæki
brunaæfingar reglulega og æfi samkvæmt rýmingaráætlun.

Hér hefur ruslatunna bráðnað þar sem kviknað hefur í ruslinu í henni.
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Eldvarnir

KYNNING − AUGLÝSING

FALLEG EN VARASÖM
Kerti eru hvað mest í notkun á þessum tíma árs
enda fátt hátíðlegra en bjartur loginn sem af þeim
stafar. Það þarf þó að gera ýmsar öryggisráðstafanir þegar eldur er hafður um hönd á heimilum.
Á vef Sjóvá-forvarnarhúss er eftirfarandi fróðleik að
finna um staðsetningu kerta:
●

Hafið kerti á stað þar sem ekki er dragsúgur.

● Kerti má ekki vera í glugga nærri gardínu eða

Teppin henta vel til þess að slökkva
eld í feiti í potti.

nálægt sjónvarpi eða tækjum sem gefa frá sér
hita.
● Gætið þess að logi kertanna nái ekki upp í hillur
eða skápa.

●
●
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Mishá kerti mega ekki vera of nærri hvort öðru.
Setjið sprittkerti aldrei beint á dúk eða borð.

Varðandi útikerti gilda eftirfarandi reglur:
●

Setjið útikerti ekki á trépall, garðhúsgögn eða annað
efni sem brennur auðveldlega.
● Setjið útikerti þar sem ekki er hægt að reka sig í þau
og ekki er hætta á að logar komist í fatnað. Ef snjór
eða vatn slettist á vax útikerta þá getur heitt vaxið
farið á þann sem stendur nærri.
● Snertið ekki form útikerta þegar kveikt er á þeim og
ekki í nokkra stund eftir að slökkt hefur verið á þeim.
● Ekki hella vatni á útikerti ef ætlunin er að slökkva á
því – betra er að kæfa eldinn.

NAUÐSYNLEG VIÐBÓT
Eldvarnateppi eru slökkvitæki,
auðveld í meðförum og hafa
sannað gildi sitt. Rétt notkun
hindrar að súrefni komist að
eldinum. Við það slokknar hann.
Eldvarnateppi henta vel til þess
að slökkva eld í feiti í potti og
ýmsum smærri hlutum sem
hægt er að hjúpa inn í teppið.
Á heimilum ættu teppin að
vera í eldhúsi, á vegg og nálægt
eldhúsdyrum. Eftir notkun má
hæglega setja þau aftur í umbúðirnar. Eldvarnateppi koma ekki í
staðinn fyrir slökkvitæki. Þau eru
nauðsynleg viðbót fyrir þá sem
vilja hafa eldvarnir í lagi.
Heimild: www.shs.is

BRUNAÆFING Á HEIM
ILINU
1. Allir eiga að vera í sínu herbergi með hurðir lokaðar.
2. Einn á heimilinu gefur
brunamerki með því að kalla
ELDUR! ELDUR!
3. Hver og einn athugi herbergisdyr sínar.
4. Látið sem dyrnar séu heitar.
Notið þá hina flóttaleiðina.
5. Allir mæti á fyrirfram ákveðinn
stað utandyra, einn látinn „kalla
til“ slökkviliðið.
www.lydheilsustod.is

Gaseldavélar verða sífellt vinsælli, en
af þeim getur stafað eldhætta.

GEYMIÐ EKKI GASKÚTA
INNANDYRA
Það færist í aukana að fólk velji
sér gaseldavélar og þarf að gæta
sérstakrar varúðar hvað varðar
meðferð þeirra. Mælt er með því
að staðsetja gaskútinn utandyra.
Geymið aldrei gasgrill eða gaskúta innandyra.
Fjarlægð frá gaseldavél að
brennanlegri innréttingu fyrir
ofan hana má ekki vera minni en
500 mm. Ef innréttingin er klædd
óbrennanlegu efni má þessi fjarlægð ekki vera minni en 350 mm.
www.brunamal.is

Tryggjum öllum börnum gleðileg jól
Taktu þátt í Pakkajólum Bylgjunnar við jólatréð í Smáralind
Gefðu eina aukagjöf um jólin og leggðu góðu málefni lið. Fjölskylduhjálp
Íslands, Mæðrastyrksnefnd og Hjálparstarf kirkjunnar koma pökkunum
til þeirra sem á að gleðja.
Á landsbyggðinni tekur Pósturinn á móti pökkum og kemur þeim í
Smáralind sendendum að kostnaðarlausu.
Gefðu eina gjöf og vertu með í Pakkajólum Bylgjunnar.

Við óskum öllum gleðilegra jóla
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Físibelgurinn var fundinn upp til þess að glæða eldinn og auka hitastig hans.

Físibelgurinn var
fyrsta loftpressan
Loftpressur hafa fylgt manninum nánast frá upphafi vega. Ein
af fyrstu uppfinningum mannsandans var físibelgurinn sem
notaður var til að blása lífi í eld
svo hann yrði öflugri og heitari og vopnin sem hert voru í
honum yrðu harðari og endingarbetri. Fæstum dettur þó
sennilega loftpressa í hug
þegar þeir sjá físibelg en
grundvallarmekaníkin er
nákvæmlega sú sama.
Físibelgirnir voru auðvitað frumstæðar gerðir
af loftpressum. Járnsmiðurinn notaði kraftana til
að toga belginn í sundur og
hleypa inn fersku lofti, þrýsti
síðan handföngunum saman og
samþjappað súrefnið spýttist út
um stútinn á enda físibelgsins

og glæddi eldinn. Þannig reyndist
unnt að gera eldinn nógu heitan
til að hægt væri að bræða í honum
klumpa af kopar, tini, blýi og járni.
Físibelgurinn lifir góðu lífi enn
í dag í nánast óbreyttri mynd.
Orgel eru til dæmis enn með
físibelgi sem hafa lítið breyst
í þúsundir ára. Jafnvel hátæknigræjur eins og öndunarvélar á sjúkrahúsum eru
drifnar áfram af físibelg.
Svona mætti lengi telja.
Loftpressan hefur því
verið snar þáttur í þróunarsögu mannsins
og margir halda því
fram að framfarir í verkkunnáttu hefðu tafist um
margar aldir hefði ekki físibelgurinn verið fundinn
upp.

LOFTPRESSUR Í ÚRVALI
FYRIR IÐNAÐINN, VERKSTÆÐI
OG SJÁVARÚTVEGINN

Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík
Sími: 590-5100 | www.klettur.is

Sérhæfa sig í heildarlausnum
Senia ehf. er söluaðili fyrir Worthington-loftþjöppur og þar á bæ leggja menn áherslu á að veita góða þjónustu og mæta öllum kröfum
viðskiptavinanna. Auk þess sérhæfir Senia sig í varahlutaþjónustu fyrir aðrar gerðir af loftþjöppum frá viðurkenndum framleiðendum.

W

orthington framleiddi
fyrstu loftþjöppurnar í
Massachusetts í Bandaríkjunum 1929 og þegar Atlas
Copco keypti Worthington 1971 var
það fjórði stærsti loftþjöppuframleiðandi í heiminum,“ útskýrir Ari
Jónsson, sölustjóri hjá Senia, spurður hvað Worthington-loftþjöppurnar hafi fram yfir aðrar gerðir.
„Í dag fer framleiðslan fram undir
merkjum Atlas Copco Group og er
allur vélbúnaður fyrir Worthington framleiddur af Atlas Copco,“
heldur Ari áfram. „Worthington sér
um heildarlausnir við framleiðslu
fyrir viðskiptavini sína til dæmis
þar sem krafist er mikilla loftgæða.
Sem dæmi um loftþjöppur frá Worthington, sem eru frá 1kW upp í
240kW , eru olíusmurðar og olíufríar skrúfuloftþjöppur. Hraðastýrðar
skrúfuþjöppur sem spara mikið raf-

magn, spíral- (Skroll) loftþjöppur
fyrir gæðaloft sem hentar vel öllum
loftstýrikerfum.
Worthington framleiðir loftþurrkara sem eru einnig til í öllum
stærðum, bæði kæliþurrkarar og
aðsogsþurrkarar með daggarpunkt í mínus 70°C. Einnig framleiðir Worthington loftsíur, loftgeyma og loftlagnaefni ásamt
stjórnbúnaði fyrir til dæmis samkeyrslu fleiri loftþjappa. Loftlagnaefnið frá Worthington er mjög fljótlegt í uppsetningu og auðvelt er að
breyta lögnum og bæta við án þess
að raska við lögnum sem fyrir eru,“
segir Ari.
„Senia ehf. hefur einnig sérhæft
sig í varahlutaþjónustu fyrir aðrar
gerðir af loftþjöppum frá viðurkenndum framleiðendum eins og
fjölmargir viðskiptavinir okkar hafa
góða reynslu af.“

Þegar spurt er um aðra starfsemi Senia gefur Ari boltann yfir til
Almars Eiríkssonar framkvæmdastjóra fyrirtækisins. „Senia var
stofnað 1995 og var þá heildverslun fyrir einnota umbúðir,“ segir
Almar.
„Um síðustu áramót fékk Senia
umboð fyrir Worthington-loftþjöppur. Auk þess erum við með
alls konar efnavörur og framleiðum sjálf ýmiss konar hreinsiefni
fyrir matvælaframleiðendur og
fleiri. Fyrirtækinu er skipt upp í
tvær deildir, annars vegar er efnadeildin og hins vegar véladeildin
þar sem við erum með loftþjöppurnar og það sem þeim tengist.“
Senia er til húsa að Skútuvogi
1 og þar leggja menn áherslu á að
veita góða þjónustu. „Við þjónustum matvælaiðnaðinn og ýmis
önnur fyrirtæki eins og til dæmis

„Worthington sér um heildarlausnir við framleiðslu fyrir viðskiptavini sína,“ segir Ari
MYND: STEFÁN
Jónsson, sölustjóri Senia.

þvottahús. Það góða við það er að
auk þess að kaupa hjá okkur loftþjöppur og þjónustu við þær kaupa

fyrirtæki í matvælaiðnaði einnig hjá okkur hreinsiefni, pappírsvörur og annað sem þau þarfnast,“

Okkar
hlutverk
er að
dreifa
fjölpósti, blöðum,
tímaritum, bréfum
og vörum.

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is
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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.

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

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

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Bárðdælskir réttir í jólakörfum
Jólabragðið frá langömmu leynist í rammíslenskum jólakörfum með bárðdælsku góðgæti.
Hangikjöt, reyktur silungur, laufabrauð og grasöl er meðal góðgætis í
jólakörfunum.

Elísabet Vilmarsdóttir verkfræðingur að viðra tíkina Furu, sem var valin til að prýða
púsluspilið Puzzled by Iceland.

Framhald af forsíðu
„Mig hafði lengi langað til að
eignast hund og svo þegar tækifæri myndaðist þá stökk ég á það.
Auk þess dregur Fura mig út
þegar ég er ekki í stuði, því hún
þarf að fara út á hverjum degi,“
segir Elísabet. „Við æfðum svo
með björgunarhundasveit í sumar
og haust og munum byrja aftur
eftir áramót.“
Hundar reynast vel í leit og
þjálfunin sem þeir fara í gegnum
miðar að víðavangs- og snjóflóðaleit. Þegar hundarnir eru
kallaðir út stýra eigendur
hundunum, hvernig þeir
leita og hvar. Elísabet
þarf því að vera fullþjálfaður björgunarsveitarmaður til að
Fura geti tekið þátt í
leit. „Eins og stendur
er ég ekki fullþjálfuð en það stendur
til bóta. Ég byrjaði í
nýliðaprógrammi árið
2000 sem ég náði ekki
að klára en það togaði í
mig að byrja aftur og

það má segja að þegar ég kynntist
hundabjörgunarsveit síðasta vetur
í gegnum vinnufélaga minn hafi ég
ómeðvitað farið að leita að hundi
með slíka þátttöku í huga.“
Elísabet er iðinn áhugaljósmyndari. Auk íslensku keppninnar vann hún ljósmyndasamkeppni
sem haldin var á stórri erlendri
vefsíðu, dpchallenge.com, þar sem
mörg hundruð áhugaljósmyndarar
senda inn myndir. Myndirnar
hennar Elísabetar má meðal annars sjá á heimasíðunni www.
flickr.com/photos/betusmaximus.
Svo prjónar Elísabet
líka. „Ég lærði aðeins
í grunnskóla en svo
fór ég ekki að prjóna
af alvöru fyrr en árið
2009. Það var stutt í
aðstoð, handlagnar
vinkonur og mamma
og systir mín eru
líka öflugar prjónakonur.“
juliam@frettabladid.is

„Körfurnar eru skemmtileg jólagjöf því í þeim er einungis bárðdælskt
góðgæti og ekkert innflutt, nema pakkningin,“ segir Guðrún Tryggvadóttir hjá Kiðagili í Bárðardal.
Bárðdælsku jólakörfurnar eru mismunandi samsettar og hægt að velja
milli fimm stærða. Í körfunum er einungis að finna matvæli fyrir utan tólgarkerti frá Stóruvöllum. Átta bæir í Bárðardal eiga afurðir í körfunni, en þetta er
þriðja árið sem boðið er upp á bárðdælska rétti í jólakörfum.
„Það er mikill áhugi í sveitinni að taka þátt og körfurnar hafa fengið góðar viðtökur,“ segir Guðrún.
„Þetta er allt matur sem hefur verið á borðum í Bárðardal gegnum árin en líka
eitthvað nýtt eins og chili-sulta. Þarna er meðal annars að finna laufabrauð,
hangikjöt, grasöl, ástarpunga, smákökur og konfekt, rúgbrauð, flatkökur og heilhveititertur með karamellukremi eins og langamma gerði.“
Nánari upplýsingar um jólakörfurnar er að finna á www.kidagil.is.

Allt fyrir jólin

Kynning

Glæsileg vönduð ullarkápa er
drauma-jólagjöfin
Bernharð Laxdal
Ein fjölhæfasta háskerpu myndbandsupptökuvél í heimi sem notu er fyrir bílasport,
vélslea, jetski, báta, brimbretti, klifur, skotveiði, hjólreiar, fallhlífastökk, hlaup, skíði,
snjóbretti, hjólabretti, köfun, flug, o.fl.

,AUGAVEGI  o S   o LAXDALIS

Jólagjöfin hennar fæst hjá okkur

Laugavegi 82
Frábær jólatilboð í vefverslun
www.goice.is

Flott jólagjöf
Mikið úrval af flottum úrum og
fylgihlutum.
Úr með steinum kr. 5000.
Keðjuúr frá kr. 3500.
Skarthúsið
Laugavegi 44
Sími 562 24 66

Tjullpilsin fást í Rokký Reykjavík.
Mikið úrval lita.
Stillanleg teygja í mittið og vex því
með dömunni.
Rokký Reykjavík
Nethylur 2
sími: 587-3355

Hello Kitty símar fást hjá okkur.
Símabær, Mjódd

Stúlkna náttföt – mikið úrval
Laura Ashley Faxafeni 14
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Bílar óskast

BÍLAR &
FARATÆKI

Bátar

Húsaviðhald

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

Sendibílar
SUZUKI Grand vitara 2,0. Árgerð 2003,
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
góð dekk, 100% smurbók, Verð
1.290.000. Rnr.332127.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

HONDA CR-V 4WD, Árg 7/1999, ek.
197 Þ.KM, sjálfsk, krókur, ný tímareim,
sumar og vetrardekk, Góður bíll,
Ásett verð 590.000. Rnr.192365. Er á
staðnum.

Varahlutir

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Einn sem eyðir litlu

VW Polo trendline tdi . Árgerð 2011,
ekinn 26 Þ.KM, dísel, 5 gírar 5 dyra .
Verð 2.330.000.Bílalán 1600 þús 30
þús á mán Rnr.101598.Bílinn er inní sal
hjá okkur Kíktu í kaffi !!!

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

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

LINCOLN Mark 4wd LT 35”. Árg 2008,
ek 46 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Einn með
öllum aukahlutum, 2x dekkjagangar
á felgum omfl, Verð 6.500.000.
Rnr.116320. Er í salnum hjá okkur,

Bílafrágangur
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur
Sími: 651 3500
Opnunartími 10-21 alla virka
daga
http://www.bilafragangur.is

Nýja

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

Tölvur

Vörubílar

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.
Til sölu M.benz 1619 vatnsbíll, árg.
1981, verð 500 þús. Uppl. 863-9994.

Fjórhjól

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.

Spádómar

Japanskar vélar
Bílapartasala

TILBOÐ 1.280.000.-

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2008,
ssk. sumar og vetrardekk. Listaverð
2.490þ. tilboð 1.990. áhv.1.330þ. gott
lán 28þ. á mánuði fyrsta greiðsla 1.
mars 2012. Uppl. í síma 897-2444 og
840-4090.

PEUGEOT 407 SW 2.0I. Árgerð 2005,
ekinn aðeins 98.þ km, bensín,
sjálfskiptur, ný tímareim, einn
eigandi, Verð áður 1.590.000. Tilboð
1.280.000.- Rnr.245144..S:562-1717. Sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is

DODGE RAM 1500 4WD Árg 2003,
ek 104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur Ný
upptekinn mótor boraður út í 6.0ltr
365ci TILBOÐ 1.390þ Rnr.154508.

VW Passat 1.6 sedan Árgerð 1997,
ekinn 188 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Tilboðsverð 340.000. Rnr.124913.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.is

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is
Til sölu þessi góði fákur. 520cc. V2.
Fjórhjóladrifinn, Götuskráður Hátt/
Lágt drif. Verð aðeins 670 þús. Nánari
upplýsingar hjá VDO. Borgartún 36. S:
588 9747 www.vdo.is

Vélsleðar

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.

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

Viðgerðir

Til sölu Isuzu D-MAX, árg. 2007, ekinn
145,000km, sjálfskiptur, dísel, gott
eintak, verð 2,5millj. Uppl. 863-9994.

Til sölu Ford F-350, Lariat crew, árg.
2005, ek. 198þús., 37” breyttur,
sjálfskiptur, góður bíll, verð 2,3 millj.
Uppl. 863-9994.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

Arctic cat pantera árgerð ‘93 snjósleði
og kerra til sölu, vel með farinn og ekin
ca.1200km.Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 660 3412.

Lyftarar

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

TOYOTA Rav4 vx. Árgerð 2007, ekinn
87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.390.000.stgr! góð kaup! mögul á
90% láni Rnr.131177.

Pípulagnir

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

Til sölu Toyota Hi-lux double cab, árg.
2006, ek. 200 þús, beinskiptur, pallhús.
verð 2,0 millj. Uppl. 863-9994.

Hreingerningar
KIA Sportage CRDi 4x4 Árgerð 06/2011,
ekinn 26þ.km, bsk. Vel búinn dísel bíll
sem er í salnum hjá okkur. Verð aðeins
5.190.000kr. Raðnúmer 132019. Sjá á
www.stora.is

TOYOTA Auris. Árgerð 2007, ekinn
28 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.350.000. Rnr.119825. Ath lítið ekinn!

SUBARU Legacy sport. Árgerð 2008,
ekinn 78 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000.stgr ! góð kaup..
Rnr.175809.

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

KEYPT
& SELT

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

RAFVIRKJUN S. 896 6025

LC 90 ÁRG. ‘98 33” ekinn 213 þús.
nýtt hedd, rafgeymir, nýleg dekk ný
tímareym, ný glóðakerti, ssk. 7 manna.
V. 990 stgr. Skoða skipti á smábíl. S.
8477-663.
Til sölu Nissan Micra ‘99. Ek, 153þ. bsk,
ný kúpling, ný sk. ‘12. Verð 330þús.
868 8565.

500-999 þús.

Hjólbarðar

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

Til sölu

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.

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

Bókhald

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

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

YAMAHA Rxw10ll. Árgerð 2007, ekinn
2200 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.180.000. Rnr.147312.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Renult Laguna 2002 Dráttarkrókur
Skoðaður Þjónustub.Smurb.
Ný
Sumard. Notuð Vetrard. Reyklaus
Álfelgur Fullur Tankur 2 Eigendur
Ek.117þ Flottur Bíll Tilboð 600þ
S:6634112

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

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.
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Ódýr heimilstæki

Til sölu

Höfum til sölu notaðar þvottavélar og
ódýra varahluti í flestar gerðir þvottvéla.
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 847 5545.

Verslun

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Tvö stk. hvítir KR-fánar, mjög stórir 2x3
m. Nýjir í umbúðum. V. 20 þ. per stk.
Einnig til sölu stór sturtu klefi m. útvarpi
og nuddi V. 35 Þ. og lítill færanlegur
vínbar sirka. 130 cm V. 25 þ. Uppl.
775 1425

Falleg og hlý gjöf

Saltkristalslampar í miklu úrvali. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið
mán-fös 11-18. Sími 517-8060. ditto.is

Sumarbústaðir
GISTING - AKUREYRI

orlofshus.is S. 897 5300.

Gisting
Fyrir veiðimenn

Flottur minkapels í miðstærð. Minka
hattur í stíl fylgir með. Mjög fallegt
skinn. Selst á góðu verði. Uppl. í s.
862 8770

Óskast keypt

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

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.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.

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

ATVINNA

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Atvinna í boði
Fjarstýrðar Þyrlur í úrvali. Gott verð
og gæði. Nýjasta tækni ótrúlegir
flugeiginleikar.
Netlagerinn
slf
Dugguvogi 17-19 Sími 517-8878 Vefsíða
Tactical.is

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

Heilinn þinn er kraftaverk

Bók um það hvernig nota má mataræði
og fæðubótarefni til þess að gera sem
mest úr orku heilans, efla minnið, bæta
hugarástand og skap, þroska greind
og sköpunargáfu, hægja á og snúa við
huglægri öldrun. „Stórkostleg bók sem
getur aukið von og vellíðan hjá fjölda
fólks.” Fæst í öllum helstu bókabúðum.
- www.heimaerbezt.net

Eggið eftir Arne Jacobsen
til sölu!

Eggið eftir Arne Jacobsen til sölu á
1,5 millj. kr. staðgr. Stóllinn nánast
ónotaður, úr svörtu leðri með svörtum
leðurskemli sem fylgir með. Stóll og
skemill kosta út úr búð 2.2 millj.kr.
Upplýsingar í gsm. 699 3799.

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu notaðar þvottavélar og
ódýra varahluti í flestar gerðir þvottvéla.
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 847 5545.

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

(ITA VESTI
-5.)¨ '*!&!+/24).
WWWHIS
!LLAR ALMENNAR FJËRHJËLA OG
SNJËSLEÈA VIÈGERÈIR

Jólagjafir kafarans fást hjá Scuba
Iceland. Allir velkomnir að Fiskislóð 26 í
heitt kakó og konfekt og kíkja á úrvalið
hjá okkur. Jólakveðja.

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

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Fæðubótarefni
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.
Óska eftir hamborgarapönnu 60x80
eða
80x80,
djúpsteikingarpotti,
frönskuhitara, pizzaofni og háfi ca.
250cm. Uppl. s: 465 2122/868 8078
Ágúst.

Til sölu

Ýmislegt

Heimilistæki
Mjög góð og vel með farin 100L
Frystikista til sölu. V. 18 þús. Uppl.899 4957.

Vélar og verkfæri

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

Nudd

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.

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

NUDD - DEKUR ÍÞRÓTTANUDD

Íþróttanudd, Gigtarnudd (krepptir
fingur), Svæðanudd, Dekur f. pör,
vini og hópa, skrúbb, pottur, nudd og
máltíð. Góð tilboð. JB Heilsulind. S.
823 8280.

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

Verkstjóri / vélamaður /
starfsfólk
Óskum eftir vönum verkstjóra,
vélamanni og einnig vönu
starfsfólki í frystihús á
vestfjörðum. Húsnæði í boði.
Nánari upplýsingar í s. 852
2272
Sérð þú tækifærin? Eða ert þú ein/n af
þeim sem segir aldrei fæ ég tækifæri.
Þetta gæti vel hentað þér. sími 773
2100 Einar, Anna.

Café Konditori
Copenhagen

Óskar eftir stafsfólki í fullt starf við
afgreiðslu á kaffihúsinu okkar
Suðurlandsb. 4. Uppl í s. 864 1585
Dagbjartur.

Hagabakarí - Hagamel 6

7. Óskum eftir að ráða starfskraft
til afgreiðslustarfa. Um er að ræða
vaktavinnu. Uppl. í s. 897 8101 eða
868 6102

TILKYNNINGAR
Einkamál

Nokkur herbergi til leigi í 101 Rvk. Uppl.
í s. 849 3230 e. kl. 10 á morgnanna.
Til leigu herbergi, á svæði 108,
reglusemi og skilvísi áskilin 775 9950.
Fully furnished room, 101 Rvk, with
access to kitchen, bathroom, washing
machine, internet. 55þús. Tel.
+3546921681

Leigjendur, takið eftir!

Tilkynningar

HEIMILIÐ

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Geymsluhúsnæði
Heimilistæki

Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu
framkvæmdar
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum
nr. 106/2000 m.s.br.
Tengibraut
á
Rangárþingi ytra

Hellu,

www.geymslaeitt.is

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

Mat á umhverfisáhrifum

Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464
HAMMLET rennijárn. Ásborg Smiðjuvegi
11 S: 5641212

Til bygginga

Dynskálar-Miðvangur,

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna
á
heimasíðu
Skipulagsstofnunar:
ww.skipulagsstofnun.is.
Ákvörðun
Skipulagsstofnunar
má
umhverfisráðherra og er kærufrestur til
2012.
Skipulagsstofnun

kæra
til
23. janúar

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket,
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur.
Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Sölufulltrúar:
Jóna María
jmh@365.is 512 5473
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465
Snorri
snorris@365.is 512 5457
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krossgáta
2

1

6

7

3

4

5

8

9

10

12

LÁRÉTT
2. varsla, 6. í röð, 8. ferð, 9. hrós, 11.
ekki heldur, 12. fáni, 14. gosefni, 16.
fisk, 17. slagbrandur, 18. festing, 20.
hljóm, 21. útmá.

11

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. frá, 4. áttfætla, 5.
viður, 7. brynja, 10. skip, 13. loft, 15.
jarðgöng, 16. spíra, 19. tveir eins.

13

14

Gleðin í gjöfunum
Á

jólunum verðum við bljúg í hjarta og
BAKÞANKAR
viljum sýna okkar nánustu væntumRagnheiðar
þykju á ýmsan hátt, gjarnan með gjöfum.
Tryggva- Það þarf auðvitað ekki að sýna kærleika
dóttur með veraldlegum hlutum, óveraldlegar
gjafir geta leynst innan í jólapakkanum og
glatt engu síður. Þetta er fallega hugsað og
orð að sönnu.

15

LAUSN
17

18

19

EITT af því skemmtilegasta sem ég geri í

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. af, 4. könguló,
5. tré, 7. bolhlíf, 10. far, 13. gas, 15.
náma, 16. ála, 19. mm.

16

20

aðdraganda jólanna, er þó einmitt að kaupa
eitthvað handa fjölskyldunni í jólagjöf.
Ég tala nú ekki um ef ég hef góðan
tíma til þess og splæsi á mig heitu
kaffi með kanil niðri í bæ í leiðinni. Það er gaman að spekúlera í
því hvað viðkomandi hefði gaman
af að fá og hvað myndi gleðja
hann eða nýtast honum vel. Handa
sumum er auðvelt að finna tilvalda
gjöf meðan erfiðara er að
hugsa upp eitthvað sniðugt fyrir aðra. Stundum
slá nokkrir í fjölskyldunni saman í eitthvað
sem einhvern er búið að
langa lengi í. Þá getur
spunnist upp spennandi
og skemmtilegt „leynimakk“ sem nær hámarki
í augnagotum milli manna
á aðfangadagskvöld þegar
viðkomandi er að opna

LÁRÉTT: 2. vakt, 6. áb, 8. för, 9. lof,
11. né, 12. flagg, 14. hraun, 16. ál, 17.
slá, 18. lím, 20. óm, 21. afmá.

21

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

LÍFIÐ

SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

pakkann. Ánægja þess sem jólagjöfina fær
gleður gefandann ekki síður.

ÞESS VEGNA leiðist mér alltaf umræðan
sem fer árlega í gang í desember, um gráðuga neyslusamfélagið. Þegar sölutölum
verslana í milljörðum er slengt framan í
okkur í fréttum, tönnlast á yfirgengilegum
verslunarferðum landans til útlanda og
að „ekki sé að sjá á jólaverslun Íslendinga
þetta árið að hér ríki kreppa.“ Að neysluhyggjan og græðgin sé að keyra hinn raunverulega boðskap jólanna í kaf og fólk ýmist
hneykslast á eða öfundast út í náungann
fyrir kaupin.

MÉR leiðist þetta tal. Leiðist að finnast ég
þurfa að afsaka hverja einustu gjöf sem ég
kaupi og efast stórlega um að jólaandinn
felist eitthvað frekar í því að hneykslast á
kaupum náungans.
AÐ þessu sögðu er ég þó ekki að réttlæta
það að fólk kaupi hluti sem það hefur ekki
efni á í jólagjafir og bræði með því greiðslukortin sín langt fram á vor! Alls ekki, skynsemin verður auðvitað að ráða för í jólainnkaupum sem öðrum innkaupum heimilisins.
Mér finnst bara óþarfi að taka ánægjuna úr
því að kaupa jólagjöf handa einhverjum sem
manni þykir vænt um með stanslausu tali
um neysluhyggju, græðgi og vanþakklæti, á
þessum innilegasta tíma ársins.

■ Pondus
Gengur Ha?
ekki!

Eftir Frode Øverli

Við reynum að
passa kvenkyns gesti Engar
áhyggjfyrir zlízí gaurum!
Sérstaklega zlízí
ur!
gaurum í einkennisbúningum!

Við höfum
hvorn
annan!

■ Gelgjan
Kannski hefur
Dísa rétt fyrir
sér.
Kannski er
Palli aðeins
of „öruggur“
fyrir mig.

Það
virkaði
ekki!

Bara svo þið
vitið það, þá
virkar þetta
ekki hér
heldur!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

... ófyrirsjáanlegu.

Kannski ég ætti
að leita að meiri
spennu í ástarlífið.

Úps.

Meiri
hættu...
Meiru...

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Fasteignir

sögur
tir
uppskrif
gjafir leikir
o.fl. o.fl.

■ Barnalán
HEYRÐU!
Ósanngjarnt!

Ungviðið kemur
bráðlega í heiminn!
Ef við verðum ekki
búin að finna okkur
stærri híbýli þar
sem þau geta falið
sig, þá er líklegt að
ég borði þau!!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég vil fá
nýjan
gaffal eins
og allir
hinir!

Jæja þá!
Rólegur!

Hver er eiginlega
munurinn?

Þeir nýju
bragðast
betur.
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TVÖFALDUR FYRSTI
VINNINGUR STEFNIR
Í 600 MILLJÓNIR
Ofurpotturinn stefnir í 2.900 milljónir. Ekki gleyma
að vera með, fáðu þér miða fyrir klukkan
fimm í dag á næsta sölustað eða á lotto.is
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JÓLATÓNLEIKAR Í DÓMKIRKJUNNI Dómkórinn og Kammerkór Dómkirkjunnar bjóða til tónleika í Dóm-

menning@frettabladid.is

kirkjunni í Reykjavík í kvöld klukkan 22. Á dagskránni er jólatónlist eftir Báru Grímsdóttur, Þorkel Sigurbjörnsson, Hörð
Áskelsson, Morten Lauridsen og fleiri. Aðgangur er ókeypis. Tilvalinn tónlistarviðburður fyrir þá sem hafa lokið við að kaupa
síðustu jólagjafirnar í bænum eða fyrir þá sem vilja nota síðasta tækifærið til að fara á vandaða tónleika fyrir jólin.

Tímaritin streyma út
Ný tölublöð fimm
tímarita helguðum
menningu og fræðum hafa komið út á
undanförnum dögum:
T í ma r it M á ls og
menningar, Spássían,
Stína, Skírnir og Saga.
Meðal efnis í TMM
er grein Guðna Elíssonar um loftlagsmál
og pólitíska umræðu
um olíuleit á Drekasvæ ði nu . Þ röst u r
Helgason og Bergljót Kristjánsdóttir skrifa hvort
sína greinina um Gyrði Elíasson
og Heimir Pálsson skrifar um nýbakaðan Nóbelsverðlaunahafa,
Thomas Tranströmer.
Jólabókaflóðið er tekið til kostanna í nýjasta tölublaði Spássíunnar, en að mati Auðar Aðalsteinsdóttur er uppgjör við fortíðina
áberandi þema í skáldsögum ársins. Þá birtast yfir tuttugu dómar
um nýjar bækur og ítarlegt viðtal
við Vigdísi Grímsdóttur.
Í Stínu, tímariti um bókmenntir

og listir kennir ýmissa
grasa að venju. Soffía
Auð u r Bi rg i sdót t i r
skrifar meðal annars
um ljóðagerð Herdísar
Andrésardóttur, Guðbergur Bergsson gefur
uppskrift að ljóðrænum
saltfisk og Hallgrímur
Helgason skrifar um
sagnavélina Ísland.
Í Skírni má finna
greinar um bæði þjóðfélagsleg mál og bókmenntaleg;
Páll
Skúlason lýsir hugsjóninni um
menntaríkið og spyr hvernig hún
geti nýst Íslendingum til að takast
á við kreppuna, Svanur Kristjánsson ræðir upphaf kvótakerfisins
1983 og Kristín Loftsdóttir greinir umræðuna um grunnskólalögin,
trúarbrögðin og fjölmenningarsamfélagið.
Margt bitastætt efni er að
finna í Sögu, tímarits Sögufélags,
þar á meðal takast fræðimenn
úr ýmsum greinum á við spurningunum um hvað ævisaga sé. - bs
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Skrímslin koma í Kúluna
Leikrit um litla skrímslið
og stóra skrímslið verður
frumsýnt í Kúlunni í Þjóðleikhúsinu í næstu viku.
Áslaug Jónsdóttir, höfundur leikritsins og einn höfunda bóka um þessi góðkunnu skrímsli, segir afar
skemmtilegt að sjá þau
lifna við á sviðinu.
„Þetta hefur verið frábærlega
skemmtilegt og við höfum hlegið
afar mikið. Þeir Friðrik Friðriksson og Baldur Trausti Hreinsson
leika skrímslin og taka það verkefni alveg með trompi,“ segir
Áslaug Jónsdóttir, teiknari, rithöfundur og leikskáld. Leikrit
hennar, Litla skrímslið og stóra
skrímslið í leikhúsinu, verður
frumsýnt í Kúlunni í Þjóðleikhúsinu á miðvikudaginn í næstu viku.
Það er unnið upp úr fyrstu þremur bókunum um skrímslin, Nei
sagði litla skrímslið, Stór skrímsli
gráta ekki og Skrímsli í myrkrinu.
Skrímslabækurnar hafa notið mikilla vinsælda og hlotið verðlaun
og viðurkenningar. Í þeim segir
frá stóru og litlu skrímsli sem eru
góðir vinir þrátt fyrir að vera ólík.
Þótt stundum slettist upp á vinskapinn hjá skrímslunum snúa þau
bökum saman er á reynir.
En hvernig skyldu skrímslin skemmtilegu hafa orðið til?
„Þetta byrjaði þannig að ég var
á norrænu námskeiði fyrir rithöfunda og teiknara. Okkur var
skipt í hópa og ég, Svíinn Kalle
Güettler og Færeyingurinn Rakel
Helmsdal lentum saman í hóp.
Okkur var uppálagt að búa til
sögu sem hæfist á því að einhver
bankaði á dyrnar. Í framhaldinu
urðu litla og stóra skrímslið til,“
segir Áslaug og rifjar upp að eftir
fimm tíma vinnu hafi drögin að
fyrstu sögunni verið komin á blað.
„Okkur fannst svo gaman að vinna
með skrímslin að við ákváðum að
ljúka við söguna. Og síðan þá eru
bækurnar orðnar sex.“

ÁSLAUG JÓNSDÓTTIR Segir skrímslin vinsælu nánast hafa orðið til fyrir tilviljun á

norrænu námskeiði fyrir höfunda og teiknara.

Bækurnar um skrímslin hafa
verið gefnar út á fjölda tungumála
og segir Áslaug gaman hversu vel
þær hafa hitt í mark. „Við höfum
alltaf lifað okkur mjög inn í þessar
sögur og finnum til með skrímslunum til skiptis. Og það hefur
verið mjög gaman að fylgja þeim
út fyrir landsteinana, ég var til að
mynda í Frakklandi í nóvember og

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ræddi um skrímslin í skólum, sem
var einkar skemmtilegt.“
Leikritið um litla og stóra
skrímslið er það þriðja sem Áslaug
semur fyrir Kúluna. Áður hefur
hún samið leikritið Gott kvöld
og Sindri silfurfiskur. Leikstjóri
verksins er Þórhallur Sigurðsson
en sýningin tekur 45 mínútur.
sigríður@frettabladid.is

UNDIR SVÖRTUM FELDI TITRA VIÐKVÆM HJÖRTU
Litla skrímslið og stóra skrímslið stíga
nú í fyrsta sinn á leiksvið, en leikritið
byggist á fyrstu þremur bókunum.
Litla skrímslið og stóra skrímslið eru
ólíkar persónur og virðast ekki eiga
margt sameiginlegt. En undir svörtum
og loðnum feldunum titra viðkvæm
hjörtu sem þrátt fyrir allt slá í takt. Lítil
skrímsli þurfa stundum að hrópa hátt
svo í þeim heyrist og stór skrímsli geta
verið lítil í sér. Þó að stundum slettist
upp á vinskapinn kunna skrímslin að
snúa bökum saman þegar á reynir.
Leikritið er það þriðja sem Áslaug
Jónsdóttir skrifar fyrir Kúluna en
fyrri leikrit hennar, Gott kvöld og
Sindri silfurfiskur, hafa glatt fjölmörg
hjörtu. Gott kvöld hlaut á sínum tíma
Grímuverðlaunin sem barnasýning
ársins og Sindra silfurfiski var meðal
annars boðið á alþjóðlegar barnaleiklistarhátíð í Svíþjóð.
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Ómarsdóttir les upp úr
 "% & Kristín
nýrri bók sinni, Við tilheyrum öll
myrkrinu, í Nýlistasafninu
,% #& # sama
á morgun.

Kristín Ómarsdóttir les upp í Nýló
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Bókin, sem ber undirtitilinn Af
vináttu; Marilyn Monroe og Greta
Garbo, kemur í verslanir í dag.
Hún inniheldur sex smásögur,
eitt ljóð og 22 blýants- og vatnslitateikningar. Forlagið Stella gefur
bókina út.
Upplestur Kristínar í Nýlistasafninu hefst klukkan 17 og verður bókin seld á sérverði við þetta
tækifæri. Kristín Ómarsdóttir er

í hópi framsæknustu rithöfunda
hér á landi og verið afkastamikil
á sviði skáldskapar, ljóðagerðar og leikritunar. Síðasta skáldverk hennar, Hjá brúnni, kom út
á vegum Uppheima fyrir tveimur
árum.
Nú stendur yfir jólabasar í
Nýlistasafninu þar sem tækifæri
gefst til að kaupa myndlist beint
af listamönnum. Basarinn er hluti
af sýningu Helga Þórssonar í safninu, en þar eru málverk, teikningar, vefnaður, bókverk, brúður og
margt forvitnilegt í boði.

KRISTÍN ÓMARSDÓTTIR Gefur út nýja

bók sem inniheldur smásögur, ljóð og
teikningar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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KONUR STEINUNNAR SÆKJA ALLTAF Í GRÖFINA
Tvær bækur eftir Guðna Elísson prófessor komu nýverið út
á vegum Háskólaútgáfunnar.
Aðra þeirra, greinasafnið Hef
ég verið hér áður, vann Guðni
með eiginkonu sinni, Öldu
Björk Valdimarsdóttur. Hún
fjallar um höfundarverk Steinunnar Sigurðardóttur rithöfundar. Hin bókin er samansafn
greina sem taka á samtímanum
út frá ólíklegustu hliðum.
Út er komin á vegum Háskólaútgáfunnar bókin „Hef ég verið hér áður“,
safn sjö greina sem allar fjalla um
verk Steinunnar Sigurðardóttur rithöfundar. Það eru hjónin Guðni
Elísson, prófessor við íslensku- og
menningardeild HÍ, og Alda Björk
Valdimarsdóttir, doktorsnemi í
almennri bókmenntafræði, sem eiga
heiðurinn að bókinni. Hún hefur verið
nær áratug í vinnslu.
Þau Guðni og Alda draga fram og
velta fyrir sér þeim þemum, minnum
og leiðarstefjum sem eru gegnumgangandi í verkum Steinunnar. „Hún
glímir mikið við samband manns
og náttúru, henni eru mjög hugleikin vensl ástar og dauða og tíminn
gengur alltaf eins og rauður þráður í gegnum verk hennar,“ útskýrir
Guðni. Þannig séu hugleiðingar um
tíma, forgengileika og það hvernig tíminn breytir mönnum, stöðum
og samböndum áberandi. „Persónur

LANGUR AÐDRAGANDI Bók þeirra Guðna Elíssonar og Öldu Bjarkar Valdimarsdóttur, Hef ég verið hér áður, var nær
áratug í vinnslu. Hún samanstendur af sjö greinum sem allar fjalla um höfundarverk Steinunnar Sigurðardóttur rithöfundar út frá ýmsum hliðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þá sækja konurnar í verkum
Steinunnar
alltaf í gröfina
í einhverjum
skilningi.

í verkum hennar eru líka á sífelldri
hreyfingu, ferðast með bílum, skipum
og lestum. Það er þetta friðleysi sem
keyrir þær áfram. Þá sækja konurnar
í verkum Steinunnar alltaf í gröfina
í einhverjum skilningi. Dauðinn er
alltaf á næsta leiti.“
Guðni segir vissa ögrun að fást við
samtímann í greinum sem þessum.
„Við erum alltaf að endurskoða alla
túlkun og endurskapa hugmyndir

okkar um bókmenntirnar. En þetta
verður sér í lagi dínamískt þegar
verið er að fást við höfund sem er ekki
búinn að ljúka sínu höfundarverki.“
Hann telur einmitt mikilvægt að
fjalla um höfunda í samtímanum,
sem sé bæði ögrandi fyrir greinandann og viðfangsefnið. „Það skiptir líka
máli að draga fram þá punkta sem við
sem samtímalesendur göngum að sem
vísum. Framtíðarkynslóðir eiga eftir

að lesa framhjá fjölmörgum hlutum
sem við í samtímanum vitum af, um
leið og við tökum bók í hönd. Þetta eru
þeir hlutir sem týnast fyrst, af því það
hirðir enginn um þá.“
Eftir Guðna kom einnig nýverið út
greinasafnið Rekferðir, fyrsta bókin
í nýju ritröðinni Vörður í menningarfræði sem Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur stendur að. Ritröðin hefur einkum það markmið að birta greinasöfn
sem fjalla um menningarleg málefni
og ýmis fræði er varða samtímann.
Greinarnar eru skrifaðar á árunum
2001 til 2009, en tvö ártöl, 11. september 2001 og 6. október 2008, móta
verkið. „Þetta var tímabil gríðarlegrar heimsvæðingar markaðsaflanna en
líka tímabil mikils ótta við hryðjuverk
og undirróðursstarfsemi. Á Íslandi
var þetta líka uppgangstími. Svo slæst
þetta saman á einhvern sérkennilegan
hátt hér á landi.“
Greinarnar, sem fjalla um allt frá
Íraksstríðinu til mávastells, birtust í Lesbók Morgunblaðsins. Guðni
segist hafa fengið talsvert mikið
af athugasemdum frá lesendum á
þeim tíma. „Ég hef verið skammaður fyrir að vera vinstri sinnaður af
hægri mönnum og hægri sinnaður
af vinstri mönnum. Þunginn í greinunum er vissulega gagnrýni á Sjálfstæðisflokkinn, en það var fyrst og
fremst vegna samfélagsástandsins
sem þá var. Sjálfstæðismenn voru við
völd og þeirra var ráðandi skilningur
á samfélaginu. Ég var skeptískur yfir
þessum skilningi og hafði áhyggjur af
þróuninni hér á Íslandi,“ segir Guðni.
holmfridur@frettabladid.is

ÓLÖF ARNALDS Hélt sumarsólstöðutónleika í Grasagarðinum í júní og endurtekur nú
leikinn á vetrarsólstöðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ólöf Arnalds og Skúli
á sólstöðutónleikum

FÁANLEGUR Í ÖLLUM BESTU
VERSLUNUM LANDSINS!

Ólöf Arnalds heldur sína aðra sólstöðutónleika á árinu á Café Flóru
í Grasagarðinum í Laugardal í
kvöld ásamt Skúla Sverrissyni.
Ólöf hélt vel heppnaða sumarsólstöðutónleika í Grasagarðinum
í júní og snýr nú aftur til leiks á
vetrarsólstöðum.
Á tónleikunum flytur Ólöf efni
af nýrri smáskífu, „Ólöf Sings“
sem kom út í nóvember, sem og lög
af nýrri plötu sem væntanleg er á
nýju ári, auk eldra efnis í bland.
Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson, bassaleikari og tónskáld,
hafa verið nánir samverkamenn
um hríð. Skúli stýrir upptökum á
nýrri plötu Ólafar, sem er væntanleg með vorinu en hann kom líka
að gerð fyrri breiðskífa Ólafar, Við
og við og Innundir skinni. Þá vann
Ólöf með Skúla á plötu hans, Seríu
I, sem hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin 2006 í flokki sígildrar
og samtímatónlistar, sem og Seríu
II, sem kom út í fyrra.
Skúli og Ólöf leiddu síðast

SKÚLI SVERRISSON Stýrir upptökum á

nýrri plötu Ólafar.

saman hesta sína á Opnunartónleikum Listahátíðar í Reykjavík
fyrr á þessu ári.
Tónleikarnir á Café Flóru í
kvöld hefjast klukkan 21 en húsið
opnar klukkan 20. Miðaverð er
2.500 krónur og eru miðar seldir í
forsölu á midi.is og í Smekkleysubúðinni á Laugavegi.

SKEMMTILEG
PÚSL & SPIL

Ævintýra
ralandið
Alvöru þykjustuleikur!
Spil fyri
rir alla fjölskylduna!

Fjölskyldu Alias
Spilið sem sameinar
fjölskylduna! Allir á móti
öllum – börn og fullorðnir
spila saman

Fimbulfamb
Hið sögufræga og
stórskemmtilega spil sem
reynir á ímyndunaraﬂ og
útsjónarsemi þátttakenda.

SEQUENCE
TILBOÐ

2.999,-

Gettu betur
Spurningaspilið sem er
byggt á spurningakeppni
framhaldsskólanna; Gettu
betur. 10 ára afmælisútgáfa
með 2000 nýjum spurningum.

3.989,3
989
9-

Fótboltaspilið
Skemmtilegt fótboltaspurningaspil með 1800
fótboltaspurningum.

Jungle Speed

2.989,-

EINFALT
AÐ SKILA
& SKIPTA

Wasgij?
Púsluspil

Wasgij?
Púsluspil

500 stykki

1000 stykki

1.999,-

2.299,-

OPNUNARTÍMI VERSLANA: www.hagkaup.is/opnunartimi
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Síðasta kvöldið með Sjan-Klot
Í skáldævisögunni Götumálaranum byggir Þórarinn Leifsson á reynslu sinni sem götulistamaður á flakki um Evrópu, þar sem
hann bjó á götunni og kynntist fjöldanum öllum af skrautlegu fólki á ferðum sínum. Fréttablaðið birtir hér kafla úr bókinni.
HEIMÞRÁ
Mars 1986, Agadír

S

íðasta kvöldið okkar Sjan-Klots
sátum við undir pálmatré á ströndinni í Agadír og svældum í okkur
súkkulaði af gömlum vana. Búnir
að halda til í bænum í viku og
gengið þokkalega að spila til að
byrja með. En nú var farið að halla undan fæti
eins og svo oft áður. Þetta kvöld hnakkrifumst
við af tómum leiðindum.
Fyrr um daginn hafði Sjan-Klot brotið ólífuolíuflösku Mústafa þegar hann lagði bakpokann of harkalega frá sér á kaffihúsi. Síðan
bætti hann um betur með því að spandera
síðustu peningunum okkar í hass. Ég reykti
til að fá minn hlut af sjóðnum. Fékk útborgað
í reyk sem við skoluðum niður með marokkósku fernurauðvíni. Banvænn kokteill.
„Djöfuls klaufi geturðu verið,“ tautaði ég
þegar hassvíman læddist yfir mig eins og
þunglyndi. „Þetta var besta ólífuolía sem ég
hef nokkurn tíma smakkað.“
Sjan-Klot pírði augun og fitlaði við gítarinn.
„Svona, slappaðu af …“
„Slappa af? Við erum að reykja burt á okkur
heilann, Sjan-Klot! Vinstra heilahvelið að
runka því hægra!“
„Merde! Hvaða kjaftæði er nú þetta?“
Ég fékk mér bita af sérstöku kökubrauði
sem ég hafði ánetjast eftir komuna til Agadír. Þetta voru hleifar á stærð við arabísk brauð
sem voru seld í bakaríum við ströndina.
Ég skolaði bitanum niður með sopa af súru
víni áður en ég hélt áfram: „Á næstu öld þegar
Amazon-skógurinn verður horfinn og menn
búnir að sporðrenna síðustu rottunum og
farnir að stunda hausaveiðar til að eiga í matinn, þá kemur þessi fíni maður inn á vertshús og biður um menúinn. Og hvað? Efst á
matseðlinum stendur: Heilinn úr Sjan-Klot.
Léttmaríneraður hasshaus með kókablöðum
borinn fram í rauðvínssósu.“
„Þú átt ekkert með að gera grín að mér!“
„Ekki það?“
„Þú ættir að sjá smettið á þér þegar þú ert
að biðja um aur! Frekar aumkunarverð sjón,
get ég sagt þér!“
Þarna hitti gamli hippinn í mark. Hann
vissi að ég hataði að betla. Ég lét á engu bera
og reyndi mótleik: „Þú ættir að hlusta á sjálfan þig stundum. Þú hefur enga tónlistarhæfileika. Enga!“
Sjan-Klot beit í vörina og horfði á mig svolítið hugsi.
„Þetta er bara leikur fyrir þig, er það ekki?“
„Hvað meinarðu?“
„Þú ert bara ríkur krakki að leika þér í
slömminu. Getur farið heim hvenær sem þér
sýnist. Getur hringt í mömmu þína og látið
hana senda þér flugmiða. Við hin … við eigum
engan stað til að fara á, skilurðu? Við erum að
þessu upp á líf og dauða.“
Hann hafði stungið ærlega upp í mig núna.
Hvað gat ég sagt við þessu? En Sjan-Klot var
ekki búinn: „Og einn daginn, Ísland. Einn
daginn verðurðu ekki lengur ungur og sætur.
Ekki lengur svona andskoti saklaus!“
Myrkrið hafði læðst aftan að okkur. Upp
með ströndinni kviknuðu ljósin eins og litlar
freðnar eldflugur svo langt sem augað eygði.
Brimið malaði einmanalega í hálfmyrkrinu
fyrir neðan. Tími til kominn að spila fyrir
klinki og betla eða drepast úr hungri.
Þegar við nálguðumst strandbarina – þöglir
eftir rifrildið – sáum við að þeir voru nánast
mannlausir fyrir utan nokkra norræna túrista
sem mændu djúpt ofan í kokteilana, svekktir á
svip. Svipað og þeir væru að hugsa: „Af hverju
fór ég ekki til Ibiza eins og í fyrra? Hér er
svo leiðinlegt. Enginn að reyna við mig. Andskotinn.“
Þeir horfðu öfundaraugum út á ströndina
þar sem stæltir arabískir folar kepptust við að
sjarmera eldri konur. Þær voru breskir pensjónistar: Miss Marple, Agatha Christie og
Margaret Thatcher með handtöskur og húðsjúkdóma.
„O dear, o dear!“ skríktu þær, flaggandi
töskunum. Folarnir á ströndinni vissu hvað
klukkan sló. Vissu hvað þeir áttu að gera til að
vinna sér inn peninga. Amma borgar.
Sjan-Klot stillti sér upp í hálfmyrkrinu fyrir
framan upplýsta verönd með myrkvað brimið
í bakið. Ég sveif inn í ljósið og lét klingja vel í
blikkdollunni þegar ég hristi hana.
Sjan-Klot ætlaði í þúsundasta skipti að
reyna að taka
þetta bítlalag. Hann virtist staðfastur í
kvöld. Enginn taktur og engin laglína. Gaulaði
eins og Yoko Ono í rafmagnsstól. Við vandlega
hlustun mátti þó greina textann:

GÖTUMÁLARINN Skáldævisaga Þórarins Leifssonar berst vítt og breitt um Spán og Marokkó, inn í framandi og háskalegan heim götulistamanna og flækinga.
Höfundur myndskreytir bókina sjálfur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hey you’ve got to hide your love away.
Hey you’ve got to hide your love away …
Gestirnir áttu sér enga undankomuleið.
Tilneyddir að hlusta á gargið í franska hippanum hvort sem þeim líkaði það betur eða
verr meðan ég ranglaði milli borðanna með
blikkdolluna, flissandi eins og asni. Engum
stökk bros á vör. Ég var einn um að skemmta
mér konunglega.
Skyndilega heyrði ég einhvern tuða á
dönsku og leit um öxl. Danskt drengjapar starði daufum augum út á sjó, á svipinn
eins og hjón eftir alvarlegt rifrildi. Báðir
með gljáfægðan skalla í skræpóttum stuttermaskyrtum. Voru þeir að skilja? Frændur mínir, Danir? Ég bara skil það ekki!
Hvað er að? Hví þessi depurð? Þessi fertugsaldur? Þessir rauðu skallar? Haha! Ég
er fíflið!
„Gefiði mér eitthvað, strákar?“ flissaði ég
á dönsku og hristi blikkdolluna framan í þá.
„Fandeme nej!“ hvæsti annar þeirra en

hinn veifaði hendinni ákaft eins og hann
væri að banda frá sér flugu.
„Haha! … Heyrðirðu þetta Sjan-Klot?“
grenjaði ég. „Fandmenæ! Hahaha!“
Ég réð ekki lengur við mig. Lagði frá mér
dolluna og fór í keng. Hristist á meðan hláturinn gubbaðist upp úr mér. Þegar ég leit upp
horfði Sjan-Klot spyrjandi á mig og nikkaði í
átt að hinum gestunum á staðnum. Fátt annað
að gera en klára rúntinn.
Á næsta borði sat breskur silakeppur með
gullkeðju um hálsinn, auðsjáanlega illa haldinn af leiðindum. Hann teygaði svartan bjór
úr lítraglösum og ljómaði af illsku. Blóðhlaupin augun stóðu á stilkum. Þegar ég
nálgaðist með kökuboxið missti keppurinn
endanlega stjórn á sér og þaut upp frá borðinu. „Ég hef aldrei heyrt þetta bítladrasl
sungið jafn illa!“ baulaði hann. „Eins og það
sé ekki nóg
með það að maður sé plataður á þennan
skítastað … þarf maður líka að sitja undir
þessum tortúr? Hvaða fífl skipuleggur

eiginlega skemmtiatriðin í þessari ferð?
Charles fokking Manson?“
Silakeppurinn þagnaði, rauðsprengd bolabítsaugun störðu á okkur Sjan-Klot til skiptis.
Hann virtist hafa eitthvað annað og meira í
huga en eiginhandaráritun svo við forðuðum
okkur hið snarasta.
Við ráfuðum norður eftir ströndinni meðfram hálftómum kaffihúsunum. Nokkuð ljóst
að við yrðum ekki klappaðir upp í kvöld.
Sjan-Klot var sleginn út af laginu, hann ansaði því ekki þegar ég gerði grín að öllu saman
og hermdi eftir silakeppnum. Ég endurtók í
sífellu það sem hann hafði sagt um Bítlana, já
að hann hefði aldrei heyrt lagið flutt jafn illa.
Skyndilega nam Sjan-Klot staðar fyrir framan einn barinn: „Hinkraðu aðeins, ég þarf að
skreppa á klóið.“
„Ég vona að þú getir skitið betur en þú spilar,“ sagði ég. Sjan-Klot yppti öxlum áður en
hann hvarf inn á barinn. Ég gekk til baka
sömu leið og við komum. Síðan þá hef ég aldrei
séð Sjan-Klot.

BESTA GLÆPASAGAN
MEST SELDA BÓKIN
Glæpafélag Vestfjarða valdi Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur
sem bestu glæpasögu ársins 2011

Mestölulisti Eymundsson • Allar bækur • 7.-13.12.2011. Bóksölulistinn • Allar bækur • 11.-17.12.2011
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„VIRKIL
OG ÍSKÖ EGA FÍN; MYRK
LD. EINS
OG HAFIÐ
– Anna L
.“
ilja Þó
risdó
blaðinu ttir,

DYNAMO REYKJAVÍK

Morgun

★
★
★
★
„ÆSISPENNANDI“
ndsdóttir, DV

Kristjana Guðbra

„Enn ein frábær bók frá Yrsu,
ein af þeim betri að mínu mati.“
GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR, VIKUNNI

„Tryllingur af bestu gerð
... æsispennandi og blóðugur
hryllingur með dulrænni dramatík.“
KRISTJANA GUÐBRANDSDÓTTIR, DV

„Yrsa er í essinu sínu.“
YNGVI ÞÓR KORMÁKSSON, BOKMENNTIR.IS
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Tónlist ★★
Ísland
Cortes feðgar
Frost Music

Minna er meira

ÁTÖK Á AUSTURVELLI Í Ísland á umbrotatímum eru myndir frá búsáhaldabyltingunni og öðrum lykilatburðum síðustu ára.

GRÍMA Gunnlaugur sækir innblástur í

hið djöfullega og óhugnanlega.

Dansari sýnir
leðurgrímur
Gunnlaugur Egilsson, dansari
og danshöfundur, opnar sýningu
á leðurgrímum sem hann hefur
hannað í skartgripasmiðjunni
Hringu á Laugavegi í kvöld.
Gunnlaugi er margt til lista
lagt því auk dansins hefur hann
lagt stund á leðurgrímumótun
í nokkur ár. Hann hefur meðal
annars hannað leðurgrímur fyrir
dansverk sitt Djöflafúgu, sem
Íslenski dansflokkurinn sýndi
2008.
Grímur Gunnlaugs hafa yfir
sér annarlegan blæ en sjálfur
segist hann sjá fegurðina í því
ljóta og fá innblástur úr því sem
er djöfullegt og óhugnanlegt.
Sýning Gunnlaugs í Hringu
stendur til 28. desember.

Umbrot í máli og myndum
Ljósmyndabókin Ísland á
umbrotatímum eftir Björn
Erlingsson kom út á dögunum. Þar lýsir höfundurinn í máli og myndum þeim
hræringum sem orðið hafa í
íslensku samfélagi á liðnum
misserum.
Í bókinni Ísland á umbrotatímum
leitast Björn Erlingsson við að
lýsa með ljósmyndum og stuttum
texta þeim umbrotum sem orðið
hafa í íslensku þjóðlífi á undanförnum misserum og áratugum.
Bókin skiptist í fjóra meginkafla;
hefst á eyðijörðum sveitanna sem
endurspegla þær miklu breytingar sem urðu á að búsetu landsmanna á öldinni sem leið. Annar
kafli fjallar um samfélag velmegunar og efnishyggju, sá þriðji um
efnahagshrunið en fjórði og síðasti kaflinn um umhverfismál.

„Hugmyndin
að þessari bók
kviknaði upp
úr hruni,“ segir
Björn. „Ég tók
saman punkta
sem ég hafði
skrifað og setti
saman
við
my nd i r sem
BJÖRN
ég tók og þetta
ERLINGSSON
virkaði nokkuð
vel saman. Svo vatt þetta upp á sig
og úr varð þessi bók.“
Sumar myndanna í bókinni hafa
ekki komið fyrir augu almennings
áður, til dæmis úr búsáhaldabyltingunni. Oft var Björn í hringiðu atburðanna, ein myndin sýnir
hann sjálfan til dæmis þrútinn í
augum eftir að hafa fengið piparúða yfir sig.
„Ég vildi komast sem næst
atburðunum en gætti mmín jafnframt á því að hafa ekki áhrif á
framvinduna, því markmiðið var

eingöngu að ná myndum og „dokúmentera“ það sem var að gerast.“
Björn hefur áður gefið út ljósmyndabókina Allra veðra von,
frá 2003, sem gekk meira út á
náttúrustemningu og ljóðrænu.
„Bækurnar kallast hins vegar að
vissu leyti á, þær eru unnar út frá
ákveðnu þema, brotstærðin er sú
sama og textinn bæði á íslensku
og ensku. Það er aldrei að vita
nema ég geri fleiri verk í þessum
dúr og þrói þetta út í sérstakan
bókaflokk.“
Bókin kemur út á vegum forlagsins Kjöls, sem Björn starfrækir sjálfur en hann er bókbindari að mennt og starfar sem
slíkur, en hefur einnig numið ljósmyndun.“
„Þessi kunnátta hefur nýst mér
vel, ég sé um hönnun bókarinnar, umbrot og bókband. Ég þyrfti
bara að prenta bókina líka til að
teljast algjörlega sjálfbær með
hana.“
bergsteinn@frettabladid.is

Garðar Thór Cortes hefur himneska rödd. Hann syngur af einstakri
tilfinningu. Ástríðan í rödd hans er
svo grípandi að það er unaður að
hlusta á hann syngja. Faðir hans,
Garðar eldri, er líka magnaður
söngvari og listamaður. Hann hefur
auðgað tónlistarlíf Íslendinga meira
en flestir aðrir.
Feðgarnir syngja saman á geisladiski sem ber heitið Ísland. Lögin
eru ástsælar söngperlur, Blítt er
undir björkunum, Maístjarnan,
Draumalandið, Í dag skein sól og
annað í þeim dúr.
Söngurinn er vissulega fagmannlegur og glæsilegur. Túlkunin er
heildstæð og fókuseruð. Og það
er rétta stemningin í söngnum.
Vandamálið er annað.
Það eru útsetningarnar. Þær
stílast á Karl Olgeirsson, og í
minni mæli á Harald Vigni Sveinbjörnsson. Synd væri að segja
að smekkvísi hefði ráðið þar för.
Útsetningarnar eru svo væmnar og
yfirþyrmandi að manni verður hálf
ómótt. Allstór hljómsveit spilar í
útbólgnum, klisjukenndum Disneystíl. Það er einhver Frostrósabragur
á öllu sem kæmi kannski ágætlega
út á stórtónleikum. Ekki á geisladiski með hugljúfum lögum sem
þurfa í langflestum tilfellum bara
einfalda umgjörð.
Þetta er synd, vegna þess að
þessi geisladiskur hefði getað orðið
frábær. Listræn stjórn hefði þurft
að vera miklu, miklu betri. Jónas Sen
Niðurstaða: Fallegur söngur
sem drukknar í ósmekklegum
útsetningum.

BYLTING Í
ÞÆGINDUM

Nú getur þú horft á Stöð 2 hvar og hvenær sem er.
Stöð 2 Netfrelsi gerir þér kleift að horfa á eftirlætis
þættina þína í tölvunni, farsímanum eða spjaldtölvunni – þegar þér hentar.

Nýjung fyrir áskrifendur Stöðvar 2

Allt uppáhaldsefnið þitt, innlent og erlent er aðgengilegt í tvær
vikur eftir frumsýningu. Farðu inn á stöð2.is, veldu Netfrelsi,
skráðu þig og byrjaðu að horfa - en hver þáttur kostar aðeins
30 Stöðvar 2 punkta fyrstu tvo mánuðina. Nýttu þér Stöð 2
Netfrelsi – hvar og hvenær sem er!

SNJALLSÍMI

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

SPJALDTÖLVA

TÖLVA

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Vnr. 88615782

Vnr. 88011062

Vnr. 88011061

Vnr. 88011070

Trukkur

Fjör til enda

Activity

Partý & Co.

Fjarstýrður Monster trukkur.

Fjölskyldu- og partýspilið.

Teikna - Leika - Lýsa, borðspil.

Frábært Disney spil fyrir alla fjölskylduna.

4.990
0 kr.

5.290
0 kr.

5.990
0 kr.

5.995 kr.

Vnr. 88011071

Vnr. 88011075

Vnr. 88615780

Vnr. 88615781

Gettu betur

Ævintýralandið

Fótboltaspil

Billjardborð

Spurningaspil, 10 ára afmælisútgáfa.

Alvöru þykjustuleikur, borðspil.

119 x 61 x 78 cm.

Billjardborð, 210 x 120 cm.

6.490
0 kr.

7.490
0 kr.

18.990
0 kr.

79.990
0 kr.
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www expo
www.
expo.is
.is

Dregið daglega
40“ S amsungg LCD LED s j ónvarpp s t æki fráá E LKO
o g 6 mánaðaa á skrift að Sttö ð 2. Með t æ kinu fylgg i r spjaldtölva.
Nánari upplýsingar og vi
vinn ningaskrá á www.byko.is
is.

ð
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JóDlaOG
OPIÐ TIL KL. 22:00 Í BYKO BREID

Sjá aðra opnunartíma
á www.byko.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

heldur útgáfutónleika til að fagna útgáfu
breiðskífu sinnar, Kebab Diskó, í hliðarsal Faktorý. Aðgangur er ókeypis.

Miðvikudagur 21. desember

➜ Leiklist

➜ Tónleikar

20.00 Fjórða sýning leikhópsins
Svavars á Norðurpólnum á verkinu
Svavar. Flutt verður gamansamt leikrit
og stuttmyndin Svavar verður sýnd auk
þess sem þrír dramatískir einleikir verða
fluttir í lokin. Miðaverð er kr. 1.000.

20.00 Jólatónleikar Tríósins Ljóms

verða haldnir í Laugarneskirkju. Dagskráin verður í alþjóðlegum jólaanda.
Frjáls framlög við innganginn.

➜ Uppákomur
11.00 Gluggagægir mætir í Þjóðminja-

safn Íslands og sprellar með börnunum.
Allir velkomnir og aðgangur ókeypis
20.00 Lay Low tekur þátt í dagskrá
Kexmas 2011 og leikur lög af nýrri plötu
sinni, Brostinn strengur, á Kex hostel.
Aðgangur er ókeypis.

➜ Tónlist

20.30 Bubbi Morthens heldur

snemmbúna Þorláksmessutónleika í
Hofi á Akureyri. Miðaverð er kr. 3.900.
21.00 Mozart við kertaljós, tónleikar
Kammerhópsins Camerarctica varða
haldnir í Garðakirkju. Aðgangseyrir er kr.
2.500 og 1.500 fyrir nemendur og eldri
borgara. Frítt fyrir börn.
21.00 Frostrósirnar eru á ferðalagi um
landið og verða með tónleika í Tálknafjarðarkirkju í kvöld. Miðaverð er kr.
4.990.
21.00 Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson
koma fram á einstökum Vetrarsólstöðutónleikum á Café Flóru í Grasagarðinum
Laugardal. Miðaverð er kr. 2.500.
23.00 Lúðraþytsbandið Orphic Oxtra

20.00 Rokkbandið Hellvar kemur
fram á tónleikaröðinni Live in the Lobby
á Reykjavík Downtown Hostel, Vesturgötu 17. Aðgangur ókeypis.
22.00 Lifandi tónlist á Café Oliver,
Laugavegi. Ókeypis aðgangur.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

Larsson að hætti Hollywood
Bíó ★★★
The Girl With the Dragon
Tattoo
Leikstjóri: David Fincher
Leikarar: Daniel Craig, Rooney
Mara, Christopher Plummer, Stellan
Skarsgård, Steven Berkoff, Robin
Wright, Yorick van Wageningen

Eftir mikla sigurför spennubóka
sænska blaðamannsins Stieg Larsson og vinsælan kvikmyndaþríleik
byggðan á bókunum vildu bandarískir bíóframleiðendur að sjálfsögðu fá bita af kökunni. Karlar
sem hata konur eru nú orðnir að
Stúlkunni með drekaflúrið. Það
er gamla kempan David Fincher
(Se7en, The Social Network) sem
sér um ameríska uppfærslu verksins og að eigin sögn tekur hann
bæði mið af bókinni og sænsku
myndinni.
Það vakti strax athygli mína að
Fincher er óhræddur við að halda
sögusviðinu óbreyttu. Einfalt og
hentugt hefði verið að laga atburðarásina að amerískum aðstæðum.
Mögulega hefði það tekist fullkomlega, en líklegra er að eitthvað
óáþreifanlegt hefði glatast. Sagan
er ofboðslega skandinavísk og staðsetningin er órjúfanlegur hluti af
henni. Þetta leysir Fincher með því
að láta myndina gerast í Svíþjóð, en
um leið leyfir hann leikurum að tjá
sig á ensku (með misgóðum sænskum hreim). Fyrir mig gengur þetta
ágætlega upp, en það er spurning

hvað Svíum þykir um þetta uppátæki.
Sagan sjálf er hægfara en spennandi krimmi, ekki ósvipaður verkum Arnaldar Indriðasonar. Kuldinn og snjórinn spila stórt hlutverk
sem og hversu afskekkt litla eyjan
er sem sagan gerist á. Persónurnar Mikael Blomkvist og Lisbeth
Salander eru ólíkar á yfirborðinu
en innra með þeim báðum kraumar
sterk réttlætiskennd, sem Mikael
hefur að vísu ögn betri stjórn á en
Lisbeth. Daniel Craig stendur sig
ágætlega sem Blomkvist en það er
hin unga Rooney Mara sem dregur að sér mesta athygli hér. Hún er
frábær í hlutverki Salander og er
í senn aðlaðandi og fráhrindandi.
Mann langar að faðma hana en hún
myndi eflaust launa faðmlagið með
pungsparki.

Titlasenan í upphafi myndarinnar er óþarflega vegleg og
passar illa við efni myndarinnar.
Fincher er svolítið fastur í töffaraskap tíunda áratugarins og í þetta
sinn hefði hann betur sleppt öllum
látalátum. Lokasenur myndarinnar eru einnig undarlegar, en
þegar um stundarfjórðungur er
eftir af myndinni breytist hún úr
drungalegum spennutrylli í broslega svikaflækju að hætti Elmore
Leonard. The Girl with the Dragon
Tattoo er engu að síður þrælspennandi og vel gerð að mestu. Ég
hlakka til að sjá næstu tvær.
Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Skandinavíski krimminn
fer Fincher nokkuð vel. Hann stenst
prófið með ágætum.

SÁTTUR Leifur Þór Þorvaldsson er ánægður með viðtökurnar sem vefritið hefur

fengið á fyrstu dögunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýtt vefrit um sviðslistir hefur göngu sína
„Við finnum fyrir miklum áhuga á
þessu,“ segir Leifur Þór Þorvaldsson, meðlimur ritstjórnar nýs
vefrits, Reykvélarinnar, sem hóf
göngu sína á dögunum, en það er
helgað umræðu um íslenska sviðslist.
Ritstjórnin samanstendur af
útskrifuðum nemum úr leiklistarfræði og -framkvæmd við Listaháskóla Íslands sem vildu leggja
sitt af mörkum til faglegrar og
frjálsar umræðu um allt sem
tengist sviðslistum á Íslandi.
„Það hefur orðið mikil nýliðun í
leiklistargeiranum á Íslandi undanfarið, en okkur fannst eins og
umræðan hefði ekki alveg fylgt
þeirri þróun. Okkur fannst svona
vefrit vera tilvalinn vettvangur
til að koma af stað umræðu sem á
erindi og tengist því sem við veltum fyrir okkur um sviðslistir.“
Síðan hefur farið vel af stað og
að sögn Leifs fær hún síaukinn
fjölda heimsókna á dag. Öllum er

frjálst að senda inn greinar og bréf
til ritstjórnar sem sér um að birta
efni á vefnum, og hugleiðingar
frá leikstjórum og aðstandendum
sýninga verður einnig aðgengilegt.
Þannig vonast aðstandendur Reykvélarinnar til að tengja umræðuna
sem mest út í þjóðfélagið. „Stefnan okkar er að auka fjölbreytileikann í íslensku leikhúslífi. Þennan
umræðuvettvang um almennar
pælingar og bollaleggingar hefur
vantað.“
Leifur segir að oft langi fólk að
spjalla um og velta fyrir sér verki
sem það hefur séð, í stað þess að
reynslunni ljúki um leið og sýningin er búin. „Það er nefnilega
þannig með leiklistina að um leið
og sýningum lýkur eru þær búnar
bara að eilífu, öfugt við kvikmyndir sem eru alltaf til. Þá er einmitt
gott fyrir leiklistarsöguna í framtíðinni að hafa eitthvað skrásett.
Það eru svona ýmsar hliðar á þessu
sem síðunni er ætlað að tækla.“ - bb
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GLEÐILEG JÓL
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Ný sending lendir á morgun

SE
ENSEO KAFFIVÉL
Phiilips HD7825SV
14550w Senseo Viva Café kaffivél fyrir 1-2 bolla
í einnu. Stillanleg hæð á stúti. Hver bolli er
f sskur með froðu. Slekkur á sér eftir 30 mín.
fer

40”

TILBOÐ

LED

16.995

PERFECT PIXEL HD

FULLT VERÐ 19.995
9 995
Gjafaaskja með 4 Senseo
glösum og 1 kaffipakka fylgir
HD7825 meðan birgðir endast.

Medisana 8893 0
Shiatsu nuddsæti
a
3ja ár
fyrir bak, axlir og
ð!
g
r
y
áb
háls. 3 nuddsvæði..
Hita eiginleiki.
Víbríngsnudd í setuu.
Styrkleikastillir. Hita
eiginleiki. Fjarstýring.

VERÐ

29.995

VERÐ

13.995

FRÁBÆRT VERÐ

Multtitrimmer SKEGGSNYRTIR
og RAKVÉL með hleðslu á
o
FRÁBÆRU TILBOÐI

TILBOÐ

12.995

FRÁBÆRT VERÐ

14.995

FRÁBÆRT VERÐ

FULLT VERÐ 19
19.995
995

Phiilips HX6311
Sonnicare tannbursti fyrir krakka. 2
misstórir hausar fylgja og burstinn
hjálpar við að gera burstun lengri
og bbetri með hljóðmerkjum.

Philips HX5350
Soniccare tannbursti
með hleðslu.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

FULLT VERÐ 18.995
18 995

FULLT VERÐ 7.995
7 995

FU
ULLT
LLT VERÐ 14.995
14 995

14.995

6.995

9.995

MEÐ ÁSLÁTTARNÆMNI

59.995

Dagsbirtuvekjari

Sonicare
So
onicare
o
nicare ttæknin er einkal
einkaleyfisvarin og gerir burstun auðveldari, hreinsar vel og
g fer vel að tönnum og góm.

Philips PT72080
2 tæki saman í pakka. PowerTouch
Pow
hleðslurakvél
með Super Lift&Cut rakhnífum og góðu gripi og 7in1
Multitrimmer snyrtir með hleðslu fyrir skegg, hár, eyrnahár,
nefhár og augabrýr.

VERÐ

FULLT VERÐ 249
249.995
995

Philips HF3465
Vekjari með ljósi sem vekur
veku mjúklega með „sólarupprás“ sem er
stillanleg frá 0-30 mín. Nota má
vekjara án ljóss. 20 birtustig.
Notalegt hljóð til að vakna við.

Wilfa WFB1
160W hitateppi með 11 stillingum. Slekkur sjálkrafa
á sér eftir 3 klst. Fjarstýring. Stærð: 130x180sm.
Þyngd: 2 kg.
g

Ariete DC090400AR0
1000w PIZZUOFN með stein snúningsplatta. 4 stillingar. Gluggi á loki.

199.995

tY)%.*PHY4DBSUUFOHJ
t/FU57OFUUFOHJOH
t)[1FSGFDU.PUJPO3BUF

Wilfa

VERÐ

Elna 664
2-4ra þráða Overlock
saumavél. Mismunaflutningur. Þekjusaumur. 2ja
þráða skiptir. Stillanleg
sporlengd og skurðbreidd.
Stiglaus fargstilling. 12
saumgerðir. Sjálfvirk
saumstilling. Tvinna- og
efnahnífur. Kennslubók
fylgir.

TILBOÐ

Philips 40PFL8605H
tw'VMM)%%-&%
t1FSGFDU1JYFM)%
t"NCJMJHIU4QFDUSBCBLMâTJOH

Casio CTK3200
5 áttunda hljómborð með LCD skjá, 61 nótu,
ásláttarnæmni, 400 hljóðum, 150 ryþmum, 48
nótna pólifóníu, 110 lögum, 3ja skrefa kennslu,
LCD skjá og Pitch bend hjóli. Tengi: USB, MIDI,
heyrnatól, MP3 og fótstig. Spennubreytir fylgir.

FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ

34.995

FRÁBÆRT VERÐ

HealthyWhite - Gerir tennur hvítari.
Philips HX6711
Sonicare tannbursti með hleðslu.
Stillingar fyrir 2ja mín. hreinsun með
30 sek. hvítun.

TILBOÐ

11.995

FULLT VERÐ 17.995
17 995

Philips DCM5090
Öflugir 200W RMS 3.1 gólfhátalarar
með vöggu fyrir iPad/iPod/iPhone,
stafrænu FM útvarpi með minnum,
innbyggðri bassakeilu, USB, MP3 Link,
Dynamic Bass Boost, LivingSound og
stafrænni hljóðstjórnun.

VERÐ

89.995

FRÁBÆRT VERÐ

ht.is
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19.251.340.000
folk@frettabladid.is

ÍSLENSKRA KRÓNA söfnuðust er munir leikkonunnar Elizabeth Taylor voru
boðnir upp í síðustu viku. Meðal þess sem var boðið upp var skartgripaog kjólasafn leikkonunnar. Allur ágóði rann til góðgerðamála.

DÍVURNAR KOMU
SAMAN Í NEW YORK
Tónlistarstöðin VH1 hélt sína árlegu Divas Celebrates Soul-tónleika í New
York í byrjun vikunnar. Söngkonur á borð við Florence Welch, Mary J.
Blige, Jennifer Hudson og Jessie J tróðu upp og skörtuðu sínu fegursta á
rauða dreglinum.

GULLKJÓLL

Söngkonan
Estelle mætti í
gullkjól.

KJÓLL
KVÖLDSINS

Breska
söngkonan
Jessie J
vakti mikla
athygli í
þessum
svarta síðkjól.

HÁ STÍGVÉL Jennifer Hudson
hefur verið mikið í fjölmiðlum undanfarið vegna
þess hve hún hefur grennst
mikið. Hún naut sín í stuttum
kjól og háum stígvélum.

FLOTT Florence Welch er mjög
KÁNTRÍSÖNGKONAN Dolly
vinsæl um þessar mundir og var Parton lét sig ekki vanta.
flott í stuttum hvítum kjól með
slöri.

HVÍTKLÆDD Söngkonan
Mary J. Blige var glæsileg, en
hún söng meðal annars með
þeim Jennifer Hudson og Kelly
Clarkson á tónleikunum.

Þú kemst í samband við jólaandann
Frábær tilboð á snjöllum símum

59.990 kr. staðgreitt

24.990 kr. staðgreitt

eða 4,999 kr. á mánuði í 12 mánuði

eða 2.083 kr. á mánuði í 12 mánuði

Fjölskyldu ALIAS fylgir *

Fjölskyldu ALIAS fylgir *
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Listskautar.
Stærðir: 30 - 39.
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Fótboltasokkar. Litir: Svartir, hvítir, rauðir, bláir.
Stærðir: 28 - 48.

Fótbolti. Sama útlit og EM-boltinn 2012. Stærðir: 4 og 5.

Vandaðir hlaupaskór með adiPRENE-dempun
undir hæl og tábergi. Dömustærðir.

Æﬁngasokkar. Stöðugir á fæti og anda vel. Dömuog herrastærðir. 2 pör í pakka, svart og hvítt.
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Kvartbuxur með netfóðri. Verð: 5.490.
Æﬁngabuxur með netfóðri. Verð: 7.490.
Herrastærðir.
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Handföng fyrir armbeygjur.

Göngulegghlífar með AQUAMAX-vatnsvörn.
Dömu- og herrastærðir.

* 0 0'
J@CM8 D<KIF Lítill og nettur áttaviti. Margir litir.
J@CM8 J@AL Höfuðljós. Vatnshelt, lýsir 15 m fram,
rafhlaða endist í 48 klst. í notkun. Margir litir.
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Vill ögrandi hlutverk Brasilískur trommari
nýtt andlit Chanel
lífinu. Það finnst mér
spennandi og eins og
er vil ég ekki taka
að mér hlutverk sem
reyna ekki á mig á
einhvern hátt. Ég vil
ekki leika sömu hlutverkin aftur og aftur, hver
er tilgangurinn með því?“
sagði leikkonan unga.

NÝ HLUTVERK Scarlett

Johansson vill ögrandi
hlutverk.
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L ei k ko n a n S c a rle t t
Johansson vill ögra sér
sem leikkonu og segja
skilið við hlutverk
hinnar viðkvæmu, kynþokkafullu konu.
Johansson fer með
eit t a ð a l h lut verkið í kvikmyndinni We
Bought a Zoo ásamt Matt
Damon og segist þakklát
fyrir að fá hlutverk sem
ögri henni á einhvern
hátt. „Er ég eldist leita
ég frekar eftir því að
leika konur sem hafa
áorkað einhverju í

BLEIK JÓL
HJÁ PÁLI
ÓSKARI

Fyrirsætan og trommarinn Alice
Dellal er nýtt andlit Chanel-tískuhússins. Það er sjálfur Karl Lagerfeld sem stendur bak við linsuna í auglýsingaherferðinni sem
sýnir nýja töskulínu Chanel. Í tilkynningu frá tískumerkinu segir
eftirfarandi: „Lagerfeld hitti Alice
Dellal fyrst í myndatöku fyrir
nokkrum mánuðum og hreifst
strax af einstakri og heillandi
framkomu fyrirsætunnar og tónlistarkonunnar.“
Dellal er frá Brasilíu en hún

vekur hvarvetna athygli fyrir
pönkaðan fatastíl og hárgreiðslu.
Samhliða fyrirsætustarfinu spilar
hún á trommur í stúlknasveitinni
Trush Metal, en þrír af fjórum
meðlimum sveitarinnar eru fyrirsætur.

PÖNKARI Karl Lagerfeld hreifst strax af
Alice Dellal sem prýðir nýja auglýsingaherferð Chanel.
NORDICPHOTOS/GETTY

Diskókvöld tileinkað konum
Diskókvöld Margeirs
verður í þetta sinn haldið
á Kaffibarnum á annan í
jólum. Kvöldið verður tileinkað konunni og fá allar
konur frítt inn á staðinn.
Diskókvöld Margeirs hafa í gegnum tíðina verið afar vinsæl í
skemmtanalífi borgarbúa. Síðasta
kvöld var haldið á Austri þar sem
plötusnúðarnir Margeir og Jón Atli
renndu sér um á rúlluskautum við
góðar undirtektir gesta.
Í þetta sinn verður diskókvöldið haldið á Kaffibarnum og verður það tileinkað konunni. „Það er
ekki hægt að neita því að konur
hafa hingað til verið mjög spenntar fyrir þessari tegund tónlistar.
Á diskótímabilinu var einnig mjög
mikið um þessi konukvöld þannig
að þetta passar vel inn í konseptið,“ segir Margeir. „Styrkur og
hlýja er það fyrsta sem kemur upp
í hugann þegar ég hugsa um konur.
Þessi tvö orð lýsa einnig diskótónlistinni hvað best. Því má segja
að diskótónlistin sé holdgervingur konunnar. Hún leiðbeinir, nærir
og fæðir. Móðureðlið spyr ekki um
þjóðerni frekar en diskóið,“ segir
hann spekingslega og er langt í frá
hættur: „Á meðan hátalararnir
fæða tvö bassatrommuslög á sekúndu og dansgólfið blikkar erum
við öll börn hinnar heilögu gyðju
diskódansins. Konan í mér mun
gera mig ódauðlegan. Af miðju
dansgólfinu leitar hún augnaráð
mitt uppi. Er augu okkar mætast
er sem hjarta mitt sundrist í óteljandi litla hluti sem í augnablik glóa
eins og díóður áður en þeir tvístrast yfir dansgólfið. Þar mynda þeir
dansara sem dansa í rökkrinu og
hitanum. En þetta fjöregg er hvoru
tveggja viðkvæmt og brothætt.
Rétt eins og lífið. Boðskapurinn er
því krafa um lotningu fyrir lífinu.
Lífinu sem við getum ekki skapað en eigum allt of auðvelt með að
brjóta,“ segir diskókóngurinn.
Frítt verður inn fyrir konur en
dýrt fyrir karlmenn. Um svokallaða jákvæða mismunun verður
að ræða að mati Margeirs. „Þeir

Í DISKÓGÍR Plötusnúðurinn Margeir verður í diskógírnum á annan í jólum.

Styrkur og hlýja er
það fyrsta sem kemur
upp í hugann þegar ég hugsa
um konur.
MARGEIR

karlmenn sem vilja ganga í söfnuðinn munu þurfa að greiða fyrir
þann heiður. Eins konar tíund til
dansgyðjunnar sem verður síðan
gefin til góðs málefnis,“ greinir
hann frá. „Mugison er búinn að
leggja línurnar með því að halda

ókeypis skemmtanir. Það má segja
að þetta sé í anda Mugisons nema
bara fyrir konur. Ég vona bara að
miðasölusíðan muni anna álagi.“
Miðasalan fer fram á Midi.is og
við dyr Kaffibarsins ef húsrúm
leyfir. „Þetta er staður sem hefur
alltaf hýst postula diskótónlistarinnar, veitt þeim næturskjól, líkt
og hlýjar hlöður sem hýstu lærisveina og vitringa leið til Betlehem og Mekka. Staður sem nýjustu rannsóknir benda til að sé
fæðingarstaður ástarinnar í miðborg Reykjavíkur.“
freyr@frettabladid.is

Dikta vonast eftir fyrirgefningu

BLÓÐUGT MYNDBAND DIKTU
BALDUR Í SKÁLMÖLD VELUR
BESTU JÓLALÖGIN
NÝJA PLATAN MEÐ KORN:
RUSL EÐA SNILLD?

„Við vonum að kirkjunnar menn
fyrirgefi okkur þetta. Þetta er
hús fyrirgefningarinnar,“ segir
Skúli Z. Gestsson, bassaleikari
Diktu.
Skúla tókst að brjóta píanóið í
Vídalínskirkju á tónleikum þar
í síðustu viku. Óhappið átti sér
stað í jólalaginu Hátíð í bæ þegar
Skúli hafði tekið við af söngvaranum og píanóleikaranum Hauki
Heiðari og sest við píanóið.
„Það flugu þarna nótur upp úr
píanóinu. Við vitum ekki hver var
að verki, hvort almættið hafði
eitthvað á móti svörtu nótunum.
Það var þannig í gamla daga en
ég veit ekki hvort það er þannig
í dag,“ segir Skúli í léttum dúr.
Þetta var þriðja árið í röð sem
Dikta heldur tónleika í Vídalínskirkju í heimabæ sínum

Garðabæ. Í þetta sinn voru tónleikarnir í fyrsta sinn tvennir og
í ár var hin vinsæla Of Monsters
and Men gestahljómsveit, enda
einnig úr Garðabæ. „Þetta var
rosalega skemmtilegt og krakkarnir í Monsters stóðu sig gríðarlega vel,“ segir Skúli. Saman
sungu hljómsveitirnar lokalagið
Nóttin var sú ágæt ein sem Dikta
hefur tekið upp á sína arma á
hverjum jólum.
Dikta gaf nýverið út sína
fjórðu plötu, Trust Me. „Við erum
rosa sáttir við plötuna og erum
í góðum gír,“ segir Skúli. Myndband við lagið Cycles kemur út á
næsta ári en þar er bandaríski
glímukappinn Dean Lister í aðalhlutverki. „Við vorum að tala við
Mjölnismenn og hann var akkúrat á landinu. Hann var rosalega

BRAUT PÍANÓ Skúla Z. Gestssyni tókst

að brjóta píanóið í Vídalínskirkju á
dögunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

til í þetta, þannig að við slógum
til. Þetta verður alveg svakalegt
myndband og afar blóðugt.“ - fb

-!'.!Ø4),"/Ø
-yODE~êLQîtQ

3+!&4 /'(!.$29+35'!

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

42)34!26¯&&,5*2.
.
'-34!2342!2Ö9++!2

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 


'!2-)..56)

'03,%)Ø3¯'54+)¨"¨,)..

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

3!,40)0!2+6¯2.

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 

",3!2)



6ERÛ·ÛUR
Û Û

 
4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

6ERÛ·ÛUR
6
ERÛ·ÛUR
4ILBOÛ
4ILBOÛ
ÖËSSPARAR
ÖËSPARAR

-%Ø0%.).'5-

6ERÛ·ÛUR 
4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

(VÁT
(VÁT

,,ITUÛ
ITUÛ

SERÁUR

+AUPTUTVR
OGF·ÛUÜ·ÆDãRARI·


AFSLTTI

42)34!23!&!02%33!

!LLAR
JÆLAVÈRUR





,/+3).3+/-).!&452

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 







"!"9,)33

2//-"!

2//-"!

0/00+/2.36¤,

Û Û
6ERÛ·ÛUR

4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

6ERÛ·ÛUR 
4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

6ERÛ·ÛUR 
4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

3,¤445*2.

29+35'56¤,-%..)



29+35'56¤,-%..)

!,,4!Ø


30!2.!Ø52

(%92.!24,

8-%42)

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 

./2$)#!

 

3)2)53.%43%2¨!

-9.$!2!--!2 v

$)')4!,

34!&2.

6RIItD
IU QND

3DEEL

WD
-RODQ VND
Z
)DMNR NRQD

6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 

*XQQD
V\VWLU

YLQ

SyOVN

6
HOVNXN~OL
EUyê

LU

.KXPER
.DFKDOL

VNLSWLQHPLIUi0DODYtX

*HOJMDQ
\QGLVOHJD

7XUWLOG~IXUQDU
QìJLIWX



7RSS
JMDILUQDU
 ¨SLPÈNNUKÈKUPANNAN
 3ALTKRISTALSLAMPI
 +ITCHEN!IDTILBOÛ
 $IGITALMYNDARAMMI
 .AFNAKANNA

#/0#/&%2Ø!+2²3

2
%45 )Ø
'

2!
%2
,' %++)6
Ö!Ø

$ÀRJ
DPPD

0DPPD


 


 


 


6ERÛ·ÛUR
Û Û

4ILBOÛSVERÛ 
ÖËSPARAR 


"!"9,)33

+ITCHEN!IDTILBOÛ
+ITITCHEN!IDTILBOÛ



0+%24!3+!

42)34!2



AUKAGLERSK·LOG
A
AAUUKKAAGGLE
LERS
LERS
RSK·
K·LLLOGG
K·
MATREIÛSLUBÆK
M
MA
ATR
TREI
EIÛÛSSLUUBÆ
BÆKK

%D
Ey OGX
QG U
L

%2'/2!0)$/
2'/
/2!0)$/

ÖËSPARARR





*MDILUI\ULUDOOD

 %VA4RIOSÆSUHITARI
 %RGORAPIDORYKSUGA
 %LDVARNARTEPPI
 2YKSUGUV½LMENNI
'ARMINHLAUPAËR

62

21. desember 2011 MIÐVIKUDAGUR

Tónlist ★★★★
Solaris
Ben Frost og Daníel Bjarnason

Vel lukkað samstarf
Verkið Solaris var frumflutt af Krakársinfóníettunni með þátttöku höfundanna Bens Frost og Daníels Bjarnasonar í október árið 2010, en sömu aðilar
fluttu verkið í New York í apríl og á Listahátíð í Reykjavík í vor. Við tónlistina
gerðu Brian Eno og Nick Robertson kvikmyndaverk, byggt á mynd Andrei
Tarkovsky frá árinu 1972. Verkið var upphaflega pantað af Unsound-tónlistarhátíðinni í Kraká í tilefni af því að fimmtíu ár voru liðin frá útgáfu skáldsögunnar Solaris, eftir Stanislaw Lem.
Tónlistin á disknum Solaris sem nú
er komin út, er byggð á upptökum
af flutningi verksins, en þeir Ben og
Daníel unnu verkið töluvert áfram, m.a.
með tölvuhljóðvinnslu.
Kvikmynd Tarkovskys er mikið
meistaraverk sem einkennist af
magnaðri stemningu og mjög hægri
framvindu sögunnar. Á svipaðan hátt
einkennist tónlistin á Solaris-plötunni
af magnaðri stemningu sem næst fram
með tónsmíðum sem virka tilviljanakenndar og ómarkvissar, en hafa
samt, eins og mynd Tarkovskys, vel ígrundaða uppbyggingu. Þetta er ekki
melódísk tónlist, heldur skapa þeir félagar sterkt andrúmsloft með hljóðum
og hljóðeffektum. Verkið er á köflum lágstemmt og minímalískt, en svo eru
líka dramatískir kaflar með stigmögnun og háværari kaflar inn á milli. Það
má segja að tónlist þessara tveggja listamanna blandist vel hér, dramatísku
strengjakaflarnir tilheyra t.d. Daníel, en raftónlistarhljóðmyndirnar eru meira
í anda Bens.
Á heildina litið er þetta sérstakt og áhrifaríkt verk, sem allt áhugafólk um
framsækna tónlist ætti að gefa gaum.
Trausti Júlíusson
Niðurstaða: Ben Frost og Daníel Bjarnason rugla saman reytum í áhrifaríku verki.

Var hjá tannlækni
Kvikmynd Angelinu Jolie, In the
Land of Blood and Honey, er tilnefnd til Golden Globe-verðlaunanna sem besta erlenda
myndin. Þetta er fyrsta myndin
sem Jolie leikstýrir og hún viðurkennir að hafa alls ekki átt von
á þessu.
„Ég var búin að gleyma þessum degi og var bara að sinna foreldrahlutverkinu,“ segir Jolie en
hún var á leiðinni til tannlæknis með börnin sín. „Ég kveikti
bara á símanum mínum og sá
tölvupóst. Að gera kvikmynd
sem þér þykir vænt um er eitt
og að fá henni dreift er annað.
Þetta er hins vegar framar öllum
mínum vonum,“ hefur Hollywood
Reporter eftir Jolie.

KULNUÐ ÁST HJÁ
FRÆGA FÓLKINU

Hollywood-stjörnur og önnur frægðarmenni hafa ekki
verið þekkt fyrir að tjalda til einnar nætur í einkalífinu
heldur komast fréttir af skilnaði og sambandsslitum þeirra
oft og iðulega á forsíður blaðanna. Árið 2011 var engin
undantekning og Fréttablaðið rifjaði upp helstu ástarsorgirnar í heimi hinna ríku og frægu.

KOBE OG VANESSA
BRYANT

LEONARDO DICAPRIO OG BAR RAFAELI

KIM KARDASHIAN OG
KRIS HUMPHRIES
Skrítnasta par ársins er án nokkurs vafa
raunveruleikastjarnan Kim Kardashian
og Kris Humphries. Þau trúlofuðu sig
eftir aðeins sex mánaða langt samband, giftingin var eins og klippt út
úr Hollywood-mynd og allt var þetta
borgað af sjónvarpsstöðvum og öðrum
kostendum. En allt kom fyrir ekki,
skilnaður virtist óumflýjanlegur og eftir
aðeins tvo mánuði í heilögu hjónabandi
var ævintýrið úti.

DiCaprio, líkt og starfsbróður sínum
Clooney, gengur erfiðlega að finna þá
einu réttu en hann og ísrealska fyrirsætan Bar Rafaeli virtust þó eiga vel
saman. Þau reyndu eftir fremsta megni
að halda sambandinu fjarri kastljósi
fjölmiðlana og láta lítið fyrir sér fara
en sú aðferð gekk hins vegar ekki upp.
DiCaprio reyndi aftur með Blake Lively
en það samband hafði ekki langan
líftíma.

Körfuboltahetjan Kobe Bryant hefur
oft og ítrekað lent í vandræðum heima
fyrir vegna kvensemi sinnar. Kona kærði
hann fyrir nauðgun á hótelherbergi árið
2005 en féll frá málinu eftir að hafa
neitað að bera vitni. Stjörnuleikmaður
L.A. Lakers viðurkenndi hins vegar
að hafa sængað hjá henni og keypti
risastóran demantshring handa frúnni
til að bæta upp fyrir misgjörðir sínar. Frú
Vanessa fékk hins vegar nóg af framhjáhaldi kappans eftir að hafa komið að
honum í bólinu með annarri konu.
NORDICPHOTOS/GETTY

ALEXANDER
SKARSGÅRD OG
KATE BOSWORTH

ÓVÆNT Angelina Jolie átti ekki von á

því að kvikmyndin In the Land of Blood
and Honey, yrði tilnefnd til Golden
Globe-verðlaunanna. NORDICPHOTOS/GETTY

MARC ANTHONY OG
JENNIFER LOPEZ
Jennifer Lopez og Marc Anthony voru
eitt ástsælasta par hins ógnarstóra
latino-heims í Bandaríkjunum. Og þess
vegna brá mörgum í brún þegar talsmaður hjónanna tilkynnti í sumar að
þau væru skilin. Sögusagnir höfðu verið
ansi háværar um að framhjáhald léki
sambandið grátt og nafn Jada Pinkett
Smith var nefnt í því samhengi; hún
og Anthony áttu að hafa verið að rugla
saman reytum. Þetta fékkst hins vegar
ekki staðfest og Smith-hjónin eru enn
saman.

DEMI MOORE OG
ASHTON KUTCHER
Án nokkurs vafa eitt umtalaðasta par
Hollywood, allt frá því Moore skildi
við Bruce Willis og tók saman við
hinn (barnunga) Ashton Kutcher hafa
hjónakornin verið undir stanslausri
smásjá bandarískra fjölmiðla. Sextán
ára aldursmunur var nóg fallbyssufóður.
Hins vegar reyndist Kutcher ekki einnar
konu maður og fregnir af stanslausu
framhjáhaldi leikarans urðu til þess að
rústa hjónabandinu sem þá hafði staðið
í sex ár. Seinna fóru á kreik sögur þess
efnis að Moore væri sjálf frekar frjálslynd í sambandsmálum og væri jafnt
fyrir konur og karla.

GEORGE CLOONEY OG
ELISABETTA CANALIS
Það var árviss viðburður að setja nafn
George Clooney á þennan lista enda
virðist hinum fræga kvennabósa ganga
erfiðlega að festa ráð sitt. Honum hafði
þó tekist að halda sig víðs fjarri í tvö ár
enda virtist honum og ítölsku sjónvarpskonunni, Elisabettu Canalis, lynda vel
saman. Allt kom hins vegar fyrir ekki,
Canalis vildi fjölskyldu og börn og þar
með var sambandinu lokið.

JUDE LAW OG SIENNA
MILLER
Það er varla hægt að gera svona grein
án þess að hafa Jude Law og Siennu
Miller á listanum. Þau hætta og byrja
saman með reglulegu millibili en samkvæmt síðustu fréttum eru sambandsslit þeirra frá því í febrúar endanleg.

Margar konur öskruðu upphátt þegar
fregnir bárust af því að True Bloodstjarnan Alexander Skarsgård og Kate
Bosworth væru hætt saman eftir tveggja
ára samband. Skarsgård er sonur
sænska stórleikarans Stellan Skarsgård
og hefur unnið sig upp á stjörnuhimininn með sjónvarpsseríunni um
vampírurnar, en skötuhjúin kynntust
við gerð kvikmydnarinnar Straw Dogs.
Bosworth var hins vegar spáð glæstum
frama þegar hún landaði hlutverki Lois
Lane í Superman Returns en það hefur
hins vega lítið farið fyrir þeim spám.

MILA KUNIS OG
MACAULAY CULKIN
Það ráku margir upp stór augu þegar
Mila Kunis og Macaulay Culkin tilkynntu
að þau væru hætt saman. Ekki vegna
þess að sambandið hefði verið álitið svo
traust heldur vegna þess að ákaflega
fáir vissu af því að þau tvö hefðu verið
saman í átta ár. Kunis var þá um það bil
að slá í gegn sem ballerína í Black Swan
en ferill Culkin virðist að eilífu glataður.

HARÐIR
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ALLT TÖLVUTENGT Á BETRA VERÐI
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SKRAUTLEGUSTU FATASKÁPAR HOLLYWOOD
Á þessu ári hefur frumlegri og litríkari fatnaður sést á rauða dreglinum en oft
áður. Það er meðal annars poppsöngkonunni Lady Gaga að þakka, en hún nær
alltaf að koma á óvart með klæðnaði sínum. Nú hafa fleiri bæst í hópinn, en hin
bleika Katy Perry, Nicky Minaj og Jessie J eru meðal þeirra sem kalla mætti
flippara tónlistarbransans á þessu ári.
Á BÓLAKAFI Gerard Butler lenti á
bólakafi í sjónum eftir brimbrettaóhapp.

Fluttur á
sjúkrahús
Leikarinn Gerard Butler var
fluttur á sjúkrahús um síðustu
helgi eftir að áhættuatriði fyrir
myndina Of Men and Mavericks
fór úrskeiðis. Butler var að leika
í brimbrettaatriði á norðurströnd
Kaliforníu þegar hann lenti í
stórri öldu sem setti hann á bólakaf. „Butler var í kafi þegar tvær
öldur gengu yfir og fékk svo fjórar til fimm í viðbótar í höfuðið,“
sagði brimbrettakappinn Frank
Quirarte á ESPS-bloggsíðu sinni.
Butler er búinn að jafna sig eftir
atvikið og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsinu.

Eigur Jackson
boðnar upp
Eigur úr dánarbúi Michaels Jackson voru boðnar upp um liðna
helgi og fyrir 540 hluti fengust nærri 200 milljónir króna.
Meðal þess sem boðið var upp
var spegill með handskrifuðum
miða áföstum, en á miðann hafði
poppgoðið skrifað nokkur orð um
tónleikaröðina sem hann hafði
fyrirhugaða.
Krítartafla úr eldhúsinu var
líklega sá hlutur sem seldist fyrir
hæsta verðið miðað við verðgildi,
en hún seldist fyrir rúmar
600.000 krónur. Ástæðan er sú
að á hana hafði ellefu ára dóttir
Jacksons, Paris, skrifað: „Elsku
pabbi / Ég (hjarta) pabbi / Brostu
– það kostar ekkert.“

NICKI MINAJ Onika Tanya Maraj,

LADY GAGA Þessi rauði kjóll,

KATY PERRY Uppáhaldslitur Katy

betur þekkt sem Nicki Minaj, var
valin efnilegasta stjarna ársins 2011
af Billboard. Hún gaf út sína fyrstu
plötu árið 2010, sem sló heldur
betur í gegn. Á einum tímapunkti
átti Minaj sjö lög samtímis á
Billboard-listanum. Söngkonan
klæðir sig alla jafna í litríkum
klæðnaði sem þykir endurspegla
hressandi persónuleika hennar.

himinháu hælar og gleraugun
góðu er bara eitt dæmi um skrautlegan klæðnað sem Lady Gaga
skartaði á árinu. Söngkonan á
mörg eftirmminnileg augnablik á
rauða dreglinum og má segja að
hún hafi rutt brautina fyrir hinar
söngkonurnar. Það kemst samt
engin með tærnar þar sem Lady
Gaga er með hælana.

Perry á árinu var greinilega bleikur.
Svo mikil var ást hennar á litnum
að Perry litaði hárið á sér bleikt og
mætti iðulega í einhverju bleiku á
rauða dregilinn. Á evrópsku MTVtónlistarverðlaununum í haust
gerði Perry betur og mætti öll bleik
til leiks.

JÓLAGJÖFIN Í ÁR

MOTORCROSS
Mayhem MX Factory Text
með glærri linsu. Aukalinsa fylgir.

Mayhem MX Mike Metzger
Signature

Kr. 15.300.-

Kr. 17.400.-

Proven MX Ricky Carmichael Signature
með glærri linsu.

Crowbar MX One Icon Green
með glærri linsu.

Kr. 14.400.-

Kr. 14.300.-

UMBOÐS- OG DREIFINGARAÐILI: OPTICAL STUDIO

JESSIE J Þessi unga breska söngkonan gaf út sína
fyrstu plötu í byrjun árs og hefur lagið Who You
Are slegið rækilega í gegn. Jessie J þykir frumleg í
klæðaburði en hún virðist vera með einstaka ást á
samfestingum og notar hvert tækifæri sem gefst til að
skarta þeim.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fékk hugmynd að góðgerðarframtaki í lagi Mugisons
„Mig langaði bara að hjálpa til,“
segir mannfræðineminn Sandra
Hrafnhildur Harðardóttir, sem
hefur hafið sölu á handgerðum
hálsmenum til styrktar hinum
ýmsu góðgerðarsamtökum.
Hálsmenið kallar hún Vonarnisti
og segir því ætlað að vera áminningu um að einhvers staðar megi
alltaf finna von. Hugmyndina fékk
Sandra þegar hún var að hlusta á
útvarpið. „Ég var að hlusta á nýtt
lag með Mugison, Þjóðarsálina, þar
sem orðið vonarneisti kemur fyrir.
Ég fór strax að hugsa um þetta
orð og hvaða jákvæðu þýðingu
það hefði. Út frá því velti ég fyrir
mér af hverju enginn hefði búið til
vonarnisti, og ákvað að gera það
bara sjálf.“ Hún hafði aldrei búið
til skartgrip á ævinni þegar hugmyndin fæddist en lét það ekki
stöðva sig. Hálsmenið er búið til úr
vírkúlu með glitsteini innan í og er
í síðri keðju.
Sandra er námsmaður og tilheyrir þannig efnalitlum hópi en
hún segir aldrei hafa komið til
greina að græða sjálf á framtakinu. „Mig langaði að styrkja samtök
sem eru að hjálpa þeim sem þurfa
aðstoð. Undanfarið hefur verið svo
mikið í fréttum hvað margir eiga
bágt, miklu meira bágt en ég, og
mig langaði til að leggja mitt af
mörkum.“
Sandra ákvað að tileinka hverjum samtökum einn mánuð og gefa

SKARTGRIPAHÖNNUÐUR Sandra ætlar að nota jólafríið í að gera eins mörg hálsmen

og hún getur.

ágóðann af sölu nistisins að fráteknum efniskostnaði til þeirra í
mánaðarlok. Þannig er janúar mánuður Fjölskylduhjálpar, í febrúar
styrkir hún Blátt áfram, Stígamót
í mars og Rauða krossinn í apríl.
Viðbrögð við framtakinu hafa verið
mjög jákvæð að sögn Söndru, sem
hefur á tveimur dögum fengið á
annan tug pantana, og hefur fólk

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

haft samband við hana og boðið
henni hjálp sína. Hún útilokar ekki
áframhald á verkefninu. „Mig langar að sjálfsögðu að halda áfram
með þetta ef ég fæ góðar undirtektir og þetta gengur vel.“
Vonarnistið kostar 4.000 krónur og hægt er að leggja inn pöntun fyrir hvaða mánuð sem er á
Facebook-síðu með sama nafni. - bb

Magnaðar myndir í dag.

Íslenska
kennslubókin
Stafræn ljósmyndun
á Canon EOS og 2 klst.
námskeið fylgir með.

6 mánaða
vaxtalaus VISA lán
í verslunum Nýherja,
Borgartúni 37 og
Kringlunni.

Taktu fyrsta skrefið inn í
heim DSLR ljósmyndunar.

Kyrrmyndir eða vídeó,
fangaðu söguna þína.

Canon EOS 1100D

Canon EOS 550D

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.
Tilboðsverð

89.900 kr.
Listaverð 94.900 kr.

Nýherji hf.

Óendanlegir möguleikar
á morgun.

Sími 569 7700

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.
Tilboðsverð

144.900 kr.
Listaverð 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.
Tilboðsverð

159.900 kr.
Listaverð 164.900 kr.

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.
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GJÖRBREYTT
2006 Rooney Mara mætti í
kvenlegum kjól með blúndusaumi á frumsýningu.
2009 Leikkonan var ungleg
með náttúrulega liði í hárinu
og í rómantískum kjól á kvikmyndahátíðinni í Toronto.
2011 Mara sýndi gjörbreyttan
stíl sinn í fallegum Givenchykjól á heimsfrumsýningu nýju
myndarinnar.
2011 Hreinar línur
og pönkuð
naumhyggja
ráða stíl leikkonunnar
þessa dagana.

Tónlist ★★★
7
Todmobile

Þéttofið, litríkt og yfirleitt áhugavert
Söngvarinn Eyþór Ingi Gunnlaugsson er kynntur til sögunnar á þessari
sjöundu hljóðversplötu Todmobile. Eins og búast mátti við fær hann að
njóta sín í kraftmeiri lögunum og stimplar sig þar vel inn á meðan Andrea
Gylfa syngur yfirleitt þau rólegri.
Platan hefst á hinu krúttlega Sjúklegt
sjóv sem Andrea syngur við hnyttinn
texta sinn og næst tekur við Hafmey,
sæmileg kraftballaða með Eyþóri Inga.
Þau syngja síðan saman í Hér og nú,
lagi sem hefði sómt sér vel í Eurovision.
Aftur syngja Rocky Horror-vinirnir saman
í Það er nú það, hressilegu popplagi,
sem er næst besta lag plötunnar á eftir
Gleym mér ei, verulega huggulegu lagi
í gamla Todmobile-stílnum, með töff
gítar- og bassaspili.
Allt þetta hristir upptökustjórinn og gítarleikarinn Þorvaldur Bjarni saman
í litríkan kokteil en lagasmíðarnar á seinni helmingi plötunnar eru ekki jafn
áhugaverðar, þótt margt sé þar vel gert og ýmsu tjaldað til. Undantekningin
er Ég er bara ég þar sem falleg rödd Andreu skín skært í þéttofinni ballöðu.
Einnig sker Draumar og dægurlög sig úr sem ágætis popplag og Ástin mín
er lítið og sætt lokalag.
Freyr Bjarnason
Niðurstaða: Nokkur mjög góð lög en minni gæði í seinni hlutanum draga úr heildaráhrifunum.

2006

2009

2011

NORDICPHOTOS/GETTY

Vill ekki sjá gömlu fötin
Hollywood-útgáfa Karla sem hata konur er
frumsýnd í íslenskum kvikmyndahúsum
í dag. Aðalleikkonan Rooney Mara hefur
breyst mikið eftir að hún fékk hlutverkið.
Stjarna leikkonunnar ungu, Rooney Mara, rís
hratt þessa dagana eftir að hún lék Lisbeth
Salander í Hollywood-útgáfu Karla sem hata
konur. Mara var valin úr hópi hæfileikaríkra leikkvenna til að taka hlutverkið að sér vegna vilja
hennar til að gerbreyta sér og lifa sig inn í hlutverkið. Núna vill leikkonan ekki sjá fötin sem hún
átti áður en hún lék í myndinni. Persónulegur stíll
hennar gjörbreyttist á þeim fjórtán mánuðum
sem hún eyddi við tökurnar, en eins og lesendur
bóka Stiegs Larson þekkja er Salander bæði húð-

flúruð og götuð um allan líkamann.
Mara þykir nú klæða sig mun líkar
hinni óttalausu Salander, í dekkri
liti og hreinar línur í pönkuðum
naumhyggjustíl.
Stíll Möru var áður kvenlegur,
unglegur og rómantískur og því
er um mikla breytingu að ræða.
„Ég endurnýjaði fataskápinn minn
algjörlega. Ég var tilneydd, að hluta til
vegna hárgreiðslunnar en líka vegna þess
að mér leið ekki lengur þægilega í fötunum mínum eftir að ég lifði sem Lisbeth í
fjórtán mánuði,“ sagði Mara í viðtali á dögunum, en hún þurfti meðal annars að raka af
sér hárið fyrir hlutverkið og láta gata aðra
geirvörtuna fyrir hlutverkið.

SNARLÆKKAÐ VERÐ
20%

SKÍÐI

3060%

20%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

FJÖLSKYLDUHJÓL

KEPPNISHJÓL

Mikið úrrval af þrektækjum
www.markid.is

sími 553 5320

Ármúla 40

2011
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Vill ekki mynd um
síðustu daga Ledger
Leikkonunni Michelle Williams, ekkju
Heath Ledger, hryllir við áformum um kvikmynd sem mun byggja á síðustu dögum leikarans, sem lést fyrir aldur fram árið 2008.
Ledger tók of stóran skammt af eiturlyfjum
fyrir slysni, en dauði hans og aðdragandi
hlutu gríðarlega mikla athygli fjölmiðla
fyrir þremur árum.
Pískrað hefur verið um slíka mynd í
Hollywood í þó nokkurn tíma, en nú lítur út
fyrir að grænt ljós gæti fengist til að hefja
framleiðslu. Þegar Williams frétti af því
brást hún öskureið við, enda hefur hún óttast það mjög að myndin yrði að veruleika.

Hún lítur á hugmyndina sem ömurlega leið
til að græða á hræðilegum atburði, og
kvíðir fyrir því að þurfa að rífa
upp gömul sár, var haft eftir
heimildarmanni.
Leikaraparið, sem var skilið
þegar Ledger lést, átti saman
dótturina Matildu sem varð
sex ára á þessu ári. Sami heimildarmaður bætti við að í raun
og veru snerist mótþrói Williams
um dótturina, sem hún vill ekki
að verði stöðugt minnt á í hvaða
aðstæðum faðir hennar lést.

MICHELLE WILLIAMS OG HEATH LEDGER

kynntust við gerð Brokeback Mountain
árið 2004. Matilda fæddist í október
2005 en tveimur árum síðar skildu
hjónin.

GEFUR PLÖTU Rapparinn Emmsjé Gauti

gefur aðdáendum sínum plötu á netinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gefur plötu
á netinu
Rapparinn Emmsjé Gauti hefur
ákveðið að gefa aðdáendum
sínum níu laga plötu á netinu sem
heitir Í freyðibaði með Emmsjé
Gauta.
Þar er að finna mixtape-lög
undir áhrifum frá tónleikaröð
hans Í freyðibaði. Hún hefur
staðið yfir undanfarna þrjá mánuði og hafa flytjendur á borð við
Skytturnar, 7berg, Gísli Pálma,
Forgotten Lores og Úlfur úlfur
spilað á þessum kvöldum. Platan verður að finna á síðunni
emmsjegauti.com. Rapparinn gaf
fyrr á árinu út sína fyrstu plötu,
Bara ég.

OSTAR
ÚR FÓRUM MEISTARANS

Netverji í
fangelsi
Maður sem setti á netið ókláraða
útgáfu af hasarmyndinni X-Men
Origins: Wolverine fjórum vikum
áður en fullkláraða útgáfan kom
í bíó hefur verið dæmdur í eins
árs fangelsi. Maðurinn, sem býr
í New York, var handtekinn af
bandarísku alríkislögreglunni,
FBI, og játaði sig sekan um brot
á höfundarrétti. Hann sagðist
hafa keypt myndina af götusala
í stórborginni. „Þessi fangelsisdómur sendir sterk skilaboð til
þeirra sem eru að hugsa um að
setja efni ólöglega á netið,“ sagði
saksóknarinn.

ALDAGÖMUL HEFÐ
ÞROSKUÐ Í ÍSLENSKU UMHVERFI
Íslenskir mjólkurbændur kynna með stolti hina íslensku Óðalsosta.
Átta ostar byggðir á alþjóðlegri hefð og fullkomnaðir með besta
hráefni sem völ er á — íslenskri mjólk.
ERTU NÓGU ÞROSKAÐUR FYRIR BRAGÐIÐ?

ÁNÆGÐ Charlize Theron er hamingju-

söm og einhleyp.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Leikkonan Charlize Theron nýtur
þess að vera laus og liðug. Hún
batt enda á samband sitt við Stuart Townsend í janúar árið 2010.
„Ég hef ekki verið á lausu frá
því ég var nítján ára gömul. Ég
var í tveimur langtíma samböndum, annað entist í þrjú ár og hitt
í tíu ár. Þegar ég tala um sambandsslit mitt og Stuarts er ég
ekki á höttunum eftir vorkunn.
Mér finnst þetta góð upplifun og
ég nýt hennar,“ sagði leikkonan,
sem er nú upptekin við að kynna
nýjustu kvikmynd sína, gamanmyndina Young Adult.

ÍSLENSKA / SIA.IS / MSA 57695 12/11

Sátt við sitt
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Enginn toppar Mugison
Fyrsta plata Mugisons á
íslensku er plata ársins að
mati sérfræðinga Fréttablaðsins. Lay Low á næst
bestu plötu ársins.
Fréttablaðið leitaði til valinna sérfræðinga til þess að komast að því
hverjar eru bestu plötur ársins
2011. 17 manns skiluðu inn listum yfir bestu íslensku plöturnar,
-gagnrýnendur, fjölmiðlafólk og
nafntogaðir tónlistaráhugamenn.
Platan sem er í efsta sæti á lista
hvers og eins fær 5 stig, platan í
öðru sæti 4 stig og þannig koll af
kolli. Ef tvær plötur fá jafn mörg
stig þá fær sú plata sem er með
fleiri tilnefningar hærra sæti á
heildarlistanum.
Mugison hafði nokkra yfirburði í valinu að þessu sinni. Platan hans, Haglél, fékk flest stig,
35, en líka langflestar tilnefningar, ellefu talsins. Sigur Mugisons
kemur sennilega fáum á óvart.
Hann hefur áður verið sigursæll

í þessari sömu könnun og svo er
Haglél líka langmest selda plata
ársins 2011 á Íslandi.
Það munar frekar litlu á næstu
plötum á eftir Haglélinu. Í öðru
sæti er Brostinn strengur með
Lay Low með 24 stig, plata rokkdýranna í Ham eru í þriðja sæti
með 21 stig og svo koma tvær plötur með 19 stig, Arabian Horse með
GusGus og Big Spring með Helga
Hrafni Jónssyni. Þar sem Arabian
Horse fær fleiri tilnefningar lendir hún í fjórða sæti. Árangur Helga
Hrafns er athyglisverður þar sem
Big Spring hefur fengið töluvert
minni spilun og umfjöllun heldur
en þær fjórar plötur sem eru fyrir
ofan hana á listanum.
Það segir kannski eitthvað um
það hvað tónlistarárið 2011 var gott
að sjálf Björk nær aðeins 9. sæti
með hina metnaðarfullu Biophiliu
og rómaðar plötur Of Monsters and
Men og Snorra Helgasonar ná ekki
inn á topp tíu. Sú fyrrnefnda lendir
í þrettánda sæti og plata Snorra í
því fjórtánda.

1

4

5

6

7-8

7-8

9

10

1. Mugison – Haglél .....................................................................35 stig
2. Lay Low – Brostinn strengur................................................. 24 stig
3. Ham – Svik, harmur og dauði ..............................................21 stig
4. GusGus – Arabian Horse .......................................................19 stig (9 tilnefningar)
5. Helgi Hrafn Jónsson – Big Spring........................................19 stig (5 tilnefningar)
6. Reykjavík! – Locust Sounds ..................................................16 stig
7.-8. Sin Fang – Summer Echoes .............................................15 stig
7.-8. Sólstafir – Svartir sandar ...................................................15 stig
9. Björk – Biophilia.......................................................................12 stig
10. Sóley – We Sink .....................................................................10 stig

– Fréttatíminn

1. Samaris – Hljóma
þú
2. Ben Frost og Daníel
Bjarnason – Solaris
3. Sin Fang – Summer
Echoes
4. Mugison – Haglél
5. GusGus – Arabian
Horse

3

BESTU ÍSLENSKU PLÖTURNAR 2011

Dr. Gunni

Alexandra Kjeld

2

1. Snorri Helgason –
Winter Sun
2. Lay Low – Brostinn
strengur
3. GusGus – Arabian
Horse
4. Hellvar – Stop that
Noise
5. Ham – Svik, harmur
og dauði

Halldór Ingi
Andrésson

Kjartan
Guðmundsson

– plotudomar.com

– Fréttablaðið

1. Mugison – Haglél
2. Lay Low – Brostinn
strengur
3. Daníel Ágúst – The
Drift
4. Bubbi Morthens –
Ég trúi á þig
5. GusGus – Arabian
Horse

1. Helgi Hrafn Jónsson
– Big Spring
2. Lay Low – Brostinn
strengur
3. Sykur – Mesópótamía
4. Pollapönk – Aðeins
meira Pollapönk
5. FM Belfast – Don‘t Want to Sleep

Helena
Þrastardóttir

Kristín Gróa
Þorvaldsdóttir

Árni Þór Jónsson

Egill Harðar

– Zýrður rjómi

– Rjóminn

1. Reykjavík! – Locust
Sounds
2. Prinspóló – Jukk
3. Sin Fang – Summer
Echoes
4. FM Belfast – Don‘t
Want to Sleep
5. Mugison – Haglél

1. Low Roar – Low
Roar
2. Helgi Hrafn Jónsson
– Big Spring
3. Ragga Gröndal –
Astrocat Lullaby
4. Of Monsters and
Men – My Head Is
an Animal
5. ADHD – ADHD2

1. Reykjavík! – Locust
Sounds
2. GusGus – Arabian
Horse
3. Fm Belfast – Don‘t
Want to Sleep
4. Mugison – Haglél
5. Sóley – We Sink

Benedikt
Reynisson

Freyr Bjarnason

Höskuldur Daði
Magnússon

Ólafur Páll
Gunnarsson

– Fréttablaðið

– Rás 2

1. Helgi Hrafn Jónsson
– Big Spring
2. Sin Fang – Summer
Echoes
3. Mugison – Haglél
4. Lay Low – Brostinn
strengur
5. Snorri Helgason –
Winter Sun

1. Mugison – Haglél
2. Lay Low – Brostinn
strengur
3. Sólstafir – Svartir
sandar
4. Einar Scheving –
Land míns föður
5. GusGus – Arabian
Horse

– Fréttablaðið

– bensonisfantastic.
wordpress.com

1. Mugison – Haglél
2. Helgi Hrafn Jónsson
– Big Spring
3. Ham – Svik, harmur
og dauði
4. Lay Low – Brostinn
strengur
5. Björk – Biophilia

1. Reykjavík! – Locust
Sounds
2. Sólstafir – Svartir
sandar
3. Gang Related –
Stunts & Rituals
4. Sin Fang – Summer
Echoes
5. GusGus – Arabian Horse

Bergrún Anna
Hallsteinsdóttir

Frosti Logason
– X-ið 977

– Grapevine

1. Ham – Svik, harmur
og dauði
2. Samaris – Hljóma
þú
3. Sólstafir – Svartir
sandar
4. GusGus – Arabian
Horse
5. Of Monsters and
Men – My Head Is an Animal

1. Björk – Biophilia
2. Mugison – Haglél
3. GusGus – Arabian
Horse
4. FM Belfast – Don‘t
Want to Sleep
5. Tómas R. Einarsson –
Strengur

Jens Kr. Guð
1. Ham – Svik, harmur
og dauði
2. Sólstafir – Svartir
sandar
3. Björk – Biophilia
4. Mugison – Haglél
5. Herbertson – Tree
of Life

– toppfimmafostudegi.com

1. Of Monsters and
Men – My Head Is
an Animal
2. Sóley – We Sink
3. Sin Fang – Summer
Echoes
4. Mugison – Haglél
5. Reykjavík! – Locust
Sounds

Ómar Eyþórsson
– X-ið 977

1. Ham – Svik, harmur
og dauði
2. Mugison – Haglél
3. GusGus – Arabian
Horse
4. Sykur – Mesópótamía
5. Sólstafir – Svartir
sandar

BESTU PLÖTUR SÍÐUSTU ÁRA

Trausti Júlíusson

2010: Apparat Organ Quartet – Pólýfónía
2009: Hjaltalín – Terminal
2008: Sigur Rós – Með suð í eyrum við
spilum endalaust
2007: Mugison – Mugiboogie
2006: Reykjavík! – Glacial Landscapes,
Religion, Oppression & Alcohol
2005: Sigur Rós – Takk
2004: Mugison – Mugimama (is this
Monkey Music?)

1. Sóley – We Sink
2. Lay Low – Brostinn
strengur
3. Björk – Biophilia
4. Ham – Svik, harmur
og dauði
5. Helgi Hrafn Jónsson
– Big Spring

2003: Mínus – Halldór Laxness
2002: Sigur Rós – ()
2001: XXX Rottweilerhundar – XXX Rottweilerhundar
2000: Botnleðja – Douglas Dakota
1999: Sigur Rós – Ágætis byrjun
1998: Botnleðja – Magnyl
Samkvæmt sams konar könnunum í
Fréttablaðinu, DV og Fókus

– Fréttablaðið
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Sögulegir yfirburðir PJ Harvey
Polly Jean Harvey á langbestu plötu ársins að
mati sérfræðinga Fréttablaðsins. Valið endurspeglar niðurstöðu helstu
tónlistarmiðla úti í heimi.
Fréttablaðið leitaði til valinna
sérfræðinga til þess að ganga
úr skugga um það hverjar eru
bestu plötur ársins 2011. 17
manns skiluðu inn listum yfir
bestu erlendu plöturnar – gagnrýnendur, fjölmiðlafólk og nafntogaðir tónlistaráhugamenn.
Platan sem er í efsta sæti á lista
hvers og eins fær 5 stig, platan
í öðru sæti 4 stig og þannig koll
af kolli. Ef tvær plötur fá jafn
mörg stig fær sú plata sem er
með fleiri tilnefningar hærra
sæti á heildarlistanum.
Þrjár plötur voru í sérflokki
í valinu að þessu sinni. Í þriðja
sæti lenti platan Whokill með
bandarísku tónlistarkonunni
Merrill Garbus, sem kallar sig

tUnE–yArDs. Það hefur eflaust
hjálpað henni að tónleikar hennar á Nasa voru einn af hápunktum síðustu Airwaves. Í öðru
sæti lenti bandaríska hljómsveitin Bon Iver sem hinn geðþekki Justin Vernon fer fyrir.
Þetta er önnur plata sveitarinnar, samnefnd henni. Það var
hins vegar hin enska Polly Jean
Harvey sem sigraði með yfirburðum með plötunni sinni Let
England Shake. Hún fékk hvorki
meira né minna en 40 stig og ellefu tilnefningar. Þetta er í fyrsta
sinn í sögu þessa vals á plötum
ársins hér í blaðinu sem erlenda
sigurplatan fær fleiri stig en sú
íslenska.
Atkvæði á aðrar plötur en
þessar þrjár dreifðust mikið
sem sést m.a. á því að tvær
plötur eru jafnar í sjötta sæti
og fjórar plötur jafnar í því áttunda. Það vekur athygli að af
ellefu efstu plötunum er aðeins
ein evrópsk, hinar tíu eru með
bandarískum og kanadískum
listamönnum.

Alexandra Kjeld
1. tUnE–yArDs –
Whokill
2. Bon Iver – Bon Iver
3. Cults – Cults
4. Beyoncé – 4
5. M83 – Hurry Up,
We‘re Dreaming

1

2

6–7

Dr. Gunni
– Fréttatíminn
1. Kvelertak – Kvelertak
2. Girls – Father, Son,
Holy Ghost
3. Justice – Audio,
Video, Disco
4. Bon Iver – Bon Iver
5. Timber Timbre –
Creep On Creepin‘ On

Benedikt
Reynisson

Freyr Bjarnason

Höskuldur Daði
Magnússon

Frosti Logason
– X-ið 977
1. Mastodon – The
Hunter
2. Iceage – New
Brigade
3. Bon Iver – Bon
Iver
4. Wild Beasts –
Smother
5. Battles – Gloss
Drop

Kjartan
Guðmundsson

Kristín Gróa
Þorvaldsdóttir

1. PJ Harvey – Let
England Shake
2. Decemberists – The
King Is Dead
3. J. Mascis – Several
Shades of Why
4. Data Romance –
Data Romance EP
5. Thurston Moore –
Demolished Thoughts

1. Bon Iver – Bon Iver
2. PJ Harvey – Let
England Shake
3. The Strokes –
Angles
4. Kurt Vile – Smoke
Ring For My Halo
5. Smith Westerns –
Dye It Blonde

8–11

1. PJ Harvey – Let
England Shake
2. Kate Bush – 50
Words For Snow
3. Jay–Z / Kanye West
– Watch the Throne
4. Foster the People –
Torches
5. Lykke Li – Wounded Rhymes

1. tUnE–yArDs –
Whokill
2. Bon Iver – Bon Iver
3. Various Artists –
Drive (Original Motion
Picture Soundtrack)
4. Mastodon – The
Hunter
5. Noah and the
Whale – Last Night on Earth

– Fréttablaðið

8–11

1. Jakszyk, Fripp &
Collins – A Scarcity of
Miracles
2. Nick Lowe – The
Old Magic
3. PJ Harvey – Let
England Shake
4. Lucinda Williams –
Blessed
5. Marianne Faithful – Horses & High Heels

1. I Break Horses –
Hearts
2. War on Drugs –
Slave Ambient
3. PJ Harvey – Let
England Shake
4. Wiseblood – These
Wings
5. Pete and the Pirates
– One Thousand Pictures

– toppfimmafostudegi.
com
1. PJ Harvey – Let
England Shake
2. Shabazz Palaces –
Black Up
3. Lykke Li – Wounded
Rhymes
4. Bon Iver – Bon Iver
5. John Maus – We Must Become The Pitiless
Sensors of Ourselves

Ólafur Páll
Gunnarsson

– Fréttablaðið

– Rás 2

1. PJ Harvey – Let
England Shake
2. Bon Iver – Bon Iver
3. The Black Keys – El
Camino
4. Girls – Father, Son,
Holy Ghost
5. Smith Westerns –
Dye It Blonde

1. Wilco – The Whole
Love
2. Fleet Foxes –
Helplessness Blues
3. PJ Harvey – Let
England Shake
4. Anna Calvi – Anna
Calvi
5. Bon Iver – Bon Iver

Jens Kr. Guð

Ómar Eyþórsson

1. PJ Harvey – Let
England Shake
2. Týr – Lay of Thrym
3. Tom Waits – Bad
as Me
4. Fleet Foxes –
Helplessness Blues
5. Wilco – The Whole
Love

– X-ið 977
1. The Vaccines –
What Did You Expect
From The Vaccines
2. The Black Keys – El
Camino
3. Bombay Bicycle
Club – A Different
Kind of Fix
4. Mastodon – The
Hunter
5. Kurt Vile – Smoke Ring For My Halo

Trausti Júlíusson

BESTU PLÖTUR SÍÐUSTU ÁRA
2010: The National – High Violet
2009: Animal Collective – Merriweather
Post Pavilion
2008: MGMT – Oracular Spectacular
2007: Arcade Fire – Neon Bible
2006: Bob Dylan – Modern Times
2005: Sufjan Stevens – Illinois
2004: The Streets – A Grand Don‘t Come
For Free

8–11

– Fréttablaðið

Helena
Þrastardóttir

1. Timber Timbre –
Creep On Creepin‘ On
2. James Blake –
James Blake
3. Tom Waits – Bad
as Me
4. tUnE yArDs –
Whokill
5. The Roots – Undun

8–11

– plotudomar.com

Egill Harðar

– Grapevine

6–7

Halldór Ingi
Andrésson

– Rjóminn

Bergrún Anna
Hallsteinsdóttir

5

1. PJ Harvey – Let England Shake ............................................................ 40 stig
2. Bon Iver – Bon Iver................................................................................... 25 stig
3. tUnE–yArDs – Whokill ..............................................................................21 stig
4. Tom Waits – Bad as Me .......................................................................... 10 stig
5. Mastodon – The Hunter.............................................................................9 stig
6. – 7. The Black Keys – El Camino .............................................................7 stig
6. – 7. Shabazz Palaces – Black Up ............................................................7 stig
8. – 11. Fleet Foxes – Helplessness Blues ................................................6 stig
8. – 11. Girls – Father, Son, Holy Ghost .....................................................6 stig
8. – 11. Timber Timbre – Creep On Creepin‘ On ....................................6 stig
8. – 11. Wilco – The Whole Love..................................................................6 stig

– Zýrður rjómi

1. St. Vincent –
Strange Mercy
2. tUnE–yArDs –
Whokill
3. John Maus – We
Must Become The
Pitiless Censors of
Ourselves
4. PJ Harvey – Let England Shake
5. Metronomy – The English Riviera

4

BESTU ERLENDU PLÖTURNAR 2011

Árni Þór Jónsson

– bensonisfantastic.
wordpress.com

3

– Fréttablaðið
2003: The Mars Volta – De–Loused In The
Comatorium og The White Stripes –
Elephant
2002: The Streets – Original Pirate Material
2001: Daft Punk – Discovery
2000: St. Germain – Tourist
1999: Beck – Midnite Vultures
1998: Massive Attack – Mezzanine
Samkvæmt sams konar könnunum í Fréttablaðinu, DV og Fókus.

1. tUnE yArDs –
Whokill
2. Tom Waits – Bad
as Me
3. Shabazz Palaces –
Black Up
4. Justice – Audio,
Video, Disco
5. Ghostpoet –
Peanutbutter Jam and Melancholy Jam

Kringlunni • Smáralind • Glerártorgi, Akureyri
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Cowell viðurkennir ósigur sinn
Simon Cowell hefur viðurkennt ósigur sinn í baráttunni um vinsælsta smáskífulagið um jólin í Bretlandi þrátt fyrir að kapphlaupinu sé ekki lokið.
Stúlknasveitin Little Mix virðist hafa orðið undir
í baráttunni við Military Wives, eða kór eiginkvenna hermanna. Kórinn hefur selt 242 þúsund
smáskífur með laginu Wherever You Are á aðeins
tveimur dögum. Engin smáskífa hefur selst hraðar
í Bretlandi síðustu sex ár.
Little Mix vann X-Factor í Bretlandi sem Simon
Cowell hefur yfirumsjón með. Þrátt fyrir það hefur
þeirra útgáfa af lagi Damien Rice, Cannonball, ekki
selst nema í 38 þúsund eintökum. Það er minnsta
smáskífusala sigurvegara í X-Factor frá árinu
2004.
„Til hamingju Little Mix og Military Wives. Þetta
er frábær málstaður og verðugur sigurvegari í
baráttunni um vinsælasta lagið,“ skrifaði Cowell á
Twitter-síðu sína.
Ef Military Wives ber sigur úr býtum verður það
í annað sinn á þremur árum sem sigurvegarinn í
X-Factor nær ekki toppsætinu um jólin. Árið 2009
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TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!

EG
E
GIL
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL
kl. 5 - 8 - 10:50
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:10 - 8 - 10:45
kl. 8 - 10:10
kl. 3 - 5:30
kl. 3:30
kl. 3
kl. 3:20

ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BA
B
AKK
AKK
KKA
A

NEW YEAR´S EVE
kl. 5:30 - 8 - 10:30
MISSION IMPOSSIBLE 4
kl. 5:10 - 8 - 10:50
MISSION IMPOSSIBLE 4 VIP
kl. 5:10 - 8 - 10:50
HAROLD AND KUMAR Með texta kl. 8(2D) - 10:10(2D)
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali
kl. 5:50
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali
kl. 5:50
PUSS IN BOOTS Ótextuð M/ ensku. Tali kl. 10:30
A GOOD OLD FASHIONED ORGY
kl. 10:30
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali
kl. 5:40
TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 kl. 8
TOWER HEIST
kl. 8

2D
2D
2D

L
12
VIP

2D
3D

16

2D
2D

L

2D
2D

16

L

L

2D 12
2D 12

kl. 8 - 10:20

2D

L

kl. 5:50
kl. 8 - 10:50

3D
2D

16

kl. 6

2D

L

12

2D

16

2D
2D

12

L

3D
3D
2D

16

3D
2D

L

NEW YEAR´S EVE
MISSION IMPOSSIBLE 4
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali

Gagnrýnendur hjá bandaríska tónlistartímaritinu
Billboard hafa valið bestu
lög ársins 2011. Fáum
kemur það vafalítið á óvart
að breska söngkonan Adele
er þar ofarlega á blaði.

kl. 5:50

KEFL
KE
FLAV
AV
A
VÍÍK
K
NEW YEAR’S EVE
kl. 8 - 10:30
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 8 - 10:50

Dansvæn blanda af poppi
og R&B sem skaut hinni
skrautlegu Minaj upp á
stjörnuhimininn á árinu.

L

L
12
16
L

2D

L

2D

12

2SOMEONE
LIKE YOU –
ADELE
Tvímælalaust eitt af lögum
ársins 2011. Grípandi og gullfalleg ballaða með frábærri
söngkonu.

THE WORLD
3TIL
ENDS – BRITNEY SPEARS
Skemmtilegasta lag
Spears síðan Toxic
kom út. Viðlagist
límist auðveldlega við
heilann.

TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!
H.V.A., FBL.

4

H.S.S., MBL.

BEST Nicki Minaj á besta lag ársins sam-

kvæmt gagnrýnendum Billboard.

JÓLAMYNDIN 2011
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GIRL WITH THE DRAGON TA
TATTOO
ALVIN OG ÍKO
ÍK RNAR
ARNI
NR3
NI
ARTÚÚR BJARGAR JÓÓLUNUM 3D
JACCK AND JILL
JA
ÆVINTÝRI TINNA

KL. 6 - 8 - 10
KLL. 6 - 8
KL. 5.50
KL.. 10
KL
10
KL. 5.40 - 8 - 10.20

BORGARBÍÓ

16
L
L
L
7

Hressilegt rapp af
plötunni Watch the
Throne. Samtal úr
gamanmynd Wills
Ferrell, Blades of
Glory, hljómar í
laginu.

16
12
L

Billboard.

– BON
7HOLOCENE
IVER
Heillandi lag sem var nýverið tilnefnt
til Grammy-verðlaunanna sem lag
ársins.

EDGE OF
8 THE
GLORY – LADY
GAGA
Ágætis popp undir
áhrifum frá áttunda
áratugnum með óvæntu
saxófónsólói.

AT
9 LOOK
ME NOW –

10 ROLLING
IN THE
DEEP – ADELE

–
6 NOVACANE
FRANK OCEAN
TVÖ LÖG Adele á tvö lög á topp tíu hjá

er í fjórða sæti með Holocene.

Taktfast lag, tilnefnt til
Grammy-verðlaunanna
sem rapplag ársins.

Silkimjúkt hiphop frá fyrrverandi söngkonu Destiny’s
Child.

www.laugarasbio.is

BON IVER Bandaríska indípoppsveitin

CHRIS BROWN
ÁSAMT BUSTA
RHYMES OG LIL
WAYNE

KELLY ROWLAND ÁSAMT
LIL WAYNE

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

N***AS IN
PARIS
– JAY-Z &
KANYE WEST

5MOTIVATION –

NÁNAR Á MIÐI.IS

GIRL WITH THE DRAGON TA
TATTOO KL. 5.10 - 8 - 10.50
ELÍAS
KL. 6
MONEYBALL
KL. 8 - 10.20

má sjá að popp- og hiphop-tónlist
er þar afar áberandi. Helst er það
bandaríska hljómsveitin Bon Iver
sem sker sig úr með lagið Holocene af sinni annarri plötu.
Sveitin á einmitt líka eina af
plötum ársins samkvæmt könnum Fréttablaðsins sem finna má
hér á síðunni á undan.

–
1SUPERBASS
NICKI MINAJ

L

3D

NORDICPHOTOS/GETTY

seldi Rage Against the Machine fleiri smáskífur
með laginu Killing in the Name heldur en sigurvegari X-Factor, Joe McElderry.

Nú er runninn upp sá tími sem
hinir og þessir árslistar eru
teknir að birtast. Gagnrýnendur
hjá ba nd a r í sk a tón l i st a r tímaritinu Billboard eru þar
engir eftirbátar og hafa tekið
saman bestu smáskífulögin sem
komu út árið 2011.
Ef topp tíu listinn er skoðaður

L

kl. 5:30 - 8 - 10:30
2D
kl. 5:40 - 8:20 - 10:10 2D
kl. 8 - 11:10
3D

landi undanfarna daga.

Nicki Minaj með lag ársins
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NEW YEAR’S EVE
VERY HAROLD AND KUMAR
MISSION: IMPOSSIBLE 4
HAPPY FEET TWO

GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
NEW YEAR´S EVE
MISSION IMPOSSIBLE 4
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali
STÍGVÉLAÐI
Í É KÖTTURINN m/ísl tali
HAPPY FEET TWO m/ísl tali
HAPPY FEET TWO m/ísl tali

LÉLEG SALA Smáskífan með Little Mix hefur selst illa í Bret-

Rólegheitarapp af nýrri EP-plötu
hins efnilega Ocean.

Afar vinsælt lag á þessu ári
sem hefur verið sungið í Glee
og American Idol auk þess
sem rokkararnir í Linkin Park
spreyttu sig á því.
DANSVÆN Til the World Ends

með Britney Spears er dansvænt
og grípandi.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

H.S.S. - MBL

7, 10

MIÐVIKUDAGUR: WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 20:00,
22:00  HJEM TIL JUL 18:00, 20:00  RARE EXPORTS
20:00, 22:00  Á ANNAN VEG 18:00  ELDFJALL 18:00
 SUPERCLASICO 18:00, 20:00  PARTIR 18:00, 22:00

MISSION IMPOSSIBLE

7, 10

ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3

4, 6

THE RUM DIARY

8

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D

4

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

BLITZ

10.30

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM

4 - 3D

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

+HMLyPOLQ
XP
NÝJÓLAKLASSÍK!

Sumarblær - íslensk hönnun og smíði
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GUÐJÓN ÁRNI ANTONÍUSSON skrifaði í gær undir tveggja ára samning við FH.

sport@frettabladid.is

Hinn 28 ára gamli bakvörður kemur til félagsins frá Keflavík, þar sem hann hefur leikið allan
sinn feril. Það hefur lengi staðið til að Guðjón færi í Hafnarfjörðinn, en hann var samningslaus.

ÓTTAST EKKI AÐ MISSA STARFIÐ
Guðmundur Guðmundsson segir að starf sitt hjá Rhein-Neckar Löwen sé ekki í neinni hættu þó svo að
ekki hafi gengið sem skyldi í vetur að hanga í bestu liðum Þýskalands. Löwen hefur orðið fyrir miklum
áföllum og Guðmundur segir að liðið sé ekki eins sterkt í ár og það hefur verið síðustu ár.
HANDBOLTI Guðmundur Guðmunds-

LARS LAGERBÄCK Stýrir Íslandi í fyrsta

skipti í Osaka í Japan.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fyrsti leikur Lagerbäcks:

Byrjar gegn
Japan ytra
FÓTBOLTI Knattspyrnusambönd
Íslands og Japans hafa komist að
samkomulagi um að karlalandslið
þjóðanna leiki vináttulandsleik í
Japan, 24. febrúar næstkomandi.
Leikið verður á Nagai-vellinum í
Osaka en á þessum velli var m.a.
leikið á HM í Japan/Suður-Kóreu
árið 2002. Þetta kemur fram á
heimasíðu KSÍ.
Leikurinn mun bera heitið
„Kirin Challenge Cup“ en Japanar mæta svo Úsbekistan í
undankeppni HM 29. febrúar.
Það verður síðasti leikur Japans
í sínum riðli og með sigri tryggja
Japanar sér efsta sætið. Þeir hafa
þó tryggt sér sæti í næstu umferð
undankeppni Asíu fyrir HM.
Þetta er annar vináttulandsleikurinn sem skipulagður er í
febrúar, því Ísland mætir Svartfjallalandi ytra 29. febrúar næstkomandi.
Það átti í fyrstu að vera fyrsti
leikur liðsins undir stjórn nýs
landsliðsþjálfara, Lars Lagerbäck, sem tekur formlega við liðinu nú um áramótin, en nú er ljóst
að hann byrjar með liðið í Japan.
- óój

Þjálfari Barcelona:

Gaf sjö leikmönnum frí
FÓTBOLTI Pep Guardiola hefur
ekki mikla áhyggjur af bikarleik
liðsins á móti Hospitalet á Camp
Nou á morgun. Hann gaf sjö leikmönnum leyfi til að fara í jólafrí
eftir sigurinn í Heimsmeistarakeppni félagsliða á sunnudaginn.
Auk Seydou Keita frá Malí
fengu allir Suður-Ameríkubúarnir að fara strax í jólafrí og þurfa
ekki að mæta á æfingu fyrr en 29.
desember. Þetta eru Argentínumennirnir Lionel Messi og Javier
Mascherano, Brasilíumennirnir
Dani Alves, Adriano Correia og
Maxwell og svo Sílemaðurinn
Alexis Sánchez.
Þetta eru þeir leikmenn liðsins
sem eiga fjölskyldur lengst í
burtu og þiggja því þetta tíu daga
jólafrí þjálfarans með þökkum.
Barcelona vann fyrri leikinn á
móti Hospitalet 1-0 á útivelli, en
það lið sem hefur betur í tveimur
leikjum kemst í sextán liða úrslit
keppninnar.
- óój

son landsliðsþjálfari stendur í
ströngu þessa dagana sem fyrr.
Hann er þjálfari þýska úrvalsdeildarliðsins Rhein-Neckar
Löwen ásamt því að vera þjálfari
íslenska landsliðsins.
Löwen situr í fimmta sæti þýsku
úrvalsdeildarinnar sem stendur og
virðist vera skrefi á eftir fjórum
efstu liðunum. Guðmundur segir
að árangurinn sé samt í takti við
það sem hann bjóst við.
„Við erum á svipuðu róli og ég
gerði ráð fyrir. Það urðu talsverðar breytingar á liðinu fyrir tímabilið og svo verða töluvert miklar breytingar aftur fyrir næsta
tímabil. Það er því ekki auðveldasta verkefni í heimi að fá alla til
þess að gefa sig í verkefnið á fullu.
Þetta er hálfgert milliár hjá okkur
að mörgu leyti og liðið er ekki eins
sterkt og það hefur verið síðustu
ár,“ segir Guðmundur, en hann fær
Alexander Petersson og danska
markvörðinn Niklas Landin meðal
annars til félagsins næsta sumar.
„Svo kemur líka góð vinstri
skytta sem ég get ekki nafngreint
í augnablikinu. Það er óhætt að
segja að það séu mjög spennandi
tímar fram undan hjá okkur.“

Höfum orðið fyrir miklum áföllum
Guðmundur segir að forsvarsmenn félagsins geri sér fyllilega
grein fyrir því að það sé hálfgert
millibilsástand hjá félaginu núna
og því sé enginn að fara á taugum
þó svo félagið haldi ekki alveg í við
efstu liðin.
„Það er samt alltaf pressa í
þessu starfi. Ég upplifi ekki neina
óánægju með mín störf og finn
fyrir fullum stuðningi þeirra sem
stýra félaginu. Ég óttast því ekkert
um starfið mitt. Alls ekki.“
Löwen hefur einnig orðið fyrir
miklum áföllum. Pólska stórskyttan Karol Bielecki missti
annað augað á síðustu leiktíð og
svo greindist norski línumaðurinn Bjarte Myrhol með illkynja
krabbamein fyrir þetta tímabil.
„Áföllin sem hafa dunið yfir
okkur eru með ólíkindum. Þetta
hefur haft sín áhrif á hópinn. Svo

LÍFLEGUR Guðmundur er þjálfari af lífi og sál og tekur alltaf afar virkan þátt í leiknum frá hliðarlínunni eins og sjá má á þessari

mynd.

höfum við verið með lykilmenn
meidda þannig að við stöndum
ekkert of vel í augnablikinu. Við
erum með mjög þunnan hóp núna
og höfum verið þannig í síðustu
leikjum. Ég hef einfaldlega ekki
getað skipt inn mönnum þannig
að álagið er mikið.“

Róbert í nógu góðu leikformi til að
spila með landsliðinu
Fyrir utan áföllin innan vallar
hefur einnig verið ákveðin óvissa
utan vallar. Danska skartgripajöfrinum Jesper Nielsen var meinað að vera bæði aðaleigandi Löwen
og danska liðsins AG. Í kjölfar
þess úrskurðar hefur Nielsen aðallega verið að einbeita sér að AG.
„Það lítur mjög vel út með framhaldið í þeim efnum. Það mun

NORDIC PHOTOS/BONGARTS

Ég upplifi ekki neina
óánægju með mín
störf og finn fyrir fullum
stuðningi þeirra sem stýra
félaginu.
GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON
ÞJÁLFARI RHEIN-NECKAR LÖWEN

koma í ljós fljótlega en það eru
ýmis jákvæð teikn hér á lofti með
framtíðina og allt sem bendir til
þess að hér verði hægt að halda
áfram af fullum krafti. Það er
heldur ekki fullljóst hvort Jesper
kúpli sig alveg frá Löwen. Það veit
enginn sem stendur.“
Róbert Gunnarsson er eini
Íslendingurinn í liði Löwen í vetur

en hann hefur mátt sætta sig við
mikla bekkjarsetu eftir að Bjarte
Myrhol sneri til baka.
„Róbert hefur spilað nokkuð.
Spilaði í 3 0 mí nútur gegn
Gummers bach og í tveimur
Evrópu leikjum. Einnig spilaði
hann í kortér gegn Grosswallstadt.
Hann hefur reyndar ekki spilað
neitt í síðustu tveimur leikjum.
Bjarte Myrhol er að spila afspyrnuvel og það er erfitt að taka hann
af velli á meðan hann spilar vel,“
segir Guðmundur, en er Róbert í
nægilega góðu leikformi til þess
að spila með landsliðinu?
„Já, hann er það. Robbi er í fínu
standi en það er við ramman reip
að draga þegar maðurinn sem
hann er að keppa við er að spila
mjög vel.“
henry@frettabladid.is

Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari segir að landsliðið ætli að selja sig dýrt á EM í Serbíu í janúar:

Geri ekki ráð fyrir því að Ólafur verði með
HANDBOLTI Ólafur Stefánsson hefur

gefið það út að afar litlar líkur séu
á því að hann spili með íslenska
landsliðinu á EM í Serbíu í janúar.
Það yrði mikið áfall fyrir landsliðið. Það er þó ekki enn búið að
útiloka þátttöku Ólafs á mótinu og
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari mun skoða málið betur
í kringum áramótin.
„Ég held þessu opnu. Ég er auðvitað búinn að ræða málið við Ólaf
og niðurstaðan úr því spjalli var sú
að ég fengi að hafa hann í þessum
28 manna hópi sem síðan er gjaldgengur fyrir landsliðið á EM. Við
munum láta á þetta reyna og svo

sjáum við hvað setur. Maður veit
aldrei hvað getur gerst,“ segir
Guðmundur en mun hann setja
mikla pressu á Ólaf að vera með?
„Nei, ég mun ekki gera það. Ég
mun leyfa honum að taka ákvörðun
þegar upp er staðið. Ég veit alveg
að hverju ég geng með Ólaf og ég
á ekki von á því að hann verði með
okkur í Serbíu.“
Ólafur lék gegn Kiel í Meistaradeildinni um helgina og stóð sig
vel. Kom nokkuð á óvart að hann
skyldi þess utan spila allan leikinn.
„Hann spilaði frábærlega í fyrri
hálfleik. Átti stórkostlegar sendingar en skotin gengu kannski
ekki alveg. Mér fannst hann einnig standa vaktina í vörninni vel.“
Ólafur sagði við Fréttablaðið
um daginn að það væri skynsamlegra að byggja sig upp núna og
koma sterkari inn í undankeppni
Ólympíuleikanna síðar á árinu.
Eru menn farnir að hugsa of langt
fram í tímann?
„Það má ekki gleyma því að öll
mót eru mikilvæg og hjálpa liðinu
við að spila sig saman. Ég vil ekki
líta á þessa keppni sem eitthvað
grín. Við verðum að taka mótið
alvarlega og fá sem mest út úr því.
Við þurfum að spila okkur saman

ENGINN ÓLAFUR Í SERBÍU Landsliðið verður væntanlega án Ólafs Stefánssonar á EM

í Serbíu. Það fyrsta stórmótið sem Ólafur missir af síðan árið 1993.

og verða klárir í undankeppni
Ólympíuleikanna eins vel og við
getum. Ég legg mikla áherslu á það
að þeir sem geta spilað á EM geri
það af fullum krafti og við reynum að ná eins góðum árangri þar

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

og við getum,“ segir Guðmundur.
„Þetta er eitt sterkasta handboltamót heims og við viljum standa
okkur vel. Um leið erum við að
byggja okkur upp til framtíðar.“
- hbg
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Ætla mér að spila aftur á tímabilinu
Rúmir tveir mánuðir eru síðan Eiður Smári Guðjohnsen tvíbrotnaði á fæti í leik með liði sínu, AEK Aþenu,
í Grikklandi. Þrátt fyrir svartar spár í fyrstu er hann sjálfur staðráðinn í að snúa aftur fyrir vorið.
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen

RODGERS Starfaði áður hjá Chelsea og

þekkir Eið Smára vel frá þeim tíma.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Eiður um áhuga í Englandi:

Stend við mína
ákvörðun
FÓTBOLTI Eitt af spútnikliðunum
í ensku úrvalsdeildinni í ár er
Swansea. Brendan Rodgers er
stjóri liðsins og lýsti oft yfir
áhuga á að fá Eið Smára til liðs
við félagið, nú síðast í sumar.
Sparkspekingar segja að Eiður
Smári hefði passað vel inn í þann
fótbolta sem Rodgers hefur látið
liðið spila.
Eiður Smári sér þó ekki eftir
þeirri ákvörðun að hafa farið til
Grikklands. „Auðvitað er auðvelt
að velta þessu fyrir sér þegar
maður liggur fótbrotinn heima,“
segir Eiður Smári sem fótbrotnaði í leik með AEK Aþenu í október síðastliðnum.
„Ég vissi nákvæmlega hvernig fótbolta Brendan Rodgers
lætur sín lið spila,“ segir hann en
Eiður þekkir vel til hans frá því
að hann var þjálfari hjá Chelsea,
þar sem Eiður var í sex ár. „Það
hefur reyndar komið mér aðeins
á óvart hversu marga leiki Swansea hefur unnið. Ég var mjög
ánægður með að hann sýndi mér
áhuga, rétt eins og Sam Allardyce hjá West Ham gerði. Ég tók
samt mínar ákvarðanir og stend
við þær.“
- esá

Eiður Smári um Elfar Frey:

Reynslan mun
styrkja hann
FÓTBOLTI Varnarmaðurinn Elfar
Freyr Helgason gekk í raðir
AEK frá Breiðabliki í sumar og
hefur Eiður Smári verið honum
innan handar í vetur. Hann hefur
tvíegis fengið að spila með liðinu
í Evrópudeildinni en bíður enn
eftir tækifæri með liðinu í grísku
úrvalsdeildinni.
„Hann er að stíga sín fyrstu
skref í atvinnumennsku og hef ég
reynt að hjálpa honum eins mikið
og ég get. Hann hefur staðið sig
vel og nýtt sín tækifæri ágætlega,“ segir Eiður Smári. „En
ástandið í Grikklandi er eins og
það er og þetta er erfitt fyrir
hann eins og aðra í liðinu. Þetta
er þó mikil reynsla fyrir hann
og hann mun koma sterkur úr
þessu.“
- esá

ætlar sér að spila fótbolta á ný
áður en tímabilinu lýkur í Grikklandi. Hann fótbrotnaði á tveimur
stöðum eftir að hann lenti í samstuði við markvörð Olympiakos í
leik með liði sínu, AEK Aþenu, í
grísku úrvalsdeildinni um miðjan
október.
Talið var að hann myndi missa
af tímabilinu en Eiður Smári segir
enn óvíst hvenær hann muni snúa
til baka. Hann verði frá í alls 4-6
mánuði en nú nýverið gekkst hann
undir aðgerð þar sem skrúfur voru
fjarlægðar úr fótleggnum. Segir
hann að það hafi verið afar sársaukafullt.
„Það var ótrúlega vont og engin
smá kvöl sem fylgdi því,“ segir
Eiður en hann var vitanlega
svæfður fyrir aðgerðina. „Það
þurfti að fjarlægja skrúfur sem
voru merkilega langar og gengu í
gegnum beinið. Verkurinn kom svo
eftir að ég vaknaði og var gríðarlega mikill,“ rifjar hann upp.
Eiður var í endurhæfingu hér á
landi bæði fyrr í þessum mánuði
og verður áfram hjá Einari Einarssyni, sjúkraþjálfara og einkaþjálfara, fram yfir hátíðirnar.
Fjölskylda hans er með honum
í jólafríi en að því loknu verður
haldið aftur til Grikklands.
Eiður segir að kona sín, Ragnhildur Sveinsdóttir, hafi reynst sér
ótrúlega vel í gegnum þessa erfiðu
tíma eftir að hann meiddist. „Ég
hef fengið fimm stjörnu meðferð
hjá henni og er ég henni afar þakklátur fyrir það,“ segir hann.

Líkaminn í sjokki
Eiður Smári hefur upplifað ýmislegt síðan hann fór frá Barcelona árið 2009 en AEK er fimmta
félagið sem hann spilar með síðan
þá. Svo þegar hann var loksins
komin á fulla ferð með AEK varð
hann fyrir þessu áfalli.
Hann vissi um leið að meiðslin
væru alvarleg. „Það kom ekki beinlínis verkur heldur var líkaminn í
hálfgerðu sjokki. Ég þorði í fyrstu
ekki að líta niður á löppina þar sem
ég hélt að hún væri það illa útlítandi. En svo slæmt var það sem
betur fer ekki og brotið nokkuð
hreint,“ segir hann.
„Ég var loksins byrjaður að spila
í hverri viku og farinn að aðlagast
lífinu í nýju landi. Við fjölskyldan vorum búin að koma okkur vel
fyrir og hefur það reyndar ekkert
breyst. Það fer vel um okkur.“
Hef ekki áhyggjur af kreppunni
Grikkland hefur verið mikið í
fréttunum í haust vegna gríðarlegra þrenginga í efnahagsmálum
og mikils niðurskurðar í opinberum útgjöldum. „Við Íslendingar höfum einhverja reynslu í

EIÐUR SMÁRI Hér á fullu í leik með AEK Aþenu í grísku úrvalsdeildinni.

þessum málum,“ segir hann í léttum dúr. „En ég hef svo sem ekki
spáð mikið í því og fyrst og fremst
tók ég þessa ákvörðun út frá fótboltanum. Mér fannst eitthvað
spennandi við þá tilhugsun að fara
til AEK og það stendur enn.“
AEK hefur þó ekki farið varhluta af kreppunni og til að mynda
hefur gengið illa að greiða leikmönnum og öðrum starfsmönnum
laun. „Það hefur auðvitað áhrif en
ekki eitthvað sem heldur manni
uppteknum öllum stundum. Ég hef
frekar einbeitt mér að því að ná
mér aftur góðum af meiðslunum.“

Nýr þjálfari hefur breytt miklu
Það hefur einnig gengið á ýmsu
inni á vellinum hjá AEK. Liðið
tapaði fyrstu fimm leikjum sínum
í Evrópudeild UEFA og þegar skipt
einu sinni um þjálfara. „Upphaf
tímabilsins í Grikklandi var mjög
ruglingslegt og lengi vel óvíst
hvaða lið yrðu í efstu deild, meðal
annars vegna mútumála sem komu
upp. Það tók langan tíma að greiða
úr því og við fórum inn í Evrópudeildina án þess að vera búnir að
spila deildarleik. Við vorum með
marga nýja leikmenn og vorum
einfaldlega ekki nógu vel undirbúnir,“ segir Eiður. „Svo þegar

NORDICPHOTOS/GETTY

Ég þorði í fyrstu ekki
að líta niður á löppina þar sem ég hélt að hún
væri það illa útlítandi. En svo
slæmt var það sem betur fer
ekki.
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN
LEIKMAÐUR AEK AÞENU

það varð ljóst að við myndum ekki
komast áfram þá var ekki mikið
lagt í leikina í þeirri keppni.“
Nikos Kostenoglou var ráðinn
þjálfari í stað Spánverjans Manolo
Jimenez hinn 6. október og segir
Eiður að síðan þá hafi orðið meira
úr liðinu. „Það er komið meira
skipulag og agi á leik liðsins. Það
leiðinlega er að ég meiddist strax
í fyrsta leiknum sem hann stýrði
en hann er afar viðkunnanlegur
maður og fylgist náið með því
hvernig mín endurhæfing gengur.“
AEK er nú í þriðja sæti grísku
úrvalsdeildarinnar með 28 stig,
tveimur á eftir toppliði Olympiakos, sem á leik til góða, og einu
stigi á eftir Panathinakos sem á
tvo leiki til góða. Liðið vann nýverið fimm leiki í röð en tapaði

fyrir Atrimotos, sem er í fjórða
sætinu, nú um helgina.

Ætla að spila aftur á tímabilinu
Eiður fer í aðra myndatöku á fótbrotinu hinn 15. janúar næstkomandi og fær hann þá frekari fréttir af því hvernig endurhæfingin
gengur. „Þetta fer allt eftir því
hversu fljótt beinið getur tekið
við fullum líkamsþunga aftur og
hversu vel gengur að byggja upp
vöðvana í kring,“ útskýrir hann.
„Ég hugsa bara um að koma mér
sem fyrst aftur af stað. En það er
alveg ljóst að ég ætla mér að spila
aftur áður en tímabilinu lýkur.
Hversu mikið það verður get ég
hins vegar ekkert sagt til um eins
og er.“
Eiður Smári hefur átt erfitt uppdráttar síðustu tvö árin en sér ekki
eftir neinum ákvörðunum.
„Það væri alveg hægt að grenja
í koddann á kvöldin yfir hinum
og þessum ákvörðunum en það
myndi engu breyta. Ég ætla frekar að nota orkuna í að ná mér
aftur góðum af meiðslunum og ná
árangri á vellinum. Síðustu tvö ár
hafa þróast leiðinlega en mér er
efst í huga að snúa þessu við og
enda ferilinn á jákvæðum nótum.“
eirikur@frettabladid.is

Eiður Smári Guðjohnsen um stutta en skrautlega dvöl hjá Stoke:

Ömurlegur tími og mjög erfiður
FÓTBOLTI „Satt best að segja þá var ég aldrei í Stoke.

Þannig lít ég á þetta þegar ég hugsa til baka,“
segir Eiður Smári um þá mánuði sem hann var
á mála hjá Stoke City í ensku úrvalsdeildinni.
Hann kom til liðsins í lok félagaskiptagluggans
í ágústlok í fyrra og samdi við liðið til eins árs.
„Þetta var ömurlegur tími og mjög erfiður,“
segir hann, en Eiður Smári var svo lánaður til
Fulham skömmu eftir síðustu áramót. Þar var
hann til loka tímabilsins og fékk meira að
spila. Mark Hughes knattspyrnustjóri
sagði svo upp störfum og Eiður Smári
endaði í Grikklandi.
„Tímasetningarnar hafa allar verið
mjög óheppilegar. Hálft tímabilið leið
án þess að ég stigi varla inn á völlinn.
Ég fann svo aftur leikgleðina hjá
Fulham en brotthvarf Marks Hughes frá félaginu batt í raun enda á
veru mína þar.“
Eiður Smári segist aldrei hafa
fengið nein svör um af hverju
hann fékk ekki fleiri tækifæri
hjá Tony Pulis knattspyrnustjóra.
„Nei, ég var heldur ekki að leita eftir

þeim. Það myndi ekki friða mig sérstaklega.
Ákvörðunin um að fara til Stoke var tekin
á síðustu stundu áður en lokað var fyrir
félagaskipti og það verður að segjast að sú
ákvörðun reyndist ekki rétt, eftir á litið.
Þetta var allt saman mjög skrítið.“
Pulis sagði margsinnis að Eiður hefði
ekki verið í nægilega góðu formi til
að komast í liðið. Eiður gefur lítið
fyrir það. „Ég skil ekki hvernig
er hægt að dæma um það þar
sem ég fékk aldrei 90 mínútur. Ég fékk að koma inn á í
fimm leikjum fram í október
og svo ekki söguna meir. Ég
spyr hvort það sé ekki þjálfaranna að koma leikmanninum í form ef þeir vilja að
hann spili.“
- esá

TONY PULIS Hefur ekki reynst

íslenskum knattspyrnumönnum
sérlega vel í gegnum tíðina.
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Dagar Kean virðast taldir
Grétar Rafn Steinsson endurheimti sæti sitt í byrjunarliði Bolton sem fékk þrjú
dýrmæt stig í botnslag ensku úrvalsdeildarinnar í gær með sigri á Blackburn,
2-1. Owen Coyle heldur starfi sínu eitthvað lengur en Steve Kean virðist á útleið.
SUAREZ Missir væntanlega af stórum

hluta tímabilsins með Liverpool
snemma á nýja árinu. NORDIC PHOTOS/GETTY

Slæm tíðindi fyrir Liverpool:

Suarez fékk
átta leikja bann
FÓTBOLTI Enska knattspyrnu-

sambandið hefur dæmt Luis
Suarez, leikmann Liverpool, í
átta leikja bann fyrir kynþáttaníð í garð Patrice Evra, leikmann
Manchester United, í leik liðanna
fyrr í vetur.
Suarez fékk þar að auki sekt
upp á 40 þúsund pund, um 7,7
milljónir króna. Í yfirlýsingu sem
birtist á heimasíðu enska knattspyrnusambandsins segir að
Suarez hafi notað niðrandi orðalag um Evra og litarhaft hans.
Gefin verður út ítarlegur rökstuðningur á ákvörðun aganefndar enska knattspyrnusambandsins og frá þeim tíma hefur Suarez
fjórtán daga til að áfrýja niðurstöðunni.
Suarez þarf ekki að taka út
leikbannið fyrr en áfrýjunarferlinu lýkur, eða þá þar til að
fresturinn sem hann hefur til að
áfrýja úrskurðinum rennur út.
Því hefur verið haldið fram að
Suarez hafi kallað Evra „negrito“,
sem telst vinalegt orðalag meðal
spænskumælandi Suður-Ameríkumanna. Sjálfur er Suarez frá
Úrúgvæ en Evra er franskur. - esá

FÓTBOLTI Knattspyrnustjórarnir
Owen Coyle hjá Bolton og Steve
Kean hjá Blackburn voru báðir að
berjast fyrir starfi sínu þegar liðin
áttust við í botnslag ensku úrvalsdeildarinnar í gær. Svo fór að
Bolton vann 2-1 sigur og má gera
ráð fyrir því úr þessu að Blackburn verði komið með nýjan knattspyrnustjóra áður en jólin ganga
í garð.
Grétar Rafn Steinsson var í
byrjunarliði Bolton á nýjan leik,
en hann hefur lítið fengið að spila
með liðinu að undanförnu nema
sem varamaður. Hann nýtti tækifærið vel og skilaði sínu í leiknum.
Bæði mörk Bolton komu í fyrri
hálfleik og það fyrra strax á fjórðu
mínútu. Mark Davies var þar að
verki með hnitmiðuðu skoti eftir
vandræðagang í varnarleik Blackburn.
Varnarmenn heimaliðsins sváfu
aftur á verðinum er miðjumaðurinn Nigel Reo-Coker skoraði annað
mark Bolton á 30. mínútu.
Leikmenn Blackburn gáfust þó
ekki upp og uppskáru mark þegar
23 mínútur voru til leiksloka.
Yakubu, sem hefur látið mikið til
sín taka að undanförnu, skoraði
með því að vippa yfir Jussi Jääskeläinen í marki Bolton.
Stuðni ngsmenn Blackburn
púuðu duglega á liðið í leikslok
eftir að hafa krafist þess með
hrópum og köllum nánast linnulaust allan leikinn að Kean yrði
rekinn frá félaginu.
Blackurn hefur aðeins unnið
einn leik í deildinni síðan um

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin
Blackburn - Bolton

1-2

0-1 Mark Davies (5.), 0-2 Nigel Reo-Coker (30.),
1-2 Yakubu (67.).

Wolves - Norwich

2-2

0-1 Andrew Surman (12.), 1-1 Sylvan EbanksBlake (37.), 1-2 Simeon Jackson (76.), 2-2 Ronald
Zubar (82.).

STAÐA NEÐSTU LIÐA
QPR
Wolves
Sunderland
Wigan
Bolton
Blackburn

16
17
16
16
17
17

4
4
3
3
4
2

4 8 15-28
3 10 19-32
5 8 18-19
4 9 15-30
0 13 22-39
4 11 24-38

16
15
14
13
12
10

LEIKIR KVÖLDSINS
19.45: Aston Villa - Arsenal
Sport 4
19.45: Manchester City - Stoke
Sport 5
19.45: Newcastle - WBA
Sport 6
20.00: Fulham - Man. United
Sport 2 & HD
20.00: Wigan - Liverpool
Sport 3
20.00: Everton - Swansea
20.00: QPR - Sunderland

Þýska bikarkeppnin
Bochum - Bayern München

1-2

Hólmar Örn Eyjólfsson var ónotaður varamaður
hjá Bochum, sem leikur í þýsku B-deildinni.

Hoffenheim - Augsburg

2-1

Gylfi Þór Sigurðsson var á bekknum hjá Hoff.

Sænska úrvalsdeildin
LF Basket - Sundsvall Dragons

99-88

Jakob Sigurðarson skoraði átján stig, Hlynur
Bæringsson sautján auk þess að taka fjórtán
fráköst. Pavel Ermolinskij var með níu stig og níu
stoðsendingar.

FAGNAÐ VEL OG INNILEGA Owen Coyle, knattspyrnustjóri Bolton, leyndi ekki ánægju

Örebro - Solna Vikings

sinni með mörk sinna manna og stigin þrjú langþráðu í gær.

Logi Gunnarsson skoraði 21 stig fyrir Solna.

miðjan september og uppskeran
eftir því ansi rýr – aðeins tíu stig í
sautján leikjum.
Bolton komst úr botnsæti
deildarinnar með sigrinum, þeim
fyrsta síðan í byrjun nóvember, og
er nú með tólf stig.

NORDIC PHOTOS/GETTY

71-85

Södertälje - Jämtland

Þá skildu nýliðar Wolves og
Norwich jafnir í gær, 2-2, eftir að
síðarnefnda liðið hafði komist tvívegis yfir í leiknum. Roland Zubar
tryggði Úlfunum stigið með marki
átta mínútum fyrir leikslok.
eirikur@frettabladid.is

109-81

Brynjar Þór Björnsson skoraði fimm stig fyrir
Jämtland.

Ítalska úrvalsdeildin
Cagliari - AC Milan

0-2

0-1 Francesco Pisano, sjálfsmark (4.), 0-2 Zlatan
Ibrahimovic (60.).

ALEXANDER Skýtur hér að marki í leik með Füchse Berlin fyrr í vetur en hann var

öflugur í Lemgo í gær.

NORDICPHOTOS/GETTY

Füchse Berlin vann enn einn leikinn í gær:

Alexander markahæstur í góðum sigri
HANDBOLTI Füchse Berlin vann í

gær áttunda leik sinn í röð í þýsku
úrvalsdeildinni þegar liðið mætti
Lemgo á útivelli. Eftir jafnan leik
framan af náðu gestirnir frá Berlín að síga fram úr á lokakaflanum
og vinna fjögurra marka sigur,
31-27.
Eins og svo oft áður fór mikið
fyrir landsliðsmanninum Alexander Peterssyni í leiknum. Hann
skoraði alls sjö mörk, var markahæstur en mörg markanna hans
voru afar lagleg.
Staðan í hálfleik var 15-14,
Lemgo í vil, sem var reyndar
skrefinu framar fyrstu 40 mínútur leiksins. Alexander jafnaði þá
metin í 18-18 og lærisveinar Dags
Sigurðssonar fóru að taka völdin í
leiknum, hægt og rólega.
Þegar ellefu mínútur voru eftir
skoraði Alexander aftur mark
og kom sínum mönnum í þriggja

marka forystu, 24-21. Lemgo náði
að minnka muninn aftur í eitt
mark en nær komst liðið ekki og
Berlínarbúar unnu að lokum nokkuð þægilegan sigur.
Með sigrinum komst Füchse
Berlin í 29 stig og er þremur á
eftir toppliði Kiel, sem á þar að
auki leik til góða. Füchse Berlin er
með fimm stiga forystu á næstu lið
í deildinni en sjö leikir fara fram
í kvöld. Kiel mætir botnliði Eintracht Hildesheim, sem er aðeins
með tvö stig, og því allar líkur á
að Alfreð Gíslason og hans menn
verði enn með fullt hús stiga eftir
sautján umferðir.
Dagur hefur náð frábærum
árangri með „refina“ frá Berlín
á undanförnum árum og haldi
liðið áfram á þessari braut virðist
fátt geta komið í veg fyrir að liðið
missi annað sæti deildarinnar úr
þessu.
- esá

VINSÆLAR JÓLAGJAFIR
2CD+DVD

Í MIKLU ÚRVALI
2CD

VIÐHAFNAR
ÚTGÁFA

3.999

3CD

ÁRITAR & SKEMMTIR
SMÁRALIND kl.17
Í DAG OG FIMMTUDAG

CD+DVD

4CD+DVD

ÁRITA & SKEMMTA
SMÁRALIND kl.19
Í DAG OG FIMMTUDAG

5CD

2.499.--

2.499.--

2.499.2.499
EINFALT
AÐ SKILA
& SKIPTA

2.499.--

2.499.--

2.499.-OPNUNARTÍMI VERSLANA: www.hagkaup.is/opnunartimi

2.499.--
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VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON OG ADAM SANDLER

> Stöð 2 Sport 2 kl. 19.50
Fulham - Man. Utd

Fyndið fólk og ófyndið

Bein útsending frá leik Fulham og Manchester
United í ensku úrvalsdeildinni. United
hefur ekki náð að sigra á Craven
Cottage í úrvalsdeildinni undanfarin þrjú ár en má ekki við
því að missa stig í toppbaráttunni. Á sama tíma er
leikur Wigan og Liverpool í beinni
á Sport 3. Klukkan 19.45 hefst leikur Aston Villa
og Arsenal á Sport 4, leikur Manchester City
og Stoke á Sport 5 og leikur Newcastle og
West Brom á Sport 6.

Einu sinni beið ég alltaf spenntur
eftir nýjum myndum með Adam
Sandler í aðalhlutverki. Ég grét
úr hlátri yfir Billy Madison og
Happy Gilmore var alls ekki
síðri. Í seinni tíð hefur áhugi
minn á gamanleikaranum
dvínað til muna, enda má hann
muna sinn fífil fegri. Hann er búinn
að missa það.
Dramatíska gamanmyndin Funny
People er undantekningin sem sannar regluna. Ég sá hana í bíó á sínum
tíma og gladdist þegar hún var sýnd
á Bíórásinni á dögunum. Sandler
leikur dauðvona grínista (sem er

11.30 Jóladagatalið - Sáttmálinn (e)
12.00 Enginn má við mörgum (3:7) (e)
12.30 Myndheimur Unnars Arnar
13.00 Aldamótabörn (1:2) (Child of Our
Time: The Big Personality Test) (e)
14.05 Kingdom lögmaður (3:6) (e)
14.55 Hvað veistu? - Leitin á hafsbotni (Viden om: Vragjagt i Östersöen) (e)
15.30 Íþróttaannáll 2011 (6:7) (e)
15.55 Djöflaeyjan (e)
16.40 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Disneystundin
17.31 Finnbogi og Felix (11:26)
17.53 Sígildar teiknimyndir (11:42)
18.00 Jóladagatalið - Sáttmálinn
18.25 Kafað í djúpin (10:14)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Bræður og systur (88:109)
(Brothers and Sisters)
21.05 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Blessuð börnin (Bébés)
23.40 Landinn (e)
00.10 Kastljós (e)
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

06.15 The Things About My Folks
08.00 Love Don‘t Cost a Thing
10.00 Fletch
12.00 The Nutty Professor
14.00 Love Don‘t Cost a Thing
16.00 Fletch
18.00 The Nutty Professor
20.00 The Things About My Folks
22.00 The Hard Way
00.00 The Illusionist
02.00 Ghost Voyage
04.00 The Hard Way
06.00 Just Married

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (80:175)
10.15 Harry‘s Law (4:12)
11.00 The Big Bang Theory (6:23)
11.25 How I Met Your Mother (8:24)
11.50 Grey‘s Anatomy (12:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (19:24).
13.25 Ally McBeal (12:22)
14.10 Ghost Whisperer (19:22)
14.55 iCarly (44:45)
15.25 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.53 Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður
19.30 Malcolm in the Middle (19:25)
19.55 Jamie‘s Family Christmas Jamie
Oliver er snillingur þegar kemur að því að framreiða fljótlegan og gómsætan mat. Nú býður
hann okkur velkomin á heimili sitt þar sem
hann sýnir okkur hvernig hægt er að undirbúa
veislumat með lítilli fyrirhöfn og njóta þess um
leið að vera í faðmi fjölskyldu og vina.
20.25 The Middle (10:24)
20.50 Cougar Town (22:22)
21.15 Hawthorne (7:10)
22.00 Medium (9:13)
22.50 Satisfaction Önnur þáttaröðin
um líf og ástir fimm kvenna sem starfa á
háklassa vændishúsi í Melbourne. Þátturinn
fjallar um fylgdarkonurnar og umboðsmenn
þeirra.
23.45 Human Target (6:13)
00.30 The Good Guys (20:20)
01.15 Breaking Bad (6:13)
02.05 Bye, Bye, Love
03.50 Hawthorne (7:10)
04.35 Harry‘s Law (4:12)
05.20 The Middle (10:24)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

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 Okkar
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir 10.13 Tríó 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 Könglar og kertaljós 14.00 Fréttir 14.03
Gullfiskurinn 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan:
Aðventa 15.25 Skorningar 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir
18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30
Bókaþing 21.10 Út um græna grundu 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.15 Bak við stjörnurnar 23.05 Flakk 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

líka búinn að missa það) sem hættir
skyndilega að vera dauðvona.
Adam Sandler er auðvitað að leika
sjálfan sig í myndinni, sem kristallast
í gamanmyndinni Jack and Jill sem
var frumsýnd á dögunum. Þar
leikur Sandler tvíburasystkini,
en í Funny People tók hann
meðal annars að sér hlutverk barns með höfuð
fullorðins manns.
Hann er sem sagt með
húmor fyrir sjálfum sér en
ætlar ekki að læra af mistökunum. Enda þénar hann á
þeim milljarða.

STÖÐ 2

FM 92,4/93,5

SKJÁREINN
07.00 Þýski handboltinn: Lemgo Füchse Berlin

18.00 Þýski handboltinn: Lemgo Füchse Berlin

19.25 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ
20.20 OK búðamótið
21.00 Dallas - Miami
23.00 Barcelona - Man. Utd 2.11.
1994

07.00 Wolves - Norwich
15.40 Man. City - Arsenal
17.30 Blackburn - Bolton
19.20 Football League Show
19.50 Fulham - Man. Utd BEINT
22.00 Aston Villa - Arsenal
23.50 Wigan - Liverpool
01.40 Man. City - Stoke

19.35 The Doctors (9:175)
20.15 Gilmore Girls (21:22)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
22.00 Modern Family (3:24)
22.25 Mike & Molly (15:24)
22.55 Chuck (14:24)
23.40 Terra Nova
00.30 Community (11:25)
00.55 Daily Show: Global Edition
01.20 Gilmore Girls (21:22)
02.05 The Doctors (9:175)
02.45 Fréttir Stöðvar 2
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suðurland

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
12.00 Jonathan Ross (5:19) (e)
12.50 Pepsi MAX tónlist
14.55 Kitchen Nightmares (11:13) (e)
15.45 Outsourced (15:22) (e)
16.10 Mad Love (7:13) (e)
16.35 Rachael Ray
17.20 Dr. Phil
18.05 Charlie‘s Angels (3:8) (e)
18.55 America‘s Funniest Home
Videos - OPIÐ (47:50) (e)
19.20 Everybody Loves Raymond (15:25)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (19:24) (e)
20.10 America‘s Next Top Model (2:13)
Bandarísk raunveruleikaþáttaröð þar sem
Tyra Banks leitar að næstu ofurfyrirsætu. Í
þetta sinn fá fjórtán fyrrum keppendur að
spreyta sig á ný. Vörumerkjasérfræðingurinn
Martin Lindstrom kennir stúlkunum lexíu í
markaðsmálum og svo er ferðinni heitið á
hárgreiðslustofuna þar sem yfirhalning bíður
þeirra. Gestadómari er Ashlee Simpson.
20.55 Pan Am (5:13) Vandaðir þættir um
gullöld flugsamgangna, þegar flugmennirnir voru stjórstjörnur og flugfreyjurnar eftirsóttustu konur veraldar. Það er stórleikkonan
Christina Ricci sem fer með aðalhlutverkið í
þáttunum. Í flugi til Monte Carlo falla bæði
Kate og Maggie fyrir myndarlegum farþega
sem er ekki allur þar sem hann er séður.
21.45 CSI: Miami (12:22)
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Dexter (8:12) (e)
00.10 HA? (13:31) (e)
01.00 Nurse Jackie (12:12) (e)
01.30 Everybody Loves Raymond (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 09.05 Chevron
World Challenge (4:4) 14.05 World Golf
Championship 2011 (3:4) 18.00 Golfing
World 18.50 The Open Championship
Official Film 2011 (1:1) 19.55 Ryder Cup
Official Film 2006 21.10 PGA TOUR Yearin-Review 2011 (1:1) 22.00 Golfing World
22.50 US Open 2006 - Official Film 23.45
ESPN America

06.55 The Weakest Link 08.25 The Graham
Norton Show 09.55 Live at the Apollo 10.40
QI 11.10 EastEnders 11.40 QI 12.10 Michael
McIntyre‘s Comedy Roadshow 12.55 The Graham
Norton Show 14.25 Live at the Apollo 15.10
QI 16.10 Top Gear 17.25 QI 18.25 My Family
19.30 The Graham Norton Show 21.00 Live at
the Apollo 21.45 QI 22.45 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 23.30 The Graham Norton
Show 01.00 Live at the Apollo 01.45 QI 02.45
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow

11.40 De kongelige juveler 12.40 Aftenshowet
13.15 Piger på landet 14.00 DR Update - nyheder
og vejr 14.10 Miss Marple 15.00 Vinden i piletræerne 15.20 Shanes verden 15.50 Professor
Balthazar 16.00 Rockford 16.50 DR Update nyheder og vejr 17.00 Det søde liv - jul 17.30
TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet 18.30
Nissebanden i Grønland 19.00 Sporløs 19.30
Sådan er kærlighed 20.00 TV Avisen 20.25
Penge 20.50 SportNyt 2011 - WHATS ON 21.00
Skyggespil 22.00 Skyggespil 23.00 Onsdags Lotto

11.15 Overeksponert 12.00 Nyheter 12.05 Aktuelt
12.45 Ut i nærturen 13.00 Nyheter 13.05 Norge
rundt 13.30 Folk 14.00 Nyheter 14.10 Glimt av
Norge 14.25 V-cup alpint 16.00 Nyheter 16.10
Det søte juleliv 16.40 Oddasat - nyheter på samisk
16.55 Tegnspråknytt 17.00 Jul i Blåfjell 17.25
Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen
18.45 Teenage Boss 19.45 Vikinglotto 19.55
Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.40
House 21.25 Migrapolis 22.00 Kveldsnytt 22.15
Countrymusikkens Oscar - CMA Awards 2011

10.30 Här är ditt kylskåp 11.00 Plus 12.00 Svart
kärlek 12.10 Stealing Harvard - Dyra löften 13.35
En hjärtvärmande historia 13.45 Det söta livet
14.15 Rapport 14.20 Alpint. Världscupen från Levi
15.30 Sommarpratarna 16.30 Sverige idag 16.55
Sportnytt 17.00 Rapport 17.10 Regionala nyheter
17.15 Go‘kväll 17.45 Julkalendern. Tjuvarnas jul
18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter
18.30 Rapport 19.00 Melodifestivalen 2011
20.00 Nordstan 20.45 Dagar emellan 21.00
Homeland 21.50 How to Make It in America

20.00 Djammað með Grúsk 20.30 Tölvur
tækni og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30
Bubbi og Lobbi

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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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JÓLAMATURINN

Árni kafar ofan í tónlist frá tíunda áratugnum

„Móðir mín er besti kokkur í
heiminum í dag og hún sér um
að elda dýrindis rjúpur ofan
í fjölskylduna á aðfangadag.
Pabbi miðaði reyndar eitthvað
illa í ár svo það gæti orðið tvíréttað á Hellissandi.“
Kári Viðarsson leikari.

„Það er ekkert svakalegt úrval af töff tónlist
frá þessum tíma,“ segir Árni Sveinsson, kvikmyndagerðamaður og plötusnúður, en segja má
að hann sé á kafi í tónlist frá tíunda áratugnum
þessa dagana.
Árni sér um að velja viðeigandi tónlist fyrir
íslensku kvikmyndina Svartur á leik, en hún
gerist á árunum 1998-2000. Árni þarf því að
kafa ansi djúpt ofan í plötutöskuna eftir réttu
lögunum. „Við erum að reyna að einblína á
íslenska tónlist og þá helst svona danstónlist
þar sem það er mikið um partísenur í myndinni
en það er nú ekkert sérstaklega mikið úrval af
íslenskri danstónlist frá þessum tíma,“ segir
Árni og bætir við að hann skemmti sér vel við
þessa vinnu, en hann var á bak við plötusnúðagræjurnar á Kaffibarnum á þessum árum og
segist ekki muna eftir að hafa spilað íslenska

FRÉTTIR AF FÓLKI
Lag Jónsa, Gathering Stories, sem
hann samdi í slagtogi við Cameron
Crowe, er eitt þeirra 39 laga sem
geta hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna. Bandaríska kvikmyndaakademían tilkynnti þetta í
gær. Tónlist Jónsa við kvikmyndina
We Bought a Zoo hefur fengið
afbragðs góða dóma í bandarískum fjölmiðlum en íslenski
tónlistamaðurinn fær verðuga
samkeppni því meðal
keppinauta hans
eru Prúðuleikararnir, Bangsímon,
páfagaukurinn
Ríó og lag úr
teiknimyndinni
Cars 2.

A^ibncYVW`
[ng^gWng_ZcYj
Yjjg
g
aZhig^
g^^

Heimildarmyndin Andlit norðursins
eftir Magnús Viðar Sigurðsson um
ljósmyndarann Ragnar Axelsson,
RAX, verður sýnd á besta tíma hjá
þýsk/frönsku-sjónvarpsstöðinni
Arte á Þorláksmessu. Svo skemmtilega vill til að myndin verður sýnd á
RÚV á jóladag þannig að ljósmyndarinn fær það verðuga verkefni að
koma Þjóðverjum og Frökkum í
jólaskap og viðhalda því svo hjá
Íslendingum. Ragnar hefur verið á
ferð og flugi undanfarnar vikur en
nýlega var opnuð stærsta yfirlitssýningin á verkum hans í
Mílanó á
Ítalíu. - fgg
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tónlist þá. „Það er allt annað í dag og mikil
gróska í íslenska tónlistarheiminum sem byrjaði fyrir svona fjórum árum.“
Gus Gus, Stjörnukisi og Ensími eru meðal
þeirra hljómsveita sem eiga lög í myndinni en
Árni segir að hann sé líka að skoða lög eftir
Bubba. Árni byrjaði að vinna að þessu verkefni
í byrjun nóvember og hefur því fengið að sjá
þónokkrar senur úr myndinni. „Hún lofar mjög
góðu og er bæði nöturleg og hrottaleg í senn.“
Frank Hall sér um að semja tónlistina í
myndina en Svartur á leik verður frumsýnd í mars á næsta ári. Í gær var fyrsta
stiklan úr myndinni frumsýnd á Vísi. - áp
VANDASAMT VERK Árni Sveinsson sér um

að finna viðeigandi tónlist í anda tíunda
áratugarins fyrir myndina.

ÖRN ELÍAS GUÐMUNDSSON: MAÐUR ER BARA ORÐLAUS

3.500 eintök á einni viku
og Haglél valin plata ársins
„Maður er bara orðlaus. Ég get
ekki einu sinni útskýrt þetta,“
segir Örn Elías Guðmundsson,
Mugison, um 3.500 eintaka sölu á
plötunni Haglél í síðustu viku samkvæmt Tónlistanum. Vikuna þar
áður seldist platan í 2.000 eintökum og náði Mugison því gullsölu á
aðeins tveimur vikum, sem er ótrúlegur árangur. „Upphaflega hefði
ég verið sáttur við að selja 3.500
eintök í heildina. Það hefði verið
gott.“
Engin plata hefur selst jafnmikið
á einni viku síðan Tónlistinn var
fyrst tekinn saman um miðjan áratuginn og það sem meira er; engin
plata hefur selst jafn hratt og vel
á Íslandi síðan Dögun með Bubba
Morthens kom út 1987, fyrir 24
árum. Hún seldist fyrir jólin 1987
í um 20 þúsund eintökum og hefur
núna selst í um 26 þúsundum. Haglél hefur nú þegar selst í 21 þúsund
eintökum og stefnir allt í að 30 þúsund eintökin sem voru prentuð eigi
eftir að seljast upp.
„Ég var að hugsa hvort maður
ætti að fara í herferð, því ég gef út
sjálfur og það hefur ekki verið neitt
markaðsplott í gangi, og biðja fólk
um að skila ekki disknum mínum.
Það er spurning um að gera auglýsingar þar sem ég er að benda fólki
á að það er gott að hafa eitt eintak í
bílnum, eitt hjá frænku sinni og svo
er þetta stafrænt drasl sem getur
brotnað og því gott að eiga aukaeintak,“ segir Mugison hress.
Fáum kemur eflaust á óvart að
Mugison á einnig plötu ársins 2011
hjá tónlistarsérfræðingum Fréttablaðsins. Aðspurður segist hann
ekki hafa búist við því. „Það hefur
gengið svo vel og tilhneigingin hjá
þeim sem gengur svona vel er að
þeir detta út úr öllum verðlaunaafhendingum. Bubbi fékk ekki
verðlaun í tuttugu ár eða eitthvað
og Páll Óskar, hefur hann einhvern
tímann unnið hjá Fréttablaðinu?“
spyr Mugison. „En það er náttúrulega sjúkt að vera þarna.“
Geturðu mögulega útskýrt þessar vinsældir þínar? „Mér finnst
mjög fyndið að sumir markaðskarlar hafa verið að hæla mér hvað

ÓTRÚLEGAR VINSÆLDIR Tónlistarmaðurinn Mugison seldi 3.500 eintök af Hagléli í

síðustu viku.

ég væri góður í markaðssetningu.
Ég hef ekki alveg fattað það plott
því þá þyrfti maður að upphugsa
þetta einhvern veginn. Þetta ætti
þá að vera skólabókardæmi um
að hugsa ekki rassgat. Fyrir mér
er þetta slembilukka. Ég held að
Stingum af eigi stóran þátt í þessu.
Þær vinsældir komu mér á óvart
því ég hélt að svona rólegt lag
myndi aldrei ná í gegn.“
Hann hélt ókeypis tónleika í

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Vestmanna eyjum á mánudagskvöld og var þá beðinn um að spila
í fyrsta sinn á Þjóðhátíð á næsta ári
og um að semja Þjóðhátíðarlagið.
„Ég spilaði á gigginu Gúanó stelpuna sem er lag Aldrei fór ég suðurhátíðarinnar. Ég sagði að ef ég ætti
að semja lag yrði það örugglega eitthvað svipað því, eitthvað klámdrasl.
Við sjáum til hvað gerist.“
Sjá einnig síðu 68.
freyr@frettabladid.is

Yrsa skellir Arnaldi aftur
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Yrsa Sigurðardóttir trónir á toppi
metsölulista bókaútgefenda aðra
vikuna í röð með bók sína, Brakið.
Þetta er í þriðja sinn í þessu jólabókaflóði sem Yrsa kemst í toppinn.
„Við erum bara kampakát,“
segir Pétur Már Ólafsson, útgefandi Yrsu, en skálað var í kampavíni í höfuðstöðvum Bjarts/Veraldar í gær þegar tíðindin bárust.
Arnaldur getur þó vel við unað,
Einvígið er enn mest selda bók ársins. Fast á hæla hans kemur hins
vegar Gamlinginn eftir Jonas
Jonasson, hún er önnur mest selda
bók ársins samkvæmt heildarlistanum og situr í þriðja sæti á
metsölulistanum.
- fgg

SKÁL Pétur Már Ólafsson og Yrsa Sigurðardóttir skáluðu í kampavíni í gær eftir að

ljóst varð að bók Yrsu, Brakið, sæti á toppnum aðra vikuna í röð.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

EKTA
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22. des til kl. 20.00
23. des til kl. 20.00
24. des til kl. 14.00

HUMAR



kr.kg.

OPIÐ

Stærð 30-40

Smár Humar.

Tilvalinn í súpuna, salatið, einnig góður til
pönnusteikingar. Lausfrystur 1 kg í poka.

Stærð 18-24

Millistærð af humri.

Hentar vel að steikja á pönnu, setja í
ofninn eða á grillið.

Stærð 7-12

Stór humar.

Sá stærsti, góður í hvað sem er. Grillið,
pönnuna, ofninn. 1. ﬂokks humar.

Humar án skeljar.
Fullhreinsaður, lausfrystur og ﬂottur,
tilbúinn í hvað sem er.

100% soð af
humarskeljum.
Flott uppskrift á boxinu.

Fyrir þá sem vilja gera
humarsúpu frá grunni.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Með hækju á barnum
Fótboltakappinn Eiður
Smári Guðjohnsen var á
meðal áhorfenda þegar
Hugleikur Dagsson las
upp úr nýrri bók og tónlistarkonan Sóley
spilaði lögin sín
á Kex Hostel
á mánudagskvöld. Þrátt fyrir
að vera einn af
eigendum staðarins
og á hækjum eftir
að hafa fótbrotnað
fyrr á árinu fékk
Eiður Smári ekki
borð og stóð
því aftast við
barinn í góðum
gír með hækju
í annarri hendi
og öl í hinni.

DEKUR

Dekurdagur er jólagjöf sem allar konur þrá.
Gjafakort á Dekurdag í okkar rómaða Baðhúsi er gjöf sem slær í gegn.
Þú getur valið um tvær leiðir: þú getur komið til okkar og við
útbúum fallegt gjafakort handa henni eða þú getur sparað
þér tíma og fyrirhöfn, keypt gjafakort á heimasíðunni okkar,
www.badhusid.is, og prentað það út.
Við dekrum við konuna sem þér þykir vænt um.
Gefðu henni gjöf sem gefur.
Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/gjafakort

Syngur titillagið í
jólamynd BBC
Söngkonan Hafdís Huld mun
syngja titillagið í jólamynd breskra
ríkisútvarpsins BBC þetta árið.
Jólamyndin heitir The Borrowers og
var gerð eftir samnefndu ævintýri
Mary Norton. Leikararnir Stephen
Fry og Christopher Eccleston fara
með aðalhlutverk myndarinnar
sem verður frumsýnd að kvöldi
jóladags í Bretlandi. Lag Hafdísar
Huldar í myndinni er
endurgerð á jólalaginu Have
Yourself
a Merry
Little
Christmas.
Þeir sem
skráðir eru
á póstlista
Hafdísar
Huldar munu
fá að hlaða
laginu niður frítt,
í tilefni jólanna.
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Mest lesið
1.

Ákærðir fyrir hrottalega
nauðgun

2.

Trölla mistókst að stela
jólunum

3.

Franskar konur beðnar um að
láta fjarlægja brjóstaígræðslur

4.

Syngur sína síðustu
jólamessu

5.

Nauðungarsalan stendur þrátt
fyrir gengisdóm
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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ÓDÝRT
FYRIR ALLA!

gjöf sem gefur

