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Vefsíðan FabSugar  hefur valið fimm flottustu pör 
ársins 2011. Þar eru fremst í flokki Beyoncé og Jay-Z 
en fast á hæla þeirra koma Gwen Stefani og Gavin 
Rossdale, Tom Brady og Gisele Bündchen, Diane 
Kruger og Joshua Jackson og loks Beckham-hjónin.

Dóra Stephensen prjónaði sína fyrstu lopapeysu í fyrra en semur nú sínar eigin prjónauppskriftir:

Prjónaði 
hálfan sokkDóra Stephensen er hjúkrunarfræðingur í ljós-

móðurnámi. Hún prjónaði sína fyrstu lopapeysu 
sumarið 2010 og hefur ekki lagt frá sér prjónana 

síðan. Nú semur hún sínar eigin prjónaupp-
skriftir og birtir á facebook-síðunni Knit-

book sem hún setti upp fyrir tæpu ári.„Ég er komin með nokkrar uppskriftir þarna inn. Sláin Reykjavík er ný en ég byrjaði á henni í haust,“ segir Dóra en hún bjó til uppskriftina frá grunni.
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Vertu vinur okkar á facebook

Gjafabréfin okkar eru vinsæl jólagjöf Fimmtudag 22. desember opið frá kl. 10-20Föstudag 23. desember opið frá kl. 10-22Aðfangadagur opið frá kl. 10-12
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PÁLL

FJARSKIPTI Síminn hf. hefur sent 
bréf til innanríkisráðuneytisins, 
þar sem óskað er eftir því að verk-
efni löglegra símhlerana verði fært 
alfarið frá fjarskiptafyrirtækj-
um og til lögreglu. Nauðsynlegur 
tæknibúnaður verði settur upp í 
þeim tilgangi.

Þetta segir Sævar Freyr Þráins-
son, forstjóri Símans, og bætir við 
að fyrirtækið sætti sig ekki við að 
trúverðugleiki þess sé dreginn í 
efa þegar það hafi alfarið tryggt 
að verkferlar löglegrar hlerun-
ar séu í samræmi við það sem til 
sé ætlast. Starfsmenn fjarskipta-
fyrirtækja njóti ekki sömu rétt-
arstöðu og opinberir starfsmenn 
og ekki sömu verndar þótt þeim 
sé skylt að vinna fyrir lögreglu í 

hlerunarmálum. Áhersla sé lögð á 
að tryggja þurfi öryggi þeirra. Auk 
hins skriflega erindis hefur Sím-
inn komið þeirri ósk á framfæri við 
Póst- og fjarskiptastofnun að lög-
leg hlerunar verkefni verði alfar-
ið færð frá fjarskiptafélögunum. 
Tæknilega sé mögulegt að hlerun 
fari fram hjá lögreglu án þess að 
starfsmenn fyrirtækjanna komi 
þar nærri.

„Við skiljum svar PFS svo að 
þar á bæ sé vilji til að finna annan 
flöt á núverandi fyrirkomulagi,“ 
út skýrir Sævar Freyr. „Stofnun-
in óskaði eftir því við Símann að 
skoðað verði hvernig setja megi 
upp tækniumhverfi sem geri lög-
reglu mögulegt að hlera án aðkomu 
starfsmanna fjarskiptafyrirtækja 
og það kynnt viðeigandi aðilum.“

Tvö hlerunarmál hjá Símanum 
hafa verið til umfjöllunar í Frétta-
blaðinu að undanförnu. Annars 
vegar var starfsmaður sakaður um 
að hafa hlerað farsíma fyrr verandi 
maka. Hins vegar er fyrrverandi 
starfsmaður Skipta grunaður um 
að hafa gefið upplýsingar um hler-
anir út fyrir fyrirtækið. „Hvað 
varðar fyrrnefnda málið hefur 

Póst- og fjarskiptastofnun haft það 
til skoðunar,“ segir Sævar Freyr. 

„Rannsókn Símans leiddi í ljós að 
ásakanir um að starfs maður hefði 
hlerað ættu ekki við rök að styðjast. 
Lögregla hefur síðarnefnda málið 
til rannsóknar. Hún hefur upp-
lýst að þeir sem aðstoði við fram-
kvæmd hlerana hjá Símanum liggi 
ekki undir grun. Jafnframt hefur 
hún staðfest við okkur að hún geri 
ekki athugasemdir við framkvæmd 
Símans í tengslum við hleranir lög-
reglu. Við teljum að þeir starfsmenn 
okkar sem eru tengi liðir lögreglu 
vegna hlerana hafi sinnt hlutverki 
sínu af fullri trúmennsku við rann-
sóknaraðila og fullkomlega í sam-
ræmi við þá lagaskyldu sem hvílir 
á Símanum vegna hlerana.“ - jss

Síminn vill að símhleranir 
færist yfir til lögreglunnar
Síminn hefur ritað innanríkisráðuneytinu bréf þar um að fjarskiptafyrirtæki séu losuð undan því að 
annast tengingar þegar símhleranir eru notaðar við rannsóknir sakamála. Lögregla sjái um málin sjálf.

Óhrædd á Hraunið
Elín Eyþórsdóttir skemmtir 
með Bubba Morthens á 
Litla-Hrauni á aðfangadag.
fólk 78

Sungið fyrir geitur
Styrktartónleikar hollvina 
íslensku geitarinnar
tímamót 38

FÓLK Magnús Agnar Magnús-
son hefur stofnað umboðs-
skrifstofuna Total Football í 
félagi við þrjár landsþekktar 
knattspyrnuhetjur. 

Þeir Arnór Guðjohnsen og tví-
burabræðurnir Arnar og Bjarki 
Gunnlaugssynir eru þegar með 
um 40 íslenska knattspyrnu-
menn á sínum snærum.

„Við leggjum mikla áherslu 
á að þjónusta strákana og þetta 
snýst um svo miklu meira en 
að hjálpa þeim að skipta um 
klúbba. Maður veitir þeim ráð-
gjöf í ýmsum málum, fylgir 
þeim eftir út í heim og grípur 
inn í ef hlutirnir eru ekki að 
ganga upp,“ segir Magnús 
Agnar.

 - áp / sjá síðu 78

Ný umboðsskrifstofa opnuð:

Gamlar hetjur 
láta til sín taka

BELTISDÝRIÐ BJARTUR Umferðarstofa leggur nú áherslu á að gætt sé vel að öryggi gæludýra 
sem ferðast í bílum, ekki síður en annarra farþega. Einar Magnús Magnússon, verkefnastjóri hjá Umferðarstofu, 
festir sérstakt beisli við öryggisbelti bílsins áður en lagt er upp í ökuferð með hundinn Bjart. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Lögregla hefur upp-
lýst að þeir sem að-

stoði við framkvæmd hlerana 
liggi ekki undir grun. 

SÆVAR FREYR ÞRÁINSSON 
FORSTJÓRI SÍMANS

IÐNAÐUR HS orka hefur vísað deilu fyrirtækisins við 
Norðurál fyrir gerðardóm. Orkuveita Reykjavíkur 
(OR) er kölluð til sem aðili að málinu, þar sem um 
sameiginlega orkusölusamninga er að ræða fyrir 
álver í Helguvík. Deilan snýst um samninga um 
orkuafhendingu.

Fyrirtækin hafa deilt um ákvæði í samningunum. 
OR gangsetti nýja virkjun á Hellisheiði fyrir nokkru, 
en samið hafði verið um að Norðurál keypti orkuna 
úr henni. Fyrirtækið hafði hins vegar ekki not fyrir 

orkuna og nýtti sér samningsákvæði sem kveða á 
um að heimilt sé að taka ekki við 100 prósentum 
þeirra orku sem samið hefur verið um. Það ákvæði 
nýtti Norðurál sér gagnvart OR, HS orku og Lands-
virkjun. Skilningur orkufyrirtækjanna er að ákvæð-
ið eigi aðeins við í undantekningartilfellum, svo sem 
þegar stóráföll hafa dunið yfir. Júlíus J. Jónsson, for-
stjóri HS orku, segir fyrirtækið ekki fara í frekari 
virkjanaframkvæmdir sem tengjast Helguvík fyrr 
en niðurstaða liggur fyrir í þessu máli.  - kóp / sjá síðu 18

Enn deila HS orka og Norðurál um orkusamninga:

Stefna Norðuráli fyrir gerðardóm

ÚRKOMA SYÐRA  Í dag verður 
fremur hæg norðlæg átt en hvasst 
NA-til í fyrstu. Úrkoma S-til síðdegis. 
Frost víða 0-6 stig en frostlaust við 
S-ströndina.

VEÐUR 4
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Sá fjórtándi frá Íslandi
Eggert Gunnþór Jónsson 

mun leika með 
Wolves í ensku 
úrvalsdeildinni.

sport 74
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Við heyrum stundum 
hringingar en það er 

aldrei hægt að svara.

FRIÐBJÖRN H. GUÐMUNDSSON 
BÓNDI Á HAUKSSTÖÐUM

Guðbrandur Óli Albertsson, 
íbúi á Finnbogastöðum á 
Stöndum, segir það ekki hrjá 
sig alvarlega að ekkert farsíma-
samband náist inni á heimili 
sínu. 

„Ef fólk þarf eitthvað 
virkilega að ná okkur hringir 
það bara í heimasímann,“ segir 
hann. Hægt er að ná örlitlu 
sambandi standi maður úti 
við einn glugga og segir Guð-
brandur það geta verið heldur 
hvimleitt að þurfa að hlaupa 
um húsið til að reyna 
að senda skilaboð. 
Netsambandið sé að 
hans sögn sömuleiðis 
afar lélegt. „Það er 
ægilegur dagamunur á 
því,“ segir hann en bætir 
við að það sé þó mun 
betra eftir að 3G sendir var 
settur upp á svæðinu fyrir um 
tveimur árum. „Áður var þetta 
bara flöskuskeytanet. Þetta er 
þó töluvert skárra en það.“

Fólk hringir þá bara í 
heimasímann „Við heyrum stundum hringingar en það er aldrei hægt 

að svara,“ segir Friðbjörn H. Guðmundsson, bóndi á 
Hauksstöðum í Vopnafirði. „Okkur var bent á að 
við ættum að fá okkur sterkari síma en það virkar ekki 
heldur.“ 

Farsímasamband næst á stöku stað utanhúss við 
bæinn, standi maður á vissum punktum. „Þetta er okkur 
til vandræða; auðvitað væri mun betra að geta notað 
gemsann. Það fólk sem hringir í okkur reiknar með því 
að hér sé samband,“ segir Friðbjörn. „Það hefur verið 
rætt um að fá fleiri senda hér í kring, en það hefur enn 
ekki gerst.“

Skapar vandræði fyrir íbúa

„Þetta hrjáir mig ekki neitt og að sumu 
leyti er ég bara ánægður með þetta,“ 
segir Andrés Hjaltason, bóndi á bænum 
Njarðvík á Austurlandi. „Maður hefur 
helst áhyggjur af þessu öryggisins vegna, 
því það næst ekkert samband hér í 
Njarðvíkinni, á veginum eða í skriðunum. 
Það er eini gallinn.“

Andrés hefur ekki reynt að fá fleiri 
möstur upp á svæðinu og segist sjálfur 
ekki spá mikið í því, að undanskildum 
öryggismálunum. 

„Það kemur oft og tíðum fyrir að bílar 
lenda hérna út af í hálkunni. Þeir geta 
þá ekki komið skilaboðum áleiðis,“ segir 
hann. „En aftur á móti þýðir þetta líka bara 
ódýrari símreikningar.“

Vont öryggisins vegna en þó 
ódýrara

TÆKNI Ekkert GSM-samband er 
innanhúss á 64 sveitabæjum hér 
á landi, eða um 1,3 prósentum af 
þeim 5.039 bæjum sem eru á land-
inu öllu. Á sumum þeirra er þó 
hægt að ná einhverju sambandi 
utanhúss í námunda við bæinn. 
Þetta kemur fram í svari innan-
ríkisráðherra við fyrirspurn Sig-
mundar Ernis Rúnarssonar, þing-
manns Samfylkingar.

 Á langflestum sveitabæjum, eða 
93,4 prósentum, er gott GSM-sam-
band innanhúss. Á 5,3 prósentum 
bæja er tæpt samband. 

Í svari ráðherra kemur einnig 

fram að á um 85 prósentum af 
landinu er gott GSM-samband, 
en á um 15 prósentum af landinu 
næst lélegt eða ekkert samband. 
Þar eru Strandirnar á Vestfjörðum 
og einstaka staðir á hálendinu þau 
svæði sem ekkert eða lélegt sam-
band er á.

Áætlað er að á 99,27 prósentum 
af þjóðvegi 1 sé gott GSM-sam-
band inni í bíl. Á 0,69 prósentum 
af veginum er samband tæpt inni í 
bíl og á 0,04 prósentum af þjóðvegi 
1 næst ekkert samband, eða á um 
500 m kafla samtals.

Sigmundur spurði einnig hvar 
á landinu væru stærstu svæðin 
nálægt byggð án GSM-sambands. 
Í svarinu kemur fram að lélegt eða 
ekkert samband sé á 11,8 prósent-
um af öllu landi sem er neðan við 
400 m yfir sjávarmáli, þar með eru 
taldir eyðisandar, afskekktir dalir 
og hásléttur. sunna@frettabladid.is

Ekkert símsamband 
á 64 sveitabæjum
Ekkert GSM-samband er innanhúss á 64 sveitabæjum hér á landi. Bæirnir eru 
flestir við sjávarsíðuna og dreifðir um land allt. Ekkert samband næst á um það 
bil fimmtán prósent landsins, er fram kemur í svari innanríkisráðherra.

Finnbogastaðir

Hauksstaðir

Njarðvík

VINNUMARKAÐUR Vinnueftirlitið 
hefur vísað til lögreglu málum 
fjögurra fiskvinnslufyrirtækja, 
meðal annars vegna brota á reglu-
gerð um vinnu barna og unglinga.

Brotin áttu sér stað í fyrrasum-
ar, en þrjú fyrirtækjanna eru á 
landsbyggðinni og eitt á höfuðborg-
arsvæðinu. Hin meintu brot felast 
meðal annars í því að fyrirtækin 
hafi „skipulagt eða látið það við-
gangast“ að börn undir 18 ára aldri 
hafi unnið næturvinnu, unnið leng-
ur en þeim var heimilt og að þau 
hafi ekki notið lögbundins hvíldar-
tíma, segir á vef stofnunarinnar.  

Samkvæmt nánari upplýsingum 
frá Vinnueftirlitinu voru ungmenn-
in allt niður í 14 ára.

Að mati Vinnueftirlitsins er um 
„umfangsmikil brot“ á lögum og 
reglum að ræða.

Í þremur fyrirtækjanna komu 
málin upp á yfirborðið í tengslum 
við vinnuslys hjá börnum og ung-
lingum sem unnu þar, en í fjórða 
tilvikinu var grunur um brot og 
því var kallað eftir nánari upplýs-
ingum.

Við brotum sem þessum liggja 
sektir sem renna í ríkissjóð.  

 - þj

Vinnueftirlitið kærir fiskvinnslufyrirtæki fyrir að láta ungmenni vinna of mikið:

Þau yngstu einungis fjórtán ára

FISKVINNSLA Vinnueftirlitið hefur vísað 
til lögreglu fjórum fyrirtækjum sem 
létu ungmenni vinna of mikið. Myndin 
tengist fréttinni ekki beint. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FINNLAND Tollverðir í Finnlandi 
fundu 69 Patriot-flugskeyti og 
150 tonn af sprengiefni í flutn-
ingaskipinu M/S Thor Liberty 
sem kom til hafnarborgarinnar 
Kotka í síðustu viku. 

Skipið, sem siglir undir fána 
eyjunnar Manar, var stöðvað 
vegna þess að sprengiefnið var 
ekki í gámum. Við frekari leit í 
skipinu fundust flugskeytin, sem 
einnig innihalda sprengiefni.

Skipið hafði ekki leyfi til þess 
að flytja hergögn um Finnland. 
Farmurinn var settur um borð í 
Þýskalandi og til stóð að sækja 
timbur til Kotka. Síðan átti að 
sigla til Suður-Kóreu og Shanghai 
í Kína. Áhöfnin er frá Úkraínu.

 - ibs

Vopnafundur í finnskri höfn:

69 flugskeyti í 
flutningaskipi

Skúli, varstu ekki á léttu 
nótunum?

„Jújú, þær voru svo léttar að þær 
flugu af nótnaborðinu.“

Nótur þeyttust af píanóinu í Vídalíns-
kirkju á dögunum þegar Skúli Z. Getsson, 
meðlimur hljómsveitarinnar Diktu, spilaði 
lagið Hátíð í bæ á tónleikum.

SAMGÖNGUR Talsverðar seinkanir urðu í gær í inn-
anlandsflugi. Að sögn Árna Gunnarssonar, fram-
kvæmdastjóri Flugfélags Íslands, var erfiðum 
brautarskilyrðum í Reykjavík um að kenna.

„Í þessari hláku er erfitt að halda bremsuskil-
yrðum þannig að þau séu viðunandi. Við þurftum 
meðal annars að fella niður flug á Ísafjörð,“ segir 
Árni og útskýrir að á meðan unnið hafi verið að 
því að koma brautarskilyrðum í lag í Reykjavík 
hafi dagsbirtan fjarað út á Ísafirði þannig að 
birtuskilyrðin þar hafi gert útslagið.

Reynt var fram á kvöld í gær að vinda ofan 
af miklum töfum á komum og brottförum milli 
Reykjavíkur annars vegar og Akureyrar og Egils-
staða hins vegar. Seinkanir námu þá í sumum til-
vikum þremur klukkustundum.

Árni segir Flugfélag Íslands munu halda far-
þegum sínum upplýstum með smáskilaboðum ef 
eitthvað beri frekar út af og hvetur þá til að fylgj-
ast vel með öllum breytingum.

Fljúga á samkvæmt áætlun fram á hádegisbil 
á aðfangadag. Flug liggur síðan niðri á jóladag 
en Árni segir það munuhefjast að nýju á annan í 

jólum. Aðspurður segir hann bókanir nú á svipuðu 
róli og í fyrra, þó ívið fleiri en þá. 

 - gar

Hlákan í Reykjavík setti talsvert strik í reikninginn í innanlandsfluginu í gær:

Umhleypingar tefja farþegaflug

REYKJAVÍKURFLUGÖLLUR Vél frá Akureyri lýsti upp snjóskafla 
við Reykjavíkurflugvöll þegar hún lenti langt á eftir áætlun á 
níunda tímanum gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

VEÐUR Útlit er fyrir fremur leiðin-
legt veður á aðfangadag sam-
kvæmt spá Veðurstofu Íslands. 
Þann dag er gert ráð fyrir suð-
vestan 15 til 20 metrum á sekúndu 
og slyddu eða rigningu en norð-
vestan 13 til 18 og snjókomu norð-
vestan til. Síðdegis á aðfangadag 
hægir þó heldur á vindi og er spáð 
éljum suðvestan lands og snjó-
komu norðanlands um kvöldið 
með vægu frosti.

Á morgun, Þorláksmessu, er 
spáð slyddu eða snjókomu syðst 
seint um kvöldið og frosti.  - gar

Hryssingslegt veður um jólin:

Vindasamt á 
aðfangadag

DANMÖRK Tæplega fimmtug kona 
lést í Danmörku í síðasta mánuði 
af völdum illvígs krabbameins 
eftir að hafa gengist undir lungna-
ígræðslu á Ríkis spítalanum. 
Stuttu síðar lést annar sjúklingur 
sem fengið hafði lifur frá sama 
líffæragjafa. Þriðji sjúklingur-
inn fékk nýra sem krabbamein 
hefur greinst í. Alls fengu fimm 
sjúklingar líffæri frá líffæra-
gjafanum, sem var með alvarlegt 
og sjaldgæft krabbamein. 

Líffæragjafinn hafði fengið 
heilablæðingu og var úrskurðaður 
heiladauður. Engin merki voru um 
að hann væri með nokkurn sjúk-
dóm, samkvæmt upplýsingum frá 
Rigshospitalet.  - ibs

Létust eftir ígræðslu:

Krabbamein í 
gjafalíffærum

Bílvelta við Fljótshlíðarveg
Ökumaður missti stjórn á jeppa með 
þeim afleiðingum að hann hafnaði 
úti í skurði við Fljótshlíðarveg í gær. 
Ökumaðurinn, sem var einn í bílnum, 
slapp ómeiddur. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

NOREGUR Liv Signe Navarsete, 
ráðherra sveitarstjórnarmála í 
Noregi, vill að stjórnmálaflokkar 
ræði möguleikann á að setja fram 
þá kröfu að fjöldi kvenna og karla 
á framboðslistum fyrir sveitar-
stjórnarkosningar verði jafn. 
Aðeins 38 prósent sveitarstjórnar-
fulltrúa í Noregi eru konur.

Sylvi Listhaug, fyrrverandi 
borgarfulltrúi í Ósló, segir þving-
un ekki réttu leiðina. Hún segir 
nauðsynlegt að stjórnmálin verði 
þannig að konur vilji halda áfram 
eftir að kjörtímabili ljúki. Algengt 
sé að konur hætti eftir fyrsta kjör-
tímabil. - ibs

Norskur ráðherra:

Vill þvinga kon-
ur í pólitíkina

VÍSINDI Vísindamenn í Bandaríkj-
unum hafa fundið tvær reiki-
stjörnur utan okkar sólkerfis sem 
eru svipaðar jörðinni að stærð. 
Þetta er í fyrsta sinn sem plánetur 
af slíkri stærð finnast og gefa þær 
von um að líf sé að finna á fjar-
lægum hnöttum.

Keplerssjónauki NASA kom 
auga á pláneturnar tvær, sem eru 
í um 1.000 ljósára fjarlægð og 
virðast vera úr bergi, en ekki gas-
tegundum eða vökva. Þær eru of 
heitar til að líf geti þrifist þar, eða 
um 400 gráður og 750 gráður, en 
gefa hins vegar góðar vonir um 
áframhaldandi uppgötvanir.  - þj

Tvær reikistjörnur fundnar:

Gefa von um líf 
úti í geimnum

SVIPAÐAR AÐ STÆRÐ Vísindamenn 
hafa uppgötvað tvær reikistjörnur að 
svipaðri stærð og jörðin. Þær sjást hér 
í samanburði við jörðina og Venus.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPURNING DAGSINS
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STJÓRNSÝSLA Dagur B. Eggerts-
son, forseti borgarstjórnar, segir 
að þeir sem átt hafi hæsta tilboð 
í Perluna hafi aðeins gert fyrir-
vara um arðsemi kaupanna. Allir 
sem tekið hafi þátt í útboðinu hafi 
verið með einhverja fyrirvara.

Eins og fram hefur komið áttu 
aðilar á sviði ferðaþjónustu og 
húsbygginga hæsta tilboðið og er 
Garðar Vilhjálmsson lög maður 
í fyrirsvari fyrir þá. Þeir hafa 
frest til 31. mars til að meta arð-
semi kaupanna. Þeir hafa hug á að 
breyta nýtingarmöguleikum á lóð-
inni og reisa þar hótel.

„Það má alveg 
velta því fyrir 
sér hvort það 
þýddi nýtt sölu-
ferli ef þarna 
ætti að selja 
Perluna ásamt 
hótellóð, það er 
bara allt annað 
mál. Orkuveitan 
var að auglýsa 
Perluna til sölu,“ 
segir Dagur.

Dagur segir að í þessu fel-
ist ekkert loforð af hendi Orku-
veitunnar um að beita sér fyrir 

breyttu skipulagi á svæðinu. Hann 
segir því ekki verða rumpað af að 
breyta skipulagi, verði slíkt ákveð-
ið. Engin ákvörðun hafi verið tekin 
um það og sjálfur vill hann leyfa 
málinu að klárast áður en hann 
getur í eyður. Málið sé ekki komið 

inn á borð borgarráðs eða borgar-
stjórnar. Aðili úti í bæ hafi fengið 
tíma til að skila inn fullgildu til-
boði.

„Orkuveitan er ekki búin að taka 
við tilboðinu vegna þess að það er 
með fyrirvörum. Orkuveitan segir 
ekki meira en það að við skulum 
gefa ykkur tíma til að vita hvort 
þið viljið standa við tilboðið án 
fyrirvara. Í því felst samkvæmt 
mínum skilningi ekkert loforð or 
hvorki um að beita sér fyrir breyt-
ingum á skipulagi né neinu öðru. 
Hvað þá að selja þetta með ein-
hverjum byggingarrétti.“ - kóp

Forseti borgarstjórnar segir engar skipulagskvaðir fylgja tilboði í Perluna:

Nýtt tilboð fylgi hótellóð með Perlunni

DAGUR B. 
EGGERTSSON

Orkuveitan er ekki 
búin að taka við til-

boðinu vegna þess að það er 
með fyrirvörum.

DAGUR B. EGGERTSSON 
FORSETI BORGARSTJÓRNAR

LÖGREGLUMÁL

Fjórir í vímuakstri
Fjórir ökumenn voru teknir fyrir 
ölvunar- og fíkniefnaakstur í Reykjavík 
í fyrradag. Þetta voru allt karlar, en 
þeir eru á aldrinum 20 til 50 ára. 
Einn þeirra hafði þegar verið sviptur 
ökuleyfi og annar hefur aldrei öðlast 
ökuréttindi.

GENGIÐ 21.12.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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ÍRAK Nouri al-Maliki, forsætis-
ráðherra Íraks, krefst þess nú að 
yfirvöld sjálfstjórnarhéraðs kúrda 
í norðurhluta landsins, láti af 
hendi Tarik al-Hashemi aðstoðar-
forsætisráðherra, sem sakaður er 
um alvarlega glæpi.

Hashemi, sem er súnní-múslimi, 
flúði norður í kúrdahéröðin á 
sunnudag, daginn áður en hand-
tökuskipun var gefin út á hendur 
honum. Hann er sakaður um að 
hafa verið með morðsveitir á sínum 
snærum, sem sendar voru til höf-
uðs embættismönnum stjórnar-
innar.

Hashemi segir þessar ásakanir 
uppspuna einan og runnar undan 
rifjum pólitískra andstæðinga 
sinna, einkum forsætisráðherrans 
sjálfs, sem er sjía-múslimi.

Hann segir að þetta mál muni 
splundra viðkvæmu sáttaferli milli 
sjía og súnnía, nú þegar Banda-
ríkjaher er nýfarinn frá landinu.

Al-Maliki svarar því til að 
Hashemi muni fá sanngjörn réttar-
höld, rétt eins og Saddam Hussein 
fékk á sínum tíma.

Hann minnir kúrda á að Írak sé 
eitt og óskipt land. Yfirvöld í kúrda-
héruðunum eigi því að afhenta Has-
hemi til íraskra stjórnvalda.

„Ef þeir afhenda hann ekki eða 
leyfa honum að flýja eða komast 
undan, þá mun það leiða af sér 
vandamál,“ sagði Maliki.

Sá möguleiki er fyrir hendi að 
Hashemi flýi yfir til kúrdahérað-
anna í Tyrklandi, handan landa-
mæranna.

Meðan Saddam Hússein var við 

völd í Írak nutu súnní-múslimar 
þess, þótt í minnihluta væru, enda 
var hann súnníi sjálfur. Vegur 
sjía-meirihlutans hefur hins vegar 
vaxið eftir fall Saddams og deila nú 
þessir tveir hópar með sér völdum.

Ásakanirnar á hendur varafor-
setanum vöktu upp vangaveltur 
um að Maliki forsætisráðherra 
ætli með þessu fyrst og fremst að 
treysta eigin völd á kostnað sjía-
múslima.

„Ég leyfi mér ekki að prútta um 
blóð Íraka,“ sagði Maliki og stend-
ur fast á því að Hashemi fái ekki 
að komast upp með svo alvarlega 
glæpi.

Síðustu bandarísku hermennirn-
ir hafa undanfarna yfirgefið Írak 
eftir nærri níu ára stríð, sem hófst 
í mars árið 2003.

 gudsteinn@frettabladid.is

Íraksstjórn vill fá 
Hashemi afhentan
Spenna milli þjóðernishópanna þriggja í Írak magnast á ný, strax og Banda-
ríkjaher yfirgefur landið. Forsætisráðherrann, sem er sjía-múslimi, krefst þess 
að kúrdar láti af hendi aðstoðarforsætisráðherrann, sem er súnní-múslimi.

TARIK AL-HASHIMI Aðstoðarforsætis-
ráðherra Íraks er sakaður um að hafa 
sent morðsveitir til höfuðs embættis-
mönnum. NORDICPHOTOS/AFP

HASHEMI EFTIRLÝSTUR Fréttir af flótta og handtökuskipun á hendur aðstoðar-
forsætisráðherra landsins hafa vakið mikla eftirtekt. NORDICPHOTOS/AFP

UTANRÍKISMÁL Hlutur Íslands í 
fjárveitingum sem framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins (ESB) 
hefur heimilað til stuðnings 
umbótum í ríkjum sem sótt hafa 
um aðild nemur 1,2 prósentum. 

Mest er hlutdeild Tyrklands í 
framlögunum sem nema nálægt 
milljarði evra, eða tæpur fjórð-
ungur, 24,1 prósent.

Framkvæmdastjórnin hefur 
sett á fjárlög þessa árs 12 millj-
ónir evra í svonefnda IPA styrki 
til Íslands, eða sem nemur 
rúmum 1,9 milljörðum króna. 
Á vef stækkunarstjóra ESB má 
svo sjá að gert sé ráð fyrir sömu 
upphæð á næsta ári, en tæpum 
milljarði árið 2013, sex milljónum 
evra.  - óká

IPA styrkir samþykktir hjá ESB:

Hlutur Íslands 
er 1,2 prósent

Samþykktir styrkir ESB

Land  Milljónir evra

Albanía  82,0

Bosnía og Hersegóvína  91,3

Króatía  39,2

Makedónía  28,9

Ísland  12,0

Kósóvó  62,9

Svartfjallaland  26,5

Serbía  178,6

Tyrkland  233,0

Margvíslegar þróunaráætlanir  210,4

Alls 965,8
Heimild: Fréttavefur framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um 
sextugt sofnaði við stýrið á bíl 
sínum þegar hann var staddur 
á gatnamótum Kringlumýrar-
brautar og Miklubrautar í síð-
degisumferðinni í fyrradag. 
Bíll mannsins var á rauðu ljósi 
þegar þetta gerðist. Svo heppi-
lega vildi til að lögreglan var við 
eftirlit á gatnamótunum á sama 
tíma og náðu lögreglumenn 
að vekja ökumanninn. Í kjöl-
farið var bíl mannsins komið 
fyrir á bílastæði við Kringluna 
en honum gert að hætta akstri 
tafarlaust. Hann sagðist ekkert 
hafa sofið síðustu nótt. Honum 
var skipað að hvílast vel áður en 
hann settist aftur undir stýri.
 - jss

Örþreyttur ökumaður:

Maður sofnaði 
undir stýri bíls 
á rauðu ljósi

LÖGREGLUMÁL Ólíklegt er að lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu 
muni ljúka rannsókn sinni á máli 
þar sem átján ára stúlka hefur 
kært Egil Einarsson og unnustu 
hans fyrir nauðgun fyrir jól, að 
sögn Björgvins Björgvinssonar, 
yfirmanns kynferðisbrotadeild-
ar lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu.

Hin meinta nauðgun er sögð 
hafa átt sér stað á heimili Egils 
aðfaranótt föstudagsins 25. 
nóvember, eftir gleðskap sem 
fólkið hafði sótt. Málið var kært 
til lögreglu 1. desember. Hin 
kærðu og stúlkan hafa gefið 
skýrslur hjá lögreglu, auk þess 
sem vitni hafa verið yfirheyrð, 
þar á meðal leigubílstjóri sem 
ók fólkinu að heimili Egils þetta 
kvöld.

 - jss

Rannsókn stendur enn:

Rannsókn lýk-
ur varla fyrir jól

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur
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UMHLEYPINGAR  
Hitinn verður yfi r-
leitt um og undir 
frostmarki fram 
á morgundaginn 
með éljum um 
sunnan og vestan-
vert landið. Annað 
kvöld hlýnar með 
úrkomu syðra en 
síðdegis á aðfanga-
dag kólnar líklega á 
ný með éljum.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður
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Gjafakort Smáralindar hin fullkomna 
jólagjöf

smaralind.is   Opið til 22 frá 15. des. og til 23 á Þorláksmessu

Komdu í Smáralind og gerðu öll jólainnkaupin á einum stað. 
Við bjóðum upp á létta og notalega stemningu.

Sjáumst í jólaskapi!

Fimmtudagur 22. des.
kl. 15 & 17       Jólasveinar kíkja í heimsókn
kl. 16.30        Söngvaborg
kl. 18.00        Kolka Kvartett
kl. 20.00        Hljómsveitin Frjókorn

Föstudagur 23. des.
kl. 15 & 17        Jólasveinar kíkja í heimsókn
kl. 16.00       Margrét Arnardóttir spilar á  
  harmonikku
kl. 17.30        Málmblásarakvintettinn  
       Aftansöngur
kl. 18.30        Kolka Kvartett
kl. 19.30       Ólöf Jara og félagar
kl. 20.30               Hljómsveitin Frjókorn

Þorláksmessa 
opið til 23
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Hátíð ljóssins 22. des. 20% afsláttur

DÓMSMÁL Verjandi Baldurs Guð-
laugssonar, fyrrverandi ráðuneytis-
stjóra í fjármálaráðuneytinu, telur 
að fréttaflutningur af málinu úr 
dómsal hafi spillt fyrir því. Hann 
gagnrýnir héraðsdómara harðlega 
í greinargerð sem lögð hefur verið 
fyrir Hæstarétt.

Baldur var í apríl fundinn sekur 
um innherjasvik og dæmdur í 
tveggja ára fangelsi. Niðurstaða 
dómsins var sú að hann hefði öðlast 
innherjaupplýsingar um yfirvofandi 
fall Landsbankans í samráðshópi 
þriggja ráðuneyta, Seðlabankans 
og Fjármálaeftirlitsins, og hag-
nýtt sér þær þegar hann seldi bréf 
sín í bankanum fyrir 192 milljónir 
skömmu fyrir bankahrun.

Karl Axelsson, verjandi Baldurs, 
krefst þess í greinargerðinni til 
Hæstaréttar að málinu verði vísað 
frá dómi, líkt og hann gerði á fyrri 
stigum málsins. Til vara vill hann 
að dómurinn verði ómerktur og 
réttað verði að nýju í málinu, eða að 
Baldur verði sýknaður.

Krafan um frávísun byggir á 
sömu rökum og áður; að rannsókn-
inni hafi verið áfátt og að málið í 
raun verið rannsakað í tvígang, sem 
sé ólögmætt.

Krafa Karls um ómerkingu og 
sýknu byggir hins vegar á því að 
dómur Guðjóns St. Marteinssonar 
sé hæpinn – og í raun arfavitlaus 
– á nær alla lund. Fyrir það fyrsta 
telur verjandinn að dómari hefði átt 
að nýta heimild til að hafa dóminn 
fjölskipaðan, enda hafi honum frá 

upphafi mátt „vera ljóst að um væri 
að ræða úrlausnarefni á flóknu sér-
sviði sem hann hafði enga sérstaka 
þekkingu á“.

Þá segir í greinargerðinni að 
sönnunarmati dómsins sé verulega 
áfátt, einblínt hafi verið á vitnis-
burði sem komu Baldri illa en aðrir, 
sem renndu stoðum undir framburð 
Baldurs, sniðgengnir.

Karl segir dómara gerast sekan 
um grundvallarmisskilning á þekkt-
ustu leikreglum fjármálamarkaðar-
ins og hlutafélagaformsins með því 
að tiltaka að „ekki hafi staðið til að 
bjarga hluthöfum banka færi banki 
í þrot“. „Það er með ólíkindum að 
það vefjist fyrir héraðsdómi að 
hlut hafar í félagi eru fyrstir til að 
tapa fari félag í þrot,“ segir í grein-
argerðinni. Þar segir enn fremur 
að ónákvæmni gæti í forsendum 
dómsins, ýmsar ályktanir séu með 
ólíkindum, í dómnum séu þversagn-
ir, þar fari fram takmarkað mat á 
upplýsingum og verulega skorti 
á rökstuðning, sem sé afar óskýr. 
Sumpart eru niðurstöður dómsins 
sagðar fráleitar, jafnvel svo mjög 
að þær verðskuldi ekki umfjöllun.

Ómerkingarkrafan er einnig 
byggð á því sem áður greinir; að 
fjölmiðlar hafi flutt fréttir af fram-
burði vitna jafnóðum úr dómsal, og 
fyrir liggi að vitni hafi lesið fram-
burði þeirra sem á undan fóru. Það 
sé andstætt lögum um meðferð 
sakamála, þar sem segi að vitni 
skuli að jafnaði ekki hlýða hvort á 
annars framburð. stigur@frettabladid.is

Segir fréttaskrif í beinni úr 
dómsal hafa spillt málinu
Verjandi Baldurs Guðlaugssonar fer hörðum orðum um dóm Guðjóns Marteinssonar í greinargerð til Hæsta-
réttar. Dómarann skorti ljóslega þekkingu á málaflokknum. Krefst frávísunar, ella ógildingar eða sýknu.

HÁTTSETTUR Baldur Guðlaugsson var einn æðsti embættismaður landsins fyrir 
hrun. Um hann sagði Björgvin G. Sigurðsson, þá viðskiptaráðherra, að hann hefði 
líklega verið valdamestur allra í ríkisstjórninni. Við hlið hans er verjandinn Karl 
Axelsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í greinargerð Ríkissaksóknara til Hæstaréttar er öllum málsástæðum Karls 
og Baldurs hafnað. Segir þar að dómurinn hafi komist að réttri niðurstöðu 
um sekt Baldurs, þótt farið sé fram á að sakfellt verði að fullu fyrir ákærulið 
tvö, sem kvað á um innherjaupplýsingar sem Baldur hefði öðlast um fyrir-
hugað hámark á innstæðum á Icesave-reikningunum.

Því er hafnað að málið sé ónýtt þar sem dómurinn hafi ekki verið fjölskip-
aður og enn fremur verði ekki séð að Hæstiréttur hafi nokkurn tíma ómerkt 
héraðsdóm á þeirri forsendu einni.

Þá er auk þess krafist að refsingin yfir Baldri verði þyngd. Í héraði mælti 
sérstakur saksóknari með tveggja ára óskilorðsbundnum fangelsisdómi og 
fékk sínu framgengt.

Saksóknari krefst enn þyngri refsingar

SAMGÖNGUMÁL 83 prósent þeirra 
sem koma sem gestir á Landspít-
alann eru tuttugu mínútur eða 
styttri tíma á leiðinni. Þetta eru 
niðurstöður ferðavenjukönnunar 
sem gerð var fyrir Nýja Landspít-
alann, opinbert hlutafélag um nýja 
byggingu við spítalann. 

Könnunin var unnin þannig að 
gestir á spítalanum, bæði í Foss-
vogi og á Hringbraut, voru spurð-
ir um ferðavenjur sínar. Könnun-
in var framkvæmd í nóvember og 
fengust svör frá 681 gesti. Yfir 48 
prósent voru aðstandendur og 44 
prósent voru að sækja þjónustu 

á spítalann. Sjö prósent voru í 
öðrum erindagjörðum þar. 

Langflestir, eða tæp 95 pró-

sent, sögðust koma akandi. Tæp 
þrjú prósent komu fótgangandi, 
tæplega tvö prósent gesta notuðu 
almenningssamgöngur og 0,6 pró-
sent hjóluðu. Rúmur helmingur 
ökumanna lagði í gjaldskyld stæði, 
en aðrir lögðu ýmist í gjaldfrjáls 
stæði, lögðu í nágrenni spítalans 
eða lögðu á annan hátt. 

Rúmur helmingur gestanna var 
á bilinu eina til tíu mínútur á leið 
sinni á spítalann, ýmist frá heim-
ili sínu eða síðasta áfangastað. Þá 
voru 28 prósent á bilinu ellefu til 
tuttugu mínútur á leiðinni. 

 - þeb

Langflestir sem eiga leið á Landspítalann koma þangað á bíl: 

Innan við 20 mínútur á leiðinni

Á að leyfa baðstað við Perluna? 
Já 63,8%
Nei 36,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Óttast þú stökkbreytt afbrigði af 
fuglaflensunni? 

Segðu þína skoðun á Vísir.is. 

LANDSPÍTALINN Langflestir komu á bíl 
á Landspítalann, og meirihlutinn lagði í 
gjaldskyld stæði við spítalann. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

UMHVERFISMÁL „Útgerðirnar taka 
fréttir af dauðri síld á Breiðafirði 
mjög alvarlega og munu leggja 
sig allar fram um að áhrif veið-
anna verði eins lítil og mögulegt 
er,“ segir Friðrik J. Arngrímsson, 
framkvæmdastjóri sambandsins.

Friðrik segir að útgerðir síldar-
skipa leggi áherslu á að umgengni 
um síldarmiðin verði eins góð og 
best verður á kosið. Í því skyni 
hafi verið ákveðið að samstarf 
útgerðanna um veiðarnar verði 
enn nánara á næstu vertíð en 
verið hefur við að miðla afla á 
milli skipa og til að draga úr hætt-
unni á að óhöpp verði við veiðarn-
ar. 

Undanfarna daga hafa birst 
fréttir af dauðri síld á Breiða-
firði. Af því tilefni hafa útgerðir 
síldarskipa fundað og farið yfir 
þær upplýsingar sem fyrir liggja. 
Friðrik segir að fram hafi komið 
að á vissum stöðum séu aðstæður 
til veiðanna erfiðar og síld hafi 
sloppið út jafnvel þó að ítrustu 
varúðar hafi verið gætt.   

Á undanförnum árum hefur 
langstærstur hluti íslenska síld-

arstofnsins haft vetursetu á mjög 
afmörkuðum svæðum á Breiða-
firði. Frá því að sýking kom upp í 

stofninum hafa hundruð þúsunda 
tonna af síld drepist, ekki síst á 
Breiðafirði.   - shá

Útgerðir síldarskipa taka fréttum af dauðri síld á Breiðafirði alvarlega:

Dauð síld eykur samstarf skipa

UPPI Í HARÐA LANDI Samstarf sjómanna á síldveiðum er útbreitt en aðstæður gera 
veiðarnar mjög erfiðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FINNLAND Kona og tvö ung börn 
hennar fundust látin í íbúð þeirra 
í bænum Häkansböle í Finnlandi. 
Talið er að þau hafi verið stungin.

Í íbúðinni fannst einnig faðir 
barnanna illa meiddur. Lögregl-
an grunar hann um verknaðinn. 
Samkvæmt finnska dagblaðinu 
Hufvudstadsbladet bjuggu konan 
og börnin í fjölskylduathvarfi um 
tíma í haust, en fluttu heim til föð-
urins í október. - gb

Harmleikur í Finnlandi:

Kona og tvö 
börn látin

ÖRYGGISMÁL Tilboð vegna tímabund-
innar leigu á þyrlu til Landhelgis-
gæslunnar voru opnuð á mánudag. 
Gæslan þarf þyrlu á meðan TF-LÍF 
verður í skoðun í Noregi, en skoð-
unin mun standa til 10. mars. 

Í útboðsgögnum var gerð krafa 
um þyrlu af gerðinni Super Puma. 
Tvö tilboð bárust. Annars vegar 
þyrla af gerðinni Aerospatiale 
Super Puma AS332 L1. Þyrlan er í 
eigu Knut Axel Ugland Holding AS 
sem einnig á þyrlu Gæslunnar, TF-
GNA. Hins vegar barst frávikstil-
boð um leigu á Dauphin AS365N – 
TF-HDU sem er í eigu Norðurflugs 
ehf.  - shá

TF-LÍF í skoðun til Noregs:

Tveir vilja leigja 
Gæslunni þyrlu

TF-LIF Viðgerð þyrlunnar hefði þýtt, án 
leiguþyrlu, að aðeins ein björgunarþyrla 
hefði verið til staðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest úrskurð Héraðsdóms Reykja-
víkur þess efnis að tveir karl-
menn sem ákærðir hafa verið 
fyrir að nauðga konu í bíl við 
Reykjavíkurflugvöll skuli sæta 
gæsluvarðhaldi til 13. janúar.

Vitni sem konan hljóp til eftir 
að hún var laus frá mönnunum 
hefur borið að hún hafi legið á 
dyrabjöllunni og hrópað: „Mér 
var nauðgað, mér var nauðgað.“ 
Vitnið bar enn fremur að konan 
hefði verið nötrandi og skjálfandi 
og í miklu uppnámi.   - jss

Gæsluvarðhald staðfest:

Nötrandi og í 
miklu uppnámi

KJÖRKASSINN



Hreindýralundir og file
Hreindýrakjöt er dökkt með sterku villibráðabragði. Það má 
segja að kjötið sé sjálfmarinerað því hreindýrið lifir á sterkum
jurtum. Þýðingarmesti þátturinn við matreiðslu á 
hreindýrakjöti er að ofelda það ekki.

SALT 
MINNI

Hagkaups Hamborgarhryggur
· SÉRVALINN AF FAGMÖNNUM ÚR NÝJU HRÁEFNI
· ÞARF EINUNGIS AÐ ELDA Í OFNI
· SALT MINNI

Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn 
verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða 
sérstakan hrygg samkvæmt ströngum gæðastöðlum 
Hagkaups.

Hagkaups smjörsprautað kalkúnaskip
Undanfarin 10 ár hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað 
kalkúnaskip sem er algjört lostæti og hefur slegið rækilega 
í gegn á hverju ári. Það er tilbúið beint í ofninn og 
eldamennskan ofur einföld.

Gæða hangikjöt að skagfirskri hefð
Hangikjötið er tvíreykt með taði og birki. Það er eingöngu reykt
með beini og úrbeinað eftir á sem gefur kjötinu meiri fyllingu í 
bragði. Unnið eftir aldagamalli hefð úr Skagafirði.

ÞÚ FÆRÐ EINFALDLEGA 
ALLT TIL JÓLANNA Í HAGKAUP

Ferskur íslenskur kalkúnn
Kalkúnninn hefur smám saman verið að ryðja sér til rúms á veis-
luborðum Íslendinga. Það er gaman að elda kalkún, því möguleikar 
í fyllingum og meðlæti eru óendanlega margir og ekki skemmir fyrir 
að kjötið bragðast einstaklega vel. Kjötið er fitusnautt, létt í maga og 
án nokkurra aukaefna.

OPNUNARTÍMI VERSLANA: www.hagkaup.is/opnunartimi
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LEÐURSKÓR

1. Hvað seldi Mugison mörg eintök 
af plötu sinni Hagléli á einni viku?

2. Hvar er rannsóknarstofan sem 
þróaði stökkbreytta fuglaflensu?

3. Hvað þarf margar nýjar 
leiguíbúðir í landinu til að anna 
eftirspurn?

SVÖR

1. 3.500. 2. Í Hollandi. 3. 16 þúsund.

HÚSNÆÐISMÁL Leiga þarf að vera 
30% hærri en þátttakendur í 
leiguíbúðakönnun Capacent 
gerðu ráð fyrir að greiða til 
þess að fjárfestar í leigufélagi 
sem myndað yrði utan um bygg-
ingu nýrra leiguíbúða myndu fá 
sæmilega ávöxtun. Er þar miðað 
við að fjárfestar sem eignast í 
félaginu myndu ekki hagnast 
á því að virði eignanna myndi 
hækka á næstu fimm árum. Þetta 
er meðal þess sem kemur fram 
í skýrslu sem Capacent vann 
fyrir Reykjavíkurborg og ber 
nafnið „Staða, horfur og mögu-
leikar á húsnæðisleigumarkaði 
árið 2011“. Skýrslan var kynnt í 
borgarráði í síðustu viku.

Meginmarkmið skýrslunnar 
var að „sýna hvernig Reykja-
víkurborg getur átt aðkomu að 
leigufélagi/félögum“. Skoðuð 
var aðkoma borgarinnar sem lán-
veitanda, eiganda og hugsanlega 
rekstraraðila og hver arðsemi 
verkefnisins fyrir Reykjavíkur-
borg gæti verið.

Capacent framkvæmdi könn-
un á ýmsum þáttum sem tengj-
ast þörf fyrir íbúðarhúsnæði 
við gerð skýrslunnar. Úrtakið í 
henni var 1.396, fjöldi svarenda 
811 og svarhlutfall því 58,1%. Úr-
takið var vegið til að endurspegla 
betur þýðið, sem eru Íslendingar 
18 ára og eldri. 

Í skýrslu Capacent kemur 
fram að þeir sem telja líklegt 
eða öruggt að þeir leigi næstu 
íbúð sem þeir búa í geri ráð 
fyrir að greiða um 1.300 krónur 
á fermetra í leigu. Samkvæmt 
bygginga lykli Hannarrs, upp-
lýsingariti um byggingarmál, er 
byggingarkostnaður á fermetra 
hins vegar 247 þúsund krónur á 
fermetra fyrir 3-4 hæða fjölbýli. 
Kaupverð á fermetra síðan um 
240 þúsund á fermetra í fjölbýli 
á höfuðborgarsvæðinu. Því þurfi 
kaupverð íbúða að hækka til að 

jafnvægi náist við byggingar-
kostnað, nema að hann lækki á 
móti. 

Samkvæmt útreikningum 
Capacent þarf „leiguverð að vera 
um 1.695 krónur á fermetra til 
þess að standa undir kaupverði 
á 240.000 króna fermetra […]. 
Af þessu leiðir að ójafnvægi er á 
húsnæðismarkaðinum. Markað-
urinn gerir ráð fyrir að þurfa að 
greiða 1.300 kr/m² í húsaleigu á 
mánuði. Um 1.695 kr/m² þarf til 
að fjárfestir fái sæmilega ávöxt-
un“. Til lengri tíma litið má gera 
ráð fyrr að kaupverð húsnæðis og 
byggingarkostnaðar séu í sæmi-
legu jafnvægi. 

Í skýrslunni segir að frá síð-
ustu aldamótum og fram til árs-
ins 2008 voru fullbyggðar íbúð-
ir talsvert umfram áætlaða 
þörf. því megi gera „ráð fyrir að 
nokkur forði íbúða sé til staðar 

á markaðnum. Staðsetning þess-
ara íbúða er hins vegar ekki endi-
lega í samræmi við óskir markað-
arins. Samkvæmt áætlaðri þörf 

fyrir nýbyggingar og ef miðað 
er við óbreytt magn nýbygginga 
verður skortur á íbúðum árið 
2014“.  thordur@frettabladid.is

Leiga þarf að hækka og 
ójafnvægi ríkir á markaði
Leiga þarf að vera þriðjungi hærri em markaðurinn vill borga til að standa undir ávöxtun fjárfesta sem 
myndu standa að leigufélagi. Kaupverð íbúða þarf líka að hækka til að jafnvægi náist við byggingarkostnað.

Fréttablaðið greindi frá því í gær að í skýrslu Capacent hafi komið fram að 
leiguíbúðum á höfuðborgarsvæðinu þarf að fjölga um tæplega níu þúsund 
á næstu þremur árum til að mæta eftirspurn. Til lengri tíma þarf þeim að 
fjölga um 13 þúsund á svæðinu og 16 þúsund á landinu öllu. Um 94% 
fjölgunarinnar þurfa að verða í Reykjavík þar sem langflestir framtíðarleigj-
endur vilja búa. Um 70% fleiri Íslendingar vilja leigja sér íbúð en gera það í 
dag.

Í atvinnustefnu Reykjavíkurborgar, sem lögð var fyrir borgarráð í lok 
nóvember, er fjallað um húsnæðismál. Þar segir að Reykjavíkurborg eigi 
að stuðla „að fjölgun leiguíbúða og búseturéttaríbúða, hvort sem er í eigu 
húsnæðissamvinnufélaga, félagasamtaka og/eða einkaaðila, einkum á 
miðlægum svæðum sem auðvelt er að þjóna með almenningssamgöngum. 
Liður í framfylgd stefnunnar er að kortleggja möguleikana á því að Reykja-
víkurborg komi að uppbyggingu langtímaleigumarkaðar.“

16 þúsund leiguíbúðir vantar

REYKJAVÍK Í atvinnustefnu borgarinnar, sem lögð var fyrir borgarráð í lok nóvember, kemur fram að hún stefni „að fjölgun 
leiguíbúða og búseturéttaríbúða“. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞÝSKALAND, AP Seðlabanki Evrópu-
sambandsins skrúfaði í gær frá 
lánakrönum sínum og útvegaði 523 
evrópskum bönkum lán upp á sam-
tals 489,2 milljarða evra, í von um 
að geta með þessu liðkað verulega 
fyrir viðskiptum á evrusvæðinu. 
Þessi fjárhæð samsvarar 78.000 
milljörðum króna.

Með þessu vonast bankinn til að 
rífa efnahagslíf evruríkjanna upp 
úr lamandi kreppunni, sem ann-
ars virðist ætla að stefna framtíð 
myntbandalags Evrópusambands-
ins í voða.

Lánin eru á lágum vöxtum og 

ekki þarf að endurgreiða þau fyrr 
en í byrjun árs 2015. Búist er við 
að bankinn bjóði sambærileg lán 
til þriggja ára aftur áður en langt 
um líður. Heildarfjárhæðin var þó 
mun meiri en reiknað hafði verið 
með, því talið var að seðlabankinn 
hygðist leggja fram 300 milljarða 
evra að þessu sinni.

Bankarnir geta nú notað þetta fé 
til að lána áfram til framkvæmda 
og viðskipta af ýmsu tagi og þann-
ig ýtt undir hagvöxt á evrusvæð-
inu, sem annars virðist stefna í að 
minnsta kosti vægan samdrátt á 
næstunni. - gb

Seðlabanki Evrópusambandsins dælir peningum í taugaveiklaða banka:

Á að vinna gegn kreppunni

MARIO DRAGHI Seðlabankastjóri 
Evrópusambandsins sagður taka áhættu 
með nýja útspilinu. NORDIC PHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Afli erlendra ríkja 
við Ísland var tæplega 31 þúsund 
tonn árið 2010 miðað við rúm ell-
efu þúsund tonn árið 2009. Fær-
eyingar stunduðu aðallega veiðar 
hér við land á síðasta ári og mest 
var veitt af loðnu eða tæp nítján 
þúsund tonn, samkvæmt frétt frá 
Hagstofu Íslands.

Heimsaflinn var tæpar 90 
milljónir tonna árið 2009 og 
dróst saman um 809 þúsund tonn 
frá árinu 2008. Kyrrahafið gaf 
mestan afla og stærsta einstaka 
fisktegundin var Perú-ansjósa. 
Kínverjar veiddu mest allra þjóða 
árið 2009 en Íslendingar voru í 
19. sæti heimslistans.  - shá

Afli erlendra ríkja: 

Veiða mest af 
loðnu við landið

HOLLAND, AP Evrópudómstóllinn 
hefur hafnað rökum bandarískra 
og kanadískra flugfélaga, sem 
kærðu evrópsk stjórnvöld fyrir 
að leggja kolefnisgjald á flug til 
Evrópu.

Flugfélögin töldu þetta vera 
brot á alþjóðlegum samningum 
um millilandaflug og jafnframt 
brot gegn fullveldi ríkjanna.

Þau segjast ósátt við niðurstöð-
una og ætla ekki að láta staðar 
numið með málið. Með þessu ein-
angri Evrópusambandið sig enn 
frekar á alþjóðavettvangi. - gb

Bandarísk flugfélög tapa máli:

Evrópuríki 
mega rukka

Á FLUGI Deilan snýst um kolefnisgjald á 
flug til Evrópu. NORDICPHOTOS/AFP

AKUREYRI Umhverfisnefnd Eyja-
fjarðarsveitar hefur ákveðið að 
leggja sérstakt gjald á búfjár-
eigendur í sveitarfélaginu vegna 
kostnaðar við förgun dýrahræja. 

Dýraleifar, sem áður voru urð-
aðar í Glerárdal, eru nú sendar til 
Húsavíkur. Frá þessu er greint í 
Vikudegi. Þar segir að áætlaður 
kostnaður kostnaður sveitar-
félagsins vegna þessa nemi um 
5,3 milljónum króna á næsta ári. 
Búfjáreigendur munu bera tæp-
lega helming kostnaðar við förg-
un hræjanna. - sv

Kostnaðasamar farganir:

Gjald á bændur 
vegna hræja

VEISTU SVARIÐ?



af öllum jólaseríum, 
gerviljósatrjám, jólapappír, 
ljósahúsum og jólaskrauti
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FRÉTTASKÝRING
Hvað felst í nýrri verðbólgumælingu 
Hagstofu Íslands?

Verðbólga í desember jókst um 
0,36 prósent frá fyrra mánuði sam-
kvæmt nýrri mælingu Hagstofu 
Íslands. Verðbólga miðað við síð-
ustu 12 mánuði er því 5,3 prósent, 
en var í nóvember 5,2 prósent.

Á vef Hagstofunnar kemur fram 
að verð á mat og drykkjarvöru hafi 
hækkað um 1,7 prósent milli mán-
aða og flugfargjöld til útlanda um 
12,1 prósent.

Sá liður sem þyngst vegur í 
hækkun vísitölu neysluverðs að 
þessu sinni er matur og drykkur 
„og er ljóst að hér gætir áhrifa af 
veikingu krónunnar frá nóvember-
byrjun,“ segir í umfjöllun Grein-
ingar Íslandsbanka.

Um leið er bent á að innlend mat-
vara hafi ekki síður hækkað en 
innflutt. Þannig hafi verð á kjöti 
hækkað um tvö prósent milli mán-
aða og verð á fiski um 1,9 prósent.

„Verðbólgan á fjórða ársfjórð-
ungi er því […] nokkuð undir 
þeim 5,6 prósentum sem Seðla-
bankamenn spáðu í Peningamál-
um í byrjun síðasta mánaðar,“ 
segir Greining Íslandsbanka og 
telur þróunina styðja við spá sína 
um  óbreytta stýrivexti við næstu 
vaxtaákvörðun Seðlabankans. 

Í umfjöllun greiningar deildar 
Arion banka segir að erfitt sé 
að gera sér fyllilega grein fyrir 
því hvað valdi svo mikilli hækk-
un á mat og drykkjarvörum nú. 
„En væntanlega eru kaupmenn 
að nýta jólamánuðinn til að velta 
kostnaðar hækkunum fyrr á árinu 
yfir á neytendur.“

 Þá er að mati greiningar deildar 
Arion banka enn útlit fyrir að árs-
verðbólga fari lækkandi þrátt 
fyrir að umtalsverð verðbólga sé í 
pípunum í febrúar og mars. 

Spáir greiningardeild bank-
ans því að 12 mánaða verðbólga 
eigi eftir að hækka í 5,6 prósent 

í janúar og muni ekki lækka á ný 
fyrr en eftir fyrstu þrjá mánuði 
ársins. Á móti útsöluáhrifum í byrj-
un árs komi skatta- og gjaldskrár-
hækkanir á vegum hins opinbera. 
Þá muni hækkun á áfengisgjaldi og 
eldsneyti auka við verðbólgu.

Í umfjöllun IFS greiningar  segir 
að búast megi við lækkandi 12 mán-
aða verðbólgu yfir næsta ár, gangi 
fyrri hluti ársins áfallalaust fyrir 
sig. „Eins og við sjáum á árinu sem 
er að ljúka geta óútreiknanlegir 
atburðir eins og skyndileg stríðs-
átök eða náttúruhamfarir hoggið í 
framboð og valdið jákvæðum verð-
þrýstingi. Sterkari króna gæti einn-
ig dregið úr innfluttri verðbólgu á 
næsta ári.“  olikr@frettabladid.is

Verðbólga ársins 2011
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■ Verðbólga (vinstri ás)
■ Vísitala (hægri ás)

SKÝRINGARMYND Hér að ofan má sjá hvernig verðbólga hefur þróast yfir árið sem 
er að líða. Efra súluritið sýnir mælda 12 mánaða verðbólgu í hverjum mánuði ásamt 
vísitölu neysluverðs og sú neðri verðlagsbreytingu milli mánaða. Verðhjöðnun varð 
ekki nema í janúar.

Jólin nýtt til að velta 
kostnaði á neytendur
Tólf mánaða verðbólga stendur í 5,3 prósentum. Niðurstaðan er undir spám 
Seðlabankans og styður við óbreytta stýrivexti. Verðbólga gæti haldið áfram að 
aukast næstu þrjá mánuði, þrátt fyrir útsöluáhrif í byrjun næsta árs.

Hækkun á 
verði mat- og 
drykkjarvöru 

vegur einna þyngst í 
verðbólgu aukningunni í 
desember.

 GREINING ÍSLANDSBANKA

1,7%

SÝRLAND, AP Sýrlenskir stjórnarandstæðingar hvetja 
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna til að koma saman 
til neyðarfundar vegna blóðbaðsins í Sýrlandi, 
sem sagt er hafa náð nýjum hæðum á allra síðustu 
dögum.

Stjórnarherinn er sagður hafa myrt yfir hundrað 
manns í gær og álíka marga daginn áður í þorpinu 
Kfar Owaid, sem er í fjallahéruðunum skammt frá 
landamærum Tyrklands.

„Þetta voru skipulögð fjöldamorð,“ sagði Rami 
Abdul-Rahman, yfirmaður sýrlenskra mannrétt-
indasamtaka í Bretlandi. „Hermennirnir umkringdu 
fólk og drápu það.“

Árásir á þorpið hófust á laugardag, en töluvert 
hefur verið um átök stjórnarliða og uppreisnar-
manna á þessum slóðum undanfarið. Átökin í land-
inu hafa harðnað mjög síðustu vikur og meðal ann-
ars hafa fjölmargir hermenn gerst liðhlaupar og 
gengið til liðs við uppreisnarmenn.

Á mánudag féllst Bashir al-Assad Sýrlandsforseti 
á kröfur Arababandalagsins um að fá að senda eftir-
litsmenn til landsins. - gb

Stjórnarliðar sagðir hafa drepið hundruð manna síðustu daga í einu þorpi:

Hvatt til neyðarfundar hjá SÞ

SÝNA STUÐNING VIÐ ASSAD Meðan stjórnarandstæðingar eiga 
í átökum við liðsmenn Assads forseta koma stuðningsmenn 
hans saman í Damaskus. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Hálfsextugur maður 
hefur verið dæmdur í sex mánaða 
skilorðsbundið fangelsi fyrir að 
fróa sér fyrir framan hóp stúlkna 
á 14. og 15. aldursári í Elliðaárdal.

Fimmtudaginn 15. júlí 2010, 
barst lögreglu tilkynning um að 
karlmaður væri að fróa sér fyrir 
framan hóp stúlkna í Elliðaárdal. 
Er lögreglumenn komu á vettvang 
sáu þeir mann, sem svaraði til lýs-
ingar þess er hringdi í lögreglu, 
sitjandi á bekk á svæðinu. Lög-
reglumenn ræddu við þrjú ung-
menni, sem sátu á grasbala við 
fossinn, sem sögðust hafa orðið 

vör við að eldri karlmaður, sem lá 
í grasinu skammt frá þeim, hefði 
farið með hendur undir buxur 
sínar og farið að fróa sér, en gengið 

svo á brott. Bentu þau öll á ákærða, 
þar sem hann sat á bekknum, og 
sögðu hann vera manninn sem 
þetta gerði. Þrjár stúlkur til við-
bótar höfðu séð þetta til mannsins.

Maðurinn kvaðst við yfir-
heyrslur hafa verið að nudda á sér 
fæturna þar sem hann væri með 
fótaóeirð. Þá kvaðst hann líka þjást 
af ristilkrampa og hefði hann verið 
frekar slæmur þennan dag. Hann 
hefði því farið með hönd undir bol 
sem hann var í og hnoðað eða hrist 
magann til að mýkja ristilinn.

Þetta þótti dóminum harla 
ósennilegt. - jss

Sá dæmdi sagðist hafa verið með óvenjuslæman ristilkrampa þennan dag:

Fróaði sér fyrir framan stúlknahóp

HÉRAÐSDÓMI REYKJAVÍKUR Þótti fram-
burður mannsins ótrúverðugur.

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í 
fyrirtækin Fagform og Prentverk 
sem eru við Gagnheiði 74 á Sel-
fossi aðfaranótt þriðjudags á tíma-
bilinu frá klukkan 00.30 til 07.30. 

Stolið var tveimur fartölvum, 
stórri Mac-borðtölvu og nýlegri 
borðtölvu.  Þjófurinn hafði farið 
um og rótað í skúffum en ekki 
annað tekið en tölvurnar sem 
geyma mikilvæg vinnugögn. Lög-
reglan á Selfossi biður alla þá sem 
veitt geta upplýsingar um inn-
brotið að hafa samband í síma 480 
1010. - jss 

Leitað til almennings:

Mikilvægum 
gögnum stolið

SKEMMTI ÁHORFENDUM Kermit 
froskur skemmti fólki á frumsýningu 
nýrrar myndar um Prúðuleikarana í 
Sydney í Ástralíu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir
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VERSLANIR Í MIÐBORGINNI 
VERÐA OPNAR  TIL 22 Í KVÖLD

MEIRA Á MIÐBORGIN.IS
og Á FACEBOOK.COM/MIDBORGIN

MUNIÐ JÓLALEIK
MIÐBORGARINNAR

VEIÐI Veiðiþjónustan Strengir hefur 
gengið frá tíu ára leigusamningi 
um veiðirétt í Breiðdalsá. Áin fór 
ekki í útboð og því fæst ekki upp-
gefið hvað greitt var fyrir réttinn. 

Samningurinn er með þeim 
lengri sem gerðir hafa verið hér-
lendis og sem dæmi er hann tvö-
falt lengri en samningarnir um 
Þverá og Kjarrá og Laxá á Ásum 
sem gerðir voru fyrir skömmu. 
Þeir voru til fimm ára. 

Þröstur Elliðason, eigandi 
Strengja, segir ekki hægt að líkja 
þessum samningum saman. 

„Þetta er allt annars eðlis í 
Breiðdalsá. Síðan árið 2003 höfum 
við verið að byggja ána upp sem 
laxveiðiá. Það hefur verið mikið 
ræktunarátak í gangi og svo 
höfum við  byggt glæsilegt veiði-
hús. Ætli við séum ekki búin að 
leggja 200 milljónir króna í þetta 
verkefni, þá meina ég fyrir utan 
það sem við borgum fyrir veiði-
réttinn. Þetta er langtímafjárfest-
ing fyrir okkur og það er eitthvað 
sem veiðiréttarhafinn, Veiðifélag 
Breiðdæla, gerir sér grein fyrir. 
Þess vegna er hann tilbúinn að 
semja til eins langs tíma og raun 
ber vitni. Svona langur samningur 
er algjör forsenda þess að hægt sé 
að byggja upp laxveiðiá með þess-
um hætti.“

Þröstur segir að að staðan sé 
önnur í þeim ám sem ekki séu í 
ræktun. Þar þurfi ekki að leggja í 
mikinn stofnkostnað vegna seiða-
sleppinga. 

„Þegar maður er að byrja með á 
í ræktun þá eru fyrstu tvö til þrjú 
árin erfiðust. Í raun skila slíkar ár 
ekki hagnaði fyrr en eftir mörg ár. 
Seiði eru dýr og á síðustu þremur 
árum höfum við sleppt ríflega 100 
þúsund seiðum á ári í Breiðdalsá. 

Síðasta vor slepptum við 125 þús-
und seiðum. Það ánægjulega er 
að nú er þetta allt saman að skila 
árangri. Veiðin í Breiðdalsá hefur 
verið frábær síðustu tvö ár. Í fyrra 
veiddust 1.178 laxar í ánni sem 
var met en það var slegið síðasta 
sumar þegar það veiddust 1.430 
laxar.“

Auk þess að rækta upp Breið-
dalsá hafa Strengir einnig stað-
ið í miklu ræktunarstarfi með 

Jökulsá á Fjöllum og hliðarár 
hennar. Þröstur segir að vegna 
lakra endur heimta seiða sé erfitt 
að rækta upp laxveiðiár á Austur- 
og Norðurlandi.

„Endurheimtur af seiðaslepp-
ingum eru á bilinu 1,5 prósent 
upp í 3 til 4 prósent á Suður- og 
Vestur landi. Staðan er hins vegar 
allt önnur fyrir austan og norðan. 
Þar eru lífsskilyrði gönguseiða í 
sjó miklu lakari. Sjávarhitinn er 
til dæmis lægri. Þá er laxinn sem 
gengur úr ám og út í sjó á Austur-
landi og Norðurlandi líka oft tvö ár 
í sjónum. Allt þetta þýðir að endur-
heimtur seiða á þessum lands-
svæðum eru allt að þrisvar sinnum 
lakari en fyrir sunnan og vestan. 
Það getur komið fyrir að endur-
heimtur séu undir einu prósenti.“

Þröstur segir að næsta sumar 

verði kvóti á veiðinni. Leyfilegt 
verði að taka tvo laxa á stöng en 
sleppa verði öllum löxum sem eru 
stærri en 70 sentímetrar. Bannað 
verður að veiða á maðk en leyfilegt 
að veiða á spón í september.

 trausti@frettabladid.is

Fjárfest fyrir 200 milljónir í 
Breiðdalsá á nokkrum árum
Strengir hafa gert tíu ára leigusamning um veiðiréttinn í Breiðdalsá. Þröstur Elliðason segir erfitt að rækta 
upp laxveiðiár á Austur- og Norðurlandi. Endurheimtur laxaseiða séu lakar. 125 þúsund seiðum sleppt í vor. 

VEIÐIHÚSIÐ EYJAR Glæsilegt veiðihús 
var byggt við Breiðdalsá árið 2003. 
Þar eru átta tveggja manna herbergi, 
gervihnattasjónvarp og internettenging. 

MYND/PÁLMI EINARSSON

EFRI-BELJANDI Í BREIÐDALSÁ Metveiði hefur verið í Breiðdalsá síðustu tvö ár. Laxveiðitímabilið er frá 1. júlí til 30. september og mun 
dagurinn kosta frá tæpum 40 þúsund krónum upp í tæpar 140 þúsund. Silungsveiðin hefst 1. maí og stendur til 30. september og 
kostar stöngin frá 15 þúsund upp í 25 þúsund. Frá og með júlí er nokkur laxavon á silungasvæðinu. MYND/MAGNÚS JÓNASSON

Svona langur samn-
ingur er algjör for-

senda þess að hægt sé að 
byggja upp laxveiðiá.

ÞRÖSTUR ELLIÐASON 
EIGANDI VEIÐIÞJÓNUSTUNNAR STRENGIR

LISTAVERK ÚR LAUFI OG GRASI
Brasilíski listamaðurinn Vik Muniz 
gerði þessa eftirmynd Sjálfsmyndar 
Vincents van Gogh úr greinum, laufi 
og þurrkuðum blómum á kirkjugólf 
fyrir sýningu í Avignon í sunnanverðu 
Frakklandi. NORDICPHOTOS/AFP

ÞJÓÐKIRKJAN Prestar og sóknar-
prestur Selfosskirkju eru ekki 
á einu máli um hvort heimilt sé 
öðrum en biskupi að meina prest-
um sem uppvísir hafa orðið að kyn-
ferðisbrotum að þjóna í kirkjunni.

Biskup sendi í byrjun mánaðar-
ins prestum kirkjunnar og fleir-
um tölvupóst þar sem hann gerir 
athugasemd við nýjar starfsreglur 
Selfosskirkju og telur vafa undir-
orpið 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 að 
kynferðisbrotum til að annast þar 
athafnir og mæta jafnvel fórnar-
lömbum sínum,“ segir í grein sem 
birtist í Fréttablaðinu í gær, en 
hana rita tveir prestar Selfoss-
kirkju, Óskar Hafsteinn Óskars-
son og Nanna Sif Svavarsdóttir, 
ásamt sóknarnefndarmanninum 
Grími Hergeirssyni lögmanni. 
„Ekki verður efast um heimild 
sóknarnefndar […] til að setja sér 
vinnureglur og marka stefnu gegn 
kynferðisbrotum í samráði við 
prestana.“

Saga til næsta bæjar ef reglur kirkjunnar greiddu leið kynferðisbrotamanna að kirkjustarfinu:

Sóknarnefndar og presta að marka stefnu

Sóknarnefndin og prestarn-
ir tveir sömdu nýju reglurnar án 
aðkomu sóknarprestsins, Kristins 
Ágústs Friðfinnssonar. Hann hefur 

sagst þeirrar skoðunar að breyta 
þurfi nýju starfsreglunum, agavald 
kirkjunnar sé hjá biskupi einum. 

 - óká

Ekki hefur reynt á nýju starfsreglurnar
Ekki hefur enn reynt á hvort nýjar reglur Selfosskirkju 
meini séra Gunnari Björnssyni aðgang að kirkjunni. 
Hann lét af embætti sóknarprests þar eftir ásakanir 
um kynferðisbrot árið 2008. Séra Gunnar er búsettur 
á Selfossi og hefur framkvæmt stöku athafnir 
eftir að hann lét af embætti.

LANDBÚNAÐUR Lokadagur vertíð-
ar sauðfjársæðingastöðva var í 
gær, að því er fram kemur á vef 
Landssambands sauðfjárbænda. 

Fram kemur að á yfirstandandi 
vertíð hafi alls verið sendir út 
sæðisskammtar í 44.000 ær sem 
þýði rúmlega 30.000 ær sæddar. 
„Mest sæði var sent úr Grábotna 
06-833, eða tæplega 2.600 
skammtar. Á þeim þremur árum 
sem Grábotni hefur verið á stöð 
er því búið að senda út úr honum 
7.500 sæðisskammta.“

Undanfarin ár eru um 800 
bændur sagðir hafa nýtt sér sauð-
fjársæðingar að einhverju leyti.

 - óká

Skammtarnir nærri 2.600:

Mest sæði sent 
úr Grábotna

SMALAÐ Í RÉTTIR Eitthvað gæti Grábotni 
átt þarna, svona miðað við afköst.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AKUREYRI Sigurveig Bergsteins-
dóttir hefur sagt af sér sem for-
maður skólanefndar Akureyrar 
og einnig sagt sig úr L-listanum. 
Sigurveig hefur starfað lengi með 
flokknum en hún sagðist ósátt 
við að fyrirhugaðar breytingar 
á morgunverði leikskólabarna 
verði endurskoðaðar. Frá þessu 
er greint í Vikudegi. 

Halda átti fund um málið en 
honum var aflýst án vitundar 
Sigur veigar og að hennar sögn 
var ekkert rætt um málið við 
hana. Hún sagðist ekki hafa átt 
von á því að upplifa slík vinnu-
brögð eftir áralangt starf í L-list-
anum.  - sv

Formaður segir af sér:

Hættir vegna 
leikskólamála

DÓMSMÁL Tvítugur piltur hefur verið dæmdur í 
tveggja ára fangelsi fyrir fjölmörg þjófnaðarbrot. 
Sakaferill hans er orðinn æði langur þótt hann sé 
ungur að aldri.

Í janúar á þessu ári var pilturinn ákærður fyrir 
það meðal annars að hafa svikið út páfagaukinn 
Húgó, búr og fóður fyrir rúmlega hálfa milljón króna 
úr Furðufuglum. Þá var hann dæmdur í tuttugu mán-
aða fangelsi, þar af sautján mánuði skilorðsbundna. 

Brotin sem pilturinn er dæmdur fyrir nú eru all-
mörg. Í mars braust hann inn í íbúðarhúsnæði og 
stal þar tækjum og búnaði fyrir rúmlega 1,3 millj-
óna króna. Þá braust hann inn í fyrirtæki, lét þar 
greipar sópa og stal loks bíl. Nokkrum dögum síðar 
braust hann inn í tvö sumarhús. Í maí héldu hann 
áfram með þjófnaði á sígarettum úr söluturni. Í júlí 
fór hann inn í fjóra ólæsta bíla í Kópavogi og stal svo 
þeim fimmta.

Í félagi við tvo aðra stal hann veski með 
pólskum seðlum og allt að þrjátíu vodkaflöskum í 
starfsmanna aðstöðu í Hörpu. Í október braust hann 
þrisvar inn, þar á meðal í Hafið bláa, þar sem hann 
og félagi hans stálu fjörutíu flöskum af sterku áfengi, 
fjörutíu af léttvíni og 120 bjórflöskum. - jss

Tvítugur síbrotamaður heldur uppteknum hætti og fær tveggja ára fangelsisdóm: 

Páfagaukspiltur stal pólskum seðlum

HARPA Pilturinn kom meðal annars við í starfsmanna aðstöðu 
í kjallaranum í Hörpu í þessari brotahrinu sem hann hefur 
nú verið dæmdur fyrir. Þar stal hann, ásamt tveimur félögum 
sínum, áfengi og veski með pólskum seðlum.



Spjallaðu við starfs-
menn okkar til að 

fræðast meira
um þessi frábæbæru
greiðslukjkjörör.

 VAXTALAUS
Á VÖLDUM
VÖRUM

47LV450N

47“ LLGG LED 
100HZ Fuullll HD 
47” Full HD LED sjónvarpp f rá LG með 
1920x1080 punkta upplausn.n. TruMotion 

47”
Tilboð: 
239.995

ÞÚ SPARAR

60.000
Verð áður: 
299.995

99
RR

0000

100 Hz. DivX HD, spilar MKV-skskrár í 
gegnum USB 2.0.

ð:ðð::
99599995955

RRR

000000000

50” HD Ready5
1024x768p  plasma1 -
sjónvarp frá LG. s
Stafrænn móttakari S
DVB-T, 2 HDMI-tengi D
DivX HD, spilar MKV- D
skrár í gegnum USB2.0. s

Yamaha YHT-S400 3 1 heimabíókerfi

ð áður:Verð
219.995219

Tilboð: 
169.995

ÞÚ SPARAR

50.000
Verð áður:
119.995

Tilboð: 
89.995

ÞÚ SPARAR

30.000 50PT351N

50” LG Plasma HD Ready LG Plasma HD ReadyLG Plasma HD ReadyYamaha Front Surround 

42” HD Ready 4
1024x768p  plassma1 -
sjónvarp frá LGG. s
Stafrænn mótóttakari S
DVB-T, 2 HDDMI-tengi D
DivX HD, spspilar MKV-D
skrár í ggeegnum USB2.0s

ð áður:Verð
149.995149

Tilboð: 
119.995

ÞÚ SPARAR

30.000

Verð: 
119.995

42PT351N

42” LG Plasma HD Ready 

LGG B BluRay 2.

UPPLIFÐU
JÓLIN Í ALVÖRU GÆÐUM

Glæsilegtgt 40 0 W 2.1 Blu
heih mabíó frárá LG . Fékk EI
vererðlaun 2010–2–2011 fyri
heimamabíóið. 

Frábært 
jólaverð!

42”

50”

Verslun
Ármúla 26

522 3000
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Bassabox innbyggt í magnara.
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Allt í jólap

**  Spjaldtölva ársins að mati PC Magazine
 Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. 
 

iPhone 4

Wacom teikniborð
Margar gerðir og stærðir
Verð frá: 12.990.-

Go Pro Hero HD2
Heimsins fjölhæfasta myndavél.
Fyrir hugaða!  Tilbúin í sportið.
Verð: 57.990.-

Go Pro Hero HD2

DJ2GO
DJ græjur fyrir tölvur/iPad/iPhone
Verð frá: 11.990.-

Mini Cooper fjarstýrður bíll
Fjarstýrður bíll sem stjórnað 
er með iPad, iPhone og iPod touch.     
Verð: 16.990.-

ION Apprentice
Píanó sem tengist við iPad
Verð: 14.990.-

ION iCade
Spilakassi fyrir iPad
Verð: 16.990.-

ION Apprentice

Knomo - fartölvutöskur/hlífar
Mikið úrval
Verð frá: 6.990.-

Apple Magic Mouse
Þráðlaus snertimús
Verð: 12.990.-

Apple Magic Trackpad
Þráðlaus músarflötur 
Verð: 12.990.-

The Magic Bar
Hleðsla fyrir þráðlaust lyklaborð
Verð frá: 10.990.-

Magic Charger
Þráðlaust hleðslutæki fyrir 
Magic Mouse 
Verð: 8.990.-

MacBook Air

MacBook  Air 11”
1.6GHz dual-core Intel Core i5
Aðeins 1 kg

Verð: 179.990.-

MacBook  Air 13”
1.7GHz dual-core Intel Core i5
Aðeins 1,3 kg

Verð: 259.990.-

Knomo - fartölvutöskur/

b

iLuv Stereo Speaker Dock
Hátalari fyrir iPod og iPhone
Verð: 16.990.-



pakkann

Opnunartímar epli.is um jólin
Laugavegi 182   |  22. des 11-22  |  23. des 11-23 | 24. des 10-13 
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Smart Cover
iPad 2 hlíf / margir litir

Verð frá: 7.990.-

iPad 2
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Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi

S: 577 6000  |  www.garmin.is

  24 helstu vellir á Íslandi ásamt 
7.100 evrópskum völlum

  Einfaldur og handhægur snertiskjár

  Getur stillt holustaðsetningar

  Heldur utan um tölfræði kylfings, 
hittar flatir, brautir og pútt

  Aðeins tæki keypt á Íslandi eru með 
íslenskum völlum

APPROACH ®
 GOLF GPS

Draumajólagjöf golfarans

INNIHELDUR  
KORT 24 HELSTU 

GOLFVALLA  
ÍSLANDS 

 
LISTINN ER Á 
GARMIN.IS

Skrifstofur ríkisskattstjóra verða lokaðar 
eftir hádegi föstudaginn  

23. desember (Þorláksmessu)

Venjulegur opnunartími er milli jóla og nýárs

FÖNIX Raftækjaverslun . Hátúni 6a . Sími 552 4420 . fonix@fonix.is

www.fonix.is

ÖRYGGISMÁL Skip og flugvél Land-
helgisgæslunnar hafa komið 
hundruðum manna til hjálpar á 
undanförnum mánuðum á vegum 
Landamærastofnunar Evrópu-
sambandsins (FRONTEX). Flug-
vél Gæslunnar TF-SIF hefur lokið 
verkefnum sínum í bili og kemur 
heim í dag frá Ítalíu.

SIF hefur síðastliðna tvo mán-
uði gert út frá borginni Brindisi 
á suður strönd Ítalíu og verið við 
eftir lit á Miðjarðarhafi og Eyja-
hafi. Á tímabilinu hefur áhöfn 
flugvélar innar fundið báta og 
fleytur með alls 267 flóttamönn-
um sem síðan var komið til bjarg-
ar og aðstoðar á varðskipum og 
björgunar bátum á svæðinu.

Landhelgisgæslan tók á árinu 
þátt í verkefnum Frontex með 
varðskipinu Ægi samfleytt frá 
júní til október en SIF með hléum 
frá sama tíma. Varðskipið Ægir 
tók þátt í fjölmörgum aðgerðum 
þar sem samtals 495 flóttamönn-
um var bjargað og þeir fluttir til 
hafnar með varðskipinu Ægi eða 
öðrum björgunarskipum á svæð-
inu, þar af voru 272 í alvarlegum 
lífsháska.  

Þessu lýsa myndir Guðmundar 
St. Valdimarssonar, bátsmanns 
á varðskipinu Ægi, hér á síðunni 
afar vel.  svavar@frettabladid.is

Gæslan hefur komið 
hundruðum til hjálpar
Landhelgisgæslan hefur unnið árangursríkt starf utan landsteinanna á árinu. 
Áhöfn flugvélar Gæslunnar hefur fundið 267 flóttamenn á smábátum. Varð-
skipið Ægir tók þátt í aðgerðum þar sem 495 manns var bjargað.

LÝSANDI VERKEFNI Mjög oft þarf að 
grípa inn í þar sem flóttafólk hefur 
yfirhlaðið báta og fleytur í leit að betri 
lífsskilyrðum.

ÆGIR OG SIF Myndin er tekin á Mið-
jarðarhafi, en varðskipið og flugvél LHG 
unnu saman í nokkur skipti þar sem 
flugvélin fann bát flóttamanna og varð-
skipið kom þeim í öruggt skjól í landi.

SMÁFÓLKIÐ ÞARF SITT Ægir bjargaði 64 flóttamönnum úr ofhlöðnum smábáti sem sökk miðja vegu á milli Marokkó og Spánar. 
Björgunarskip flutti fólkið í land á Spáni. 

Í ÖRUGGUM HÖNDUM Varðskipið Ægir 
bjargaði í lok júní 58 flóttamönnum úr 
gilskorningi á Radoposskaga á Krít. Í 
hópnum voru 16 konur, en tvær voru 
þungaðar, tólf börn allt niður í ársgömul 
og 30 karlmenn. Var fólkið flutt til Souda 
á Krít þar sem myndin er tekin.

DÓMSMÁL Karlmaður hefur í Hér-
aðsdómi Reykjaness verið dæmd-
ur í þriggja mánaða skilorðsbund-
ið fangelsi fyrir að ráðast með 
ofbeldi á þáverandi sambýliskonu 
sína, hrinda henni í gólfið, kýla 
hana fyrir framan tveggja ára barn 
hennar og sparka nokkrum sinnum 
í maga hennar. Bótakröfu konunnar 
var vísað frá dómi.

Maðurinn réðst tvisvar á kon-
una. Í síðara skiptið lét hann ekki 
af misþyrmingunum fyrr en lítið 
barn hennar fór að gráta.

Konan hlaut af þessu margvís-
lega áverka, bólgur, blóðnasir og 

verki, auk þess sem hún gat ekki 
hreyft aðra öxlina. 

Hann lét ekki þar við sitja held-
ur hringdi í konuna og hótaði henni 
handrukkara vegna meintrar skuld-
ar hennar við sig að upphæð 120 
þúsund krónur. Konan tilkynnti lög-
reglu um atvikið sama dag.

Dómurinn leit til þess að maður-
inn hefði ekki gerst sekur um refsi-
verða háttsemi fyrr. Þá hefði hann 
játað athæfið gegn konunni og var 
hvort tveggja virt honum til refsi-
lækkunar. Bótakröfu hennar upp á 
1,5 milljónir var vísað frá þar sem 
krafan var sögð vanreifuð. - jss 

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Dæmdi 
manninn á skilorð.

Héraðsdómur Reykjaness vísaði bótakröfu fórnarlambs árásar frá dómi:

Á skilorð eftir árásir og hótanir

TÓNLIST Í LOUVRE Tónskáldið Pierre 
Boulez stjórnaði á tónleikum í Louvre-
safninu í París á þriðjudag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DANMÖRK Ríflega áttræður maður 
lét lífið í gærmorgun þegar hann 
varð fyrir eigin bifreið. Atvikið 
átti sér stað í bænum Korsör á 
Sjálandi.

Fram kemur í dönskum miðlum 
að maðurinn bakkaði út úr bíl-
skúr sínum, sem er í kjallarahæð, 
og upp innkeyrsluna. Þegar upp 
var komið steig hann út úr bílnum 
til að loka bílskúrshurðinni, en 
ekki vildi betur til en svo að bíll-
inn rann af stað og maðurinn varð 
undir bílnum. Endurlífgunar-
tilraunir báru ekki árangur. - þj

Sviplegt banaslys í Danmörku:

Varð fyrir eigin 
bíl og lét lífið
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Frábært úrval 
af skóm frá
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Óvissa um raforku og raf-
orkuverð er helsti óvissu-
þátturinn varðandi álver í 
Helguvík. Orka fyrir fyrsta 
áfanga álvers er tryggð, 
en óvíst er hvernig staðið 
verður að því sem þarf fyrir 
álverið allt. HS orka hefur 
stefnt deilu við Norðurál um 
orkumagn fyrir gerðardóm 
í Svíþjóð. Tveir dagar eru 
síðan sænskur gerðardómur 
úrskurðaði í annarri deilu 
fyrirtækjanna.

Álver í Helguvík átti að verða 
vítamínsprauta inn í atvinnu-
lífið suður með sjó. Ekki veitti 
af, lengi hefur atvinnuleysi verið 
mest þar á landinu. Bjartsýni ríkti 
hjá heimamönnum og stjórnmála-
menn kepptust við að lýsa því yfir 
að nú hillti undir betri tíma. Rúm 
sex ár eru síðan verkefnið fór 
af stað, en, líkt og Frétta blaðið 
greindi frá í gær, eru menn að 
miklu leyti til enn á upphafsreit 
varðandi veigamikla þætti þess. 
En hvað er það sem stendur út af?

600 megavött af orku
Fyrirhugað álver Norðuráls verð-
ur í fjórum áföngum. 150 mega-
vött af orku þarf í hvern áfanga 
og Norðurál hefur lýst því yfir 
að fyrirtækið hefji ekki fram-
kvæmdir nema tryggð sé orka 
fyrir að minnsta kosti tvo áfanga. 
Það þýðir að 300 megavött af þeim 
600 sem álverið þarf verða að vera 
trygg áður en farið verður af stað 
með verkefnið.

HS orka er með virkjana-
leyfi fyrir 70 til 80 MW af orku 
á Reykjanesi, sem felst í stækkun 
núverandi 100 MW virkjunar. 

Orkuveita Reykjavíkur hefur 
afhent 50 MW til Norðuráls úr 
Sleggjunni svokölluðu, einum 
áfanga Hverahlíðavirkjunar. Eins 
og rakið er hér til hliðar gæti 
sú afhending dregið dilk á eftir 
sér. Samkvæmt samningum fara 
önnur 50 MW úr Hverahlíðar-
virkjun til álversins.

Allt í allt hefur því verið samið 
um 170 til 180 MW af orku. Það 
dugar fyrir fyrsta áfanga álvers-
ins, en ekki þeim tveimur sem 
Norðurál hefur sett sem skilyrði 
fyrir því að í framkvæmdirn-
ar verði farið. Þá er langt í land 
með að tryggja orku fyrir ál verið 
allt, eigi það að verða af þeirri 
stærðar gráðu sem ráð var fyrir 
gert í upphafi.

Sala forsenda framkvæmda
HS orka hefur leyfi til borunar á 
tveimur til þremur rannsóknar-
borholum frá einum borteig á 
Sveifluhálsi. Áður en í þær fram-
kvæmdir verður ráðist þarf 
að semja við Hafnarfjarðarbæ 
sem er eigandi landsins og auð-
lindarinnar og fer að auki með 
skipulags vald á svæðinu. Þær 

við ræður eru í gangi. Væntingar 
standa til þess að hægt verði að 
reisa þar 50 til 100 MW. Sótt verð-
ur um leyfi fyrir henni og farið í 
umhverfismat gangi það eftir og 
samningar nást um orkusöluna.

Þá hyggur HS orka á 
rannsóknar boranir í Eldvörp-
um í landi Grindavíkur. Róbert 
Ragnars son, bæjarstjóri Grinda-
víkur, segir að samkvæmt aðal-
skipulagi bæjarfélagsins sé gert 
ráð fyrir framkvæmdasvæði í Eld-
vörpum. Það skipulag er í auglýs-
ingu og fer svo til staðfestingar.

Í þessa virkjanakosti verður 
ekki ráðist ef ekki liggja fyrir 
samningar um sölu orkunnar. Júl-
íus J. Jónsson, forstjóri HS orku, 
segir að fyrir verði að liggja að 
framkvæmdir séu arðbærar áður 
en farið sé í fjármögnun þeirra. 

Lánsfé fáist einfaldlega ekki ef 
óvissa sé um arðbærni fram-
kvæmdarinnar.

Auk þessara framkvæmda hefur 
verið horft til virkjana Landsvirkj-
unar í neðri hluta Þjórsár. Þær eru 
á nýtingarlista samkvæmt tillögu 
um rammaáætlun um vernd og 
nýtingu náttúrusvæða, en það gæti 
breyst í meðförum þingsins.

Óvissa með sölusamninga
Eiríkur Hjálmarsson, hjá Orku-
veitu Reykjavíkur, segir einn-
ig að samningur um sölu orku sé 
forsenda orkuöflunarinnar. Fjár-
mögnun sé í óvissu varðandi 
Hverahlíðarvirkjun.

„Það virðist ljóst að fjár mögnun 
verði ekki með hefðbundnum 
hætti, það er út á efnahagsreikn-
ing OR með ábyrgðum eigenda.“

Hlé hefur verið á könnunar-
viðræðum við lífeyrissjóði um 
aðkomu þeirra að verkefninu 
vegna óvissu um sölusamninginn.

Norðurál deildi við HS orku og 
OR um sölusamningana og var máli 
fyrrnefnda fyrirtækisins vísað til 
gerðardóms. Hann úrskurðaði á 
dögunum og hafa Norðurálsmenn 
lýst því yfir að þeir hafi haft sigur 
í því máli. Á það ber þó að líta 
að skaðabætur vegna tjóns sem 
Norður ál taldi sig hafa orðið fyrir 
voru ekki samþykktar.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins samþykkir dómurinn 
umsamið orkuverð. Þeir fyrir varar 
eru þó gerðir að fram kvæmdir 
verði að vera arðbærar. Þar 
stendur hnífurinn í kúnni; orku-
fyrirtækin segja einfaldlega að 
miðað við núverandi samninga sé 
ekki um arðbærar fram kvæmdir 
að ræða.

Lóðir og leyfi tilbúin
Reykjanesbær hefur úthlutað lóð 
fyrir álver í Helguvík. Árni Sig-
fússon bæjarstjóri segir ýmislegt 
hafa verið gert til undirbúnings 
álverinu.

Hafnaraðstaða sé tilbúin sam-
kvæmt samningum, en brygg-
jukantur og frágangur verði unn-
inn þegar mál liggja skýrar fyrir. 
Þá hafi akstursleið verið gerð frá 
svæðinu að álverinu, en aðeins 
yfirborðsfrágangur sé eftir.

 Þá lauk umhverfismati álvers-
ins í október 2007 og umhverfis-
mati suðvesturlínu í september 
2009. Fyrirhugaðar virkjana-
framkvæmdir, verði í þær ráðist 
vegna álversins, eru þó skemur á 
veg komnar.

Jónas Ketilsson, verkefnastjóri 
jarðhitanýtingar hjá Orkustofnun 
segir að engin virkjanaleyfi séu á 
borði stofnunarinnar frá HS orku 
eða Orkuveitunni.

Landsnet sér um dreifingu orku 
og er undirbúningi suðvestur-
línu að mestu lokið. Með henni 
á að flytja orku frá Suðurlandi á 
Reykjanes. Orka frá Hellisheiði og 
Reykjanesvirkjun fer einnig inn á 
línuna.

Þórður Guðmundsson, forstjóri 
Landsnets, segir umhverfismat 
framkvæmdarinnar liggja fyrir, 

engin mál standi út af borðinu sem 
hamli verkefninu.

Afstaða sveitarstjórnar Voga 
á Vatnsleysuströnd gæti þó sett 
strik í reikninginn, en hún krefst 
þess að línur fari í jörð í sveitar-
félaginu. Þórður segir að kostn-
aður fyrir loftlínu sé 45 milljón-
ir króna per kílómetra. Leiðin í 
gegnum Voga sé 17 kílómetrar og 
það að leggja línuna í jörð sexfaldi 
þann kostnað. Slíkt muni þýða 
átta prósenta gjaldskrárhækkun 
til almennings og 16 prósenta til 
stórnotenda.

Sveitarfélagið styður hins vegar 
framkvæmd álversins.

„Af hálfu Sveitarfélagsins Voga 
stendur ekkert í veginum fyrir því 
að hefja byggingu álvers í Helgu-
vík. Sveitarfélagið Vogar styður 
þessa uppbyggingu sem og aðra 
uppbyggingu atvinnulífs á svæð-
inu.“

Stendur ekki upp á ríkið
Samkvæmt upplýsingum frá 
umhverfisráðuneytinu eru engin 
leyfi vegna fyrirhugaðra fram-
kvæmda á borði ráðuneytisins. 
Hið sama má segja um iðnaðar-
ráðuneytið.

„Við gerðum fjárfestingarsamn-
ing við Norðurál árið 2009 og það 
er það sem heyrir beint að okkur. 

Annað hefur ekki komið inn á borð 
ráðuneytisins, en það er Orku-
stofnun sem veitir virkjanaleyfi,“ 
segir Kolbeinn Marteinsson, 
aðstoðarmaður iðnaðarráðherra.

Iðnaðarráðherra hefur staðið 
fyrir tveimur stórum samráðs-
fundum með deiluaðilum um 
málið.

Ágúst F. Hafberg, hjá Norðuráli, 
segir að fyrirtækinu sé ekkert að 
vanbúnaði varðandi álverið, þegar 
því sem úti stendur varðandi orku-
samninga hefur verið leyst.

„Norðurál hefur fengið öll til-
skilin leyfi fyrir álveri í Helgu-
vík.  Mati á umhverfisáhrifum er 
lokið. Starfsleyfi, byggingarleyfi, 
útblástursleyfi og öll önnur leyfi 
liggja fyrir. Fjármögnun verkefn-
isins verður ekki fyrirstaða. Bæði 
Norðurál Helguvík og Norðurál á 
Grundartanga eru skuldlaus við 
lánastofnanir. Samkvæmt síðasta 
uppgjöri Century Aluminum átti 
félagið yfir 26 milljarða í sjóði.“

FRÉTTASKÝRING: Álver í Helguvík

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Reykjanesvirkjun

Sveifl uháls

Straumsvík
Helguvík

Geitháls

Kolviðarhóll
Hellis-
heiði

Svartsengi

Suðvesturlína
Fyrirhuguð lega Suðvesturlínu

Raforkan er enn þá óvissuþáttur

HELGUVÍK Framkvæmdir við hafnarmannvirki og álver í Helguvík eru hafnar þrátt fyrir að ekki hafi verið tryggð næg orka fyrir 
verksmiðjuna í samningum. Þá ríkir óvissa um orkuverð sem hamlar frekari virkjanaframkvæmdum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HS orka hefur stefnt deilu við Norðurál vegna orkuafhendingar fyrir 
gerðardóm. Nýfallinn er úrskurður gerðardóms í annarri deilu fyrirtækjanna. 
Málið snýst um að Norðurál nýtti sér ákvæði í samningum um að taka ekki 
til fulls við þeirri orku sem kveður á um í samningum. Það átti við um öll 
orkufyrirtækin þrjú; HS orku, OR og Landsvirkjun. Mismunandi er hve við-
tökuhlutfallið lækkaði mikið, í sumum tilfellum tekur fyrirtækið aðeins við 
85 prósentum af þeirri orku sem um var samið. Orkufyrirtækin telja þetta 
ákvæði aðeins eiga við um stóráföll og ekki það ástand sem nú er uppi. 
HS orka krefst aðildar OR að málinu þar sem um sameiginlegan orkusölu-
samning er að ræða. Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir að ekki 
hafi verið tekin ákvörðun um hvort Landsvirkjun fari sömu leið.

Júlíus J. Jónsson, forstjóri HS orku, segir að málið muni ekki liðka fyrir 
samningum við Norðurál um aðra þætti. Menn muni þó reyna að ná sem 
bestum árangri úr samningum. Aðalatriði varðandi frekari framkvæmdir 
sé hins vegar að þær verði að vera arðbærar. Hann hefur ekki trú á því að 
fyrirtækið muni fara í frekari framkvæmdir vegna virkjana fyrir álverið áður 
en gerðardómur kveður upp úrskurð sinn. Mögulega verði ein eða tvær hola 
boraðar, en byggingar ekki reistar eða unnið frekar að virkjununum.

Fyrra málið fór fyrir gerðardóm í júlílok 2010 og lauk nú í desember 2011.

Deilan fyrir gerðardóm á ný

Fjármögnun verk-
efnisins verður ekki 

fyrirstaða. Bæði  Norður-
ál Helguvík og Norðurál á 
Grundartanga eru skuldlaus 
við lánastofnanir. 

ÁGÚST F. HAFBERG 
NORÐURÁLI



Nú er hátíð í bæ!
VERUM, 

NJÓTUM OG VERSLUM 
ÞAR SEM JÓLAHJARTAÐ 

SLÆR!

VERSLANIR OPNAR  
TIL 22  Í KVÖLD OG

JÓLAMARKAÐURINN 
INGÓLFSTORGI 

TIL 20 ÖLL KVÖLD DAGSKRÁ 
JÓLAMARKAÐSINS 

22. DESEMBER
SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS

19:00-20:00 HLEMMUR

20:00-21:00 INGÓLFSTORG

BRASSSVEITIN AFTANSÖNGUR

19:00-19:30  INGÓLFSTORG

19:30-20:00  „PIZZATORG“ 
 – HORN SKÓLAVÖRÐUSTÍGS 
 OG BANKASTRÆTIS

20:00-20:30 HEGNINGARHÚS 
 – HORN ÓÐINSGÖTU 
 OG SKÓLAVÖRÐUSTÍGS

20:30-21:00 HLJÓMALIND 
 – HORN LAUGAVEGS 
 OG KLAPPARSTÍGS

21:00-21:30 VÍNBERIÐ 
 – HORN LAUGAVEGS 
 OG FRAKKASTÍGS

21:30-22:00 KJÖRGARÐUR – Á LAUGAVEGI 

REYNIR SIGURÐSSON (HARMONIKKUSPIL)

19:00-19:30  „PIZZATORG“ 
 – HORN SKÓLAVÖRÐUSTÍGS 
 OG BANKASTRÆTIS

19:30-20:00 HEGNINGARHÚS 
 – HORN ÓÐINSGÖTU 
 OG SKÓLAVÖRÐUSTÍGS

20:00-20:30 HLJÓMALIND 
 – HORN LAUGAVEGS 
 OG KLAPPARSTÍGS

20:30-21:00 VÍNBERIÐ 
 – HORN LAUGAVEGS OG FRAKKASTÍGS

21:00-21:30 KJÖRGARÐUR 
 – Á LAUGAVEGI 

21:30-22:00 LAUGAVEGUR 91 
 – GAMLA „17“ TÍSKUVERSLUNIN

KVARTETTINN KVIKA

19:30-20:00 HLJÓMALIND 
 – HORN LAUGAVEGS 
 OG KLAPPARSTÍGS 

20:00-20:30 „PIZZATORG“ 
 – HORN SKÓLAVÖRÐUSTÍGS 
 OG BANKASTRÆTIS

20:30-21:00 HEGNINGARHÚS 
 – HORN ÓÐINSGÖTU 
 OG SKÓLAVÖRÐUSTÍGS

21:00-21:30  HLJÓMALIND 
 – HORN LAUGAVEGS 
 OG KLAPPARSTÍGS
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hagur heimilanna

1.762 KRÓNUR var meðalverðið á 15 kökum af 
laufabrauði í þeim sjö verslunum sem ASÍ gerði 
verðkönnun í nýverið.

GÓÐ HÚSRÁÐ skötulykt
Minnka lyktina af skötunni

Til að minnka fnykinn þegar skata er elduð 
er gott að væta viskastykki í edik og leggja 
yfir pottinn áður en byrjar að sjóða. Einnig 
er gott að hafa lyktarmikið krydd eins og 
kanil og láta brenna á eldavélahellunni 
á meðan og eftir að skatan er elduð. 
Að lokum eru margir sem eyða lyktinni 
með því að sjóða hangikjötið strax á eftir 
skötunni.

Það er hægt að skipta 
bókum í bókabúðum sem 
hafa til dæmis verið keypt-
ar í Bónus en það kostar 250 
til 300 krónur. Verslunum 
ber hins vegar engin skylda 
til þess að taka við ógölluð-
um vörum þar sem enginn 
skilaréttur er á þeim. 

Bókabúð Máls og menningar tekur 
300 króna skilagjald fyrir hverja 
bók sem neytendur vilja skipta 
hafi bókin ekki verið keypt hjá 
versluninni. Þetta á við um bækur 
sem ekki eru með neinn skipta-
miða og í sumum tilfellum um 
bækur sem eru með skiptamiða 
frá öðrum verslunum. „Það er ekki 
útilokað að fólk fái að skipta komi 
það með Bónusmerkta bók en við 
leyfum okkur að ákveða hvaða titl-
ar það eru. Við tökum við helstu 
bókunum og látum viðskipta vininn 

greiða fyrir. Við lítum á það sem 
umsýslugjald,“ segir Kristján 
Freyr Halldórsson verslunarstjóri.

Elsa María Ólafsdótt ir, 
verslunar stjóri hjá Eymundsson 
á Skólavörðustíg, segir hægt að 
skipta bókum án skiptimiða frá 
versluninni sjálfri séu þær í selló-
fani. „Skilagjaldið er 250 krónur. 
Það er algengt að fólk komi og 
borgi. Það vill hafa úr öllu að velja 
þegar það skiptir. Við höfum tekið 
við bókum með skiptimiða frá 
öðrum verslunum. Ef við getum 
tekið miðann af tökum við við slík-
um bókum en flestir eru búnir að 
taka miðann af heima. Við sjáum 
það alveg en bjóðum upp á þessa 
þjónustu.“

Þessa þjónustu er ekki hægt 
að fá hjá bókaversluninni Iðu í 
Lækjar götu. „Við tökum ekki við 
bókum ef ekki er skiptimiði frá 
okkur á bókinni eða ef viðskipta-
vinurinn er ekki með kvittun 
fyrir kaupunum hjá okkur. Ég 

hef lent í því að fólk hefur komið 
með bækur sem það var búið að 
reyna að kroppa Bónusmiða af. 
Fólk hefur einnig reynt að skila til 
okkar bókum sem það hefur keypt 
á bókamörkuðum,“ segir Anna Lea 
Friðriksdóttir verslunarstjóri.

Þórunn Anna Árnadóttir, sviðs-
stjóri á neytendaréttarsviði Neyt-
endastofu, segir Iðu í fullum rétti. 
„Verslunum ber ekki skylda til að 
taka ógallaðar vörur til baka hvort 
sem þær hafa selt þær eða ekki. 
Það voru reyndar settar viðmið-
unarreglur hjá iðnaðarráðuneyt-
inu fyrir nokkrum árum varðandi 
skil. Þar er talað um skilarétt en 
verslunum ber engin skylda til 
að fara eftir þeim. Mér finnst að 
neytendur eigi að kanna þegar þeir 
kaupa vörur hvort hægt sé að skila 
þeim. Það skiptir miklu máli um 
jólin þegar verið er að kaupa gjafir 
og maður veit ekki hvort aðilinn á 
hlutinn eða fær annan eins.“  
 ibs@frettabladid.is

Greiða þarf skilagjald
sé bókin úr annarri búð

BÓKAKAUP Þjónusta bókaverslana vegna skipta á bókum er mismunandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Til þess að þurfa ekki að vera með ryksuguna 
í gangi öll jólin í baráttu gegn barrnálum þarf 
umhirða jólatrésins að vera rétt. 

Eitt mikilvægasta ráðið er að taka ekki jólatréð 
beint inn í stofu úr frosti til þess að það fái ekki 
áfall af mikilli hitabreytingu. Ef tök eru á ætti þess 
vegna að geyma tréð í kaldri geymslu í einn til tvo 
sólarhringa.

Huga þarf að því að viðarkvoðan á jólatrénu getur 
verið asmasjúklingum til ama og jafnframt myglu-
sveppur sem stundum er á jólatrjám. þess vegna 
er mikilvægt að skola tréð áður en það er sett upp. 
Jafnframt þarf að hrista tréð áður til þess að losna 
við eins mörg skordýr úr því og hægt er vilji maður 
ekki verja jólunum með íbúum trésins.

Mælt er með því að sagað sé neðan af stofninum, 
gjarnan um 5 cm sneið, og að volgt vatn sé sett í 
jólatrésfótinn því að þá á tréð að geta dregið vatnið 
betur til sín. Gæta þarf þess að alltaf sé nóg af vatni 
í fætinum þar sem tréð dregur mikið af vatni til sín 
fyrstu sólarhringana. - ibs

Huga þarf að meðferð jólatrésins til þess að það felli ekki barrið:

Snögg hitabreyting er slæm

SKÓGARFERÐ FYRIR JÓLIN Mikilvægt er að taka ekki jólatréð 
beint inn í stofu úr frosti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mikilvægt er að leikföng séu ekki bara skemmtileg 
heldur einnig örugg og hættulaus fyrir börnin, að því 
er segir í ábendingum á vef Neytendastofu. Þar segir 
að alltaf eigi að lesa á miðana á leikfanginu til þess að 
skoða ráðleggingar varðandi aldur og öryggisatriði. Ekki 
á að kaupa leikföng sem ekki eru CE-merkt, en merkið 
táknar að framleiðandinn ábyrgist að varan samræmist 
viðeigandi evrópskum öryggiskröfum.

Bent er á nauðsyn þess að velja leikföng sem hæfa 
aldri barnsins, hæfni þess og þroskastigi. Ekki á að 
gefa börnum yngri en þriggja ára leikföng sem eru 
með smáa hluti. Tryggja þarf að öllum leikföngum sem 
ætluð eru eldri börnum sé haldið utan seilingar barna 
yngri en 36 mánaða, að því er segir á vef Neytenda-
stofu.

■ Öryggi barna

Velja á leikföng sem eru 
hættulaus fyrir börnin

Tæp 40 prósent landsmanna nota netið í símanum 
sínum þegar þeir fara til útlanda. Þrettán prósent 
segjast hins vegar fara nokkrum sinnum á dag á 
netið, um tíu prósent að minnsta kosti einu sinni á 
sólarhring og fimmtán prósent fara sjaldan á netið 
á ferðalögum sínum erlendis. Þetta eru niður-
stöður lesendakönnunar Túristi.is og greint er frá á 
vef þeirra. 

Þar segir að sögur af himinháum símreikningum 
fólks, sem notað hefur farsímana sína ótæpilega í 
útlöndum, hafi væntanlega dregið úr kjarki margra 
ferðamanna við að nota snjallsímana sína til 
annars en að hringja og senda SMS. „Það er þó 
sennilega ekki bara kostnaðurinn sem veldur því 
að túristar veigri sér við að nota netið í símanum 
sínum því margir eru sennilega fegnir frelsinu frá 
fréttum, Facebook og vinnupósti,“ segir á Túristi.is.

■ Ferðalög

Rúm 60 prósent fara aldrei á netið 
í útlöndum

UM
HVERFISMERKI

Prentgripur

141 825

Suðurhraun 1 Garðabæ Sími: 59 50 300 www.isafold.is

við prentum

TÍMARIT



 Gefðu snjallar               jólagjafir

· Android OS
· 1 GHz örgjörvi
· 4" skjár "Gorilla Glass"
· HD upptaka

· Android 2.3
· 3,2" snertiskjár
· 3MP myndavél
· Íslensk valmynd

LG Optimus BlackLG Optimus ONE

Kaupauki
· Vönduð On·Earz heyrnartól
· 4GB minniskort  

LG A170 Cube

 9.900 kr.
LG A250 Hornet

17.900 kr.
LG Optimus ME

19.900 kr.
LG Optimus One

29.900 kr.
LG Optimus HUB

39.900 kr.
LG Optimus Black

59.900 kr.
LG Optimus 2X

79.900 kr.
LG Optimus 3D

99.900 kr.

29.900 kr.

59.900 kr.

· Android sími fyrir unga fólkið
· Íslensk valmynd og lyklaborð
· 3MP myndavél

LG Optimus ME

19.900 kr.

Kaupauki
· Bleikt eða
  svart hulstur

Tónlist.is
pakki fylgir!

2000 kr. inneign

Tónlist.is
pakki fylgir!

2000 kr. inneign

Tónlist.is
pakki fylgir!

2000 kr. inneign

Þú færð LG símana í verslunum
Nánar á www.lgsimar.is



Umsjón: nánar á visir.is 

Meira í leiðinni

6020 LET40T900

HAIER 40” LED SJÓNVARP
Almennt verð 139.900 kr.
Verð til N1 korthafa 129.900 kr.

Almennt verð 94.900 kr.
Verð til N1 korthafa 84.900 kr.

LET40T900
Full HD: Upplausn 1920 x 1080
USB Time shift:  Þú getur gert hlé á dagskrá,
spólað tilbaka eða hlaupið áfram í því efni
sem horft er á með því að tengja USB tæki.
USB tengi: Gerir kleift að horfa á mynd-
bönd skoða ljósmyndir eða hlusta á tónlist 
beint af USB tæki.
Móttakari: DVB - T/C
(Háskerpu Stafrænn Móttakari)
Tengimöguleikar: 3 HDMI tengi, Composite,
Scart, 15 Pin D-sub(VGA/PC),PC Audio Input,
Digital audio Out (SPDIF), PCMCIA, 2 USB tengi
Þykkt: Aðeins 3,7cm

LET32T900
HD Ready: Upplausn 1366 x 768
USB Time shift:  Þú getur gert hlé á dagskrá,
spólað tilbaka eða hlaupið áfram í því efni
sem horft er á með því að tengja USB tæki.
USB tengi: Gerir kleift að horfa á myndbönd 
skoða ljósmyndir eða hlusta á tónlist 
beint af USB tæki.
Móttakari: DVB - T/C
(Háskerpu Stafrænn Móttakari)
Tengimöguleikar: 3 HDMI tengi, Composite,
Scart, 15 Pin D-sub(VGA/PC),PC Audio Input,
Digital audio Out (SPDIF), PCMCIA, 2 USB tengi
Þykkt: Aðeins 4cm

6020 LET32T900

HAIER 32" LED SJÓNVARP

Verð 23.900 kr.

 snúningsfótur og bílfesting.

896 M-965

MUSE DVD FERÐASPILARI 9”

Verð 18.900 kr.

 snúningsfótur og bílfesting.

896 M-745

MUSE DVD FERÐASPILARI 7”

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA
HAFNARFIRÐI | KEFLAVÍK | AKRANESI | AKUREYRI
EGILSSTÖÐUM |  HÖFN | SELFOSS

N1

 ATH.

 ATH.

GÓÐAR GJAFIR
Á GÓÐU VERÐI

  GÓÐA  

VIÐSKIPTI Rannsóknir slitastjórn-
ar Kaupþings á fjölmörgum 
málum eru á lokastígi. Þegar 
hafa verið sendar út allmargar 
riftunar tilkynningar og þess er 
að vænta að fyrstu riftunarmálin 
verði höfðuð mjög fljótlega. Slita-
stjórnin vinnur auk þess að rann-
sóknum og undirbúningi máls-
höfðana gagnvart ýmsum aðilum. 
Þar er um að ræða skaðabótamál 
og í einhverjum tilfellum inn-
heimtumál. Þetta kemur fram í 
kynningu sem slitastjórn bank-
ans hélt fyrir kröfuhafa hans 14. 
desember síðastliðinn. 

Endurskoðunarfyrirtækin 
Price waterhouseCoopers og Grant 
Thornton í Bretlandi voru ráðin til 
þess að rannsaka ráðstafanir sem 
áttu sér stað í bankanum síðustu 
mánuðina áður en bankinn féll. Í 
kynningunni kemur fram að slit-
astjórnin hafi nú „að mestu lokið 
skýrslutökum af fyrrverandi 
starfsmönnum og yfirmönnum 
Kaupþings. Þó kann, í einstökum 
tilvikum, að reynast nauðsyn-
legt að boða fleiri einstaklinga til 
skýrslutöku“. 

Á meðal þess sem verið er að 
rannsaka eru hugsanlegar niður-
fellingar á lánum og/eða ábyrgð-
um, skuldskeytingar, breytingar á 
tryggingum, lánstíma eða öðrum 
skilmálum lána, uppgreiðsla fyrir 
efndatíma, viðskipti helstu hlut-
hafa og tengdra fyrirtækja við 
bankann og meðferð eigin hluta-
bréfa, og fjármögnun bankans.  

Feldís L. Óskarsdóttir, sem situr 
í slitastjórn Kaupþings, segir að 
ekki sé enn búið að höfða riftunar-
málin. „Við höfum sent út riftun-
artilkynningar. Sumir hafa þegar 
svarað og vilja fara í samnings-
umleitanir. Það liggur því ekki 
alveg fyrir hvenær stefnur fara út. 
Þetta eru 20 til 30 mál. Þetta eru 
umtalsverðar upphæðir í heildina.“

Auk riftanamálanna vinnur slita-
stjórnin að því að höfða skaðabóta- 
og innheimtumál gagnvart ýmsum 
aðilum. Að sögn Feldísar munu þau 
bæði beinast að aðilum sem störf-
uðu innan bankans og utan hans. 
Í kynningunni kom fram að þess 
væri að vænta að fyrstu málinu 
yrðu höfðuð á fyrstu mánuðum árs-
ins 2012.  thordur@frettabladid.is

Kaupþing fer 
að höfða mál
Rannsóknum sérfræðinga slitastjórnar Kaupþings 
nánast lokið. Búið að yfirheyra fyrrverandi yfirmenn 
bankans. Fyrsta skaðabótamálið höfðað á næsta ári.

KAUPÞING Slitastjórnin hefur að mestu lokið skýrslutökum af fyrrverandi starfs-
mönnum og yfirmönnum bankans. Hreiðar Már Sigurðsson var forstjóri Kaupþings 
fyrir bankahrun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Slitastjórnin hafði áður rift ákvörðun stjórnar Kaupþings frá 25. september 
2008 sem heimilaði Hreiðari Má Sigurðssyni, þáverandi forstjóra, að fella 
niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna á lánum sem þeir höfðu tekið til 
að kaupa hlutabréf í bankanum. 

Alls hafa sex dómar fallið í héraði í þeim riftunarmálum, sá síðasti í 
fyrradag þegar Magnúsi Guðmundssyni, fyrrum forstjóra Kaupþings í Lúxem-
borg, var gert að greiða þrotabúinu 717 milljónir króna. Mest hefur Ingvar 
Vilhjálmsson, fyrrum framkvæmdastjóri markaðsviðskipta, verið dæmdur 
að greiða til baka, eða 2,6 milljarða króna. Í ágúst síðastliðnum hafði mikill 
meirihluti þeirra starfsmanna sem riftunin beindist gegn þegar samið við 
slitastjórnina um greiðslu á kröfum sem beint var gegn þeim og um 50 
aðilar höfðu þegar gengið frá greiðslu og/eða samningi við slitastjórn. Inn-
heimtuaðgerðir hófust síðasta sumar gagnvart þeim sem vildu ekki semja 
og eignir þeirra kyrrsettar. 

Hafði áður rift ákvörðun Hreiðars
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um göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaárósa
Hugmyndasamkeppni

Reykjavíkurborg og Vegagerðin í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og 

Verkfræðingafélag Íslands efna til tveggja þrepa samkeppni um göngu- 

og hjólabrýr yfir Elliðaárósa, ásamt stígum að þeim og yfir Geirsnef.

Tilgangur samkeppninnar er að fá fram frjóar og áhugaverðar en jafnframt 

raunhæfar hugmyndir um nýja göngu- og hjólaleið yfir Elliðaárósa. Eftir fyrra 

þrep samkeppninnar verða valdar þrjár tillögur til nánari útfærslu í seinna þrepi. 

Gert er ráð fyrir að samið verði við höfunda fyrstu verðlaunatillögu um áfram-

haldandi hönnun á verkefninu til útboðs.

Markmið hjólreiðaáætlunar Reykjavíkurborgar er að skapa umhverfi sem hvetur 

til hjólreiða. Umferð hjólandi og gangandi yfir Elliðaár er mikil og mun aukast 

með tilkomu fyrirhugaðra brúa. Brýrnar verða áberandi í borgarlandinu og því 

mikilvægt að þær falli vel að nánasta umhverfi.

Skilafrestur tillagna í fyrra þrepi samkeppninnar er til og með 13. febrúar 2012

Nánari upplýsingar er að finna í keppnislýsingunni, 
sem er aðgengileg á vefsíðum Reykjavíkurborgar 
http://gongu-og-hjolabryr.reykjavik.is 

Ítargögn fá þeir sem skrá sig til þátttöku og greiða 
þátttökugjald kr. 5000.

FR
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DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur staðfest ákvörðun 
skiptastjóra Stoða, áður FL 
Group, að rifta skuli 657 millj-
óna króna greiðslu til Teymis frá 
sumrinu 2008.

Stjórnendur Teymis hugðust 
afskrá félagið af markaði og 
þurftu að geta gert upp við hlut-
hafa sína. Til þess sömdu þeir við 
Stoðir um kaup á hlut í Alfesca á 
ríflegum afslætti gegn víkjandi 
kúluláni til fimm ára frá Stoðum. 
Alfesca-hlutirnir runnu svo til 
hluthafanna.

Dómurinn kemst að þeirri 
niðurstöðu að samningurinn hafi 
verið æði sérstakur og í raun 
gjöf í skilningi gjaldþrotalaga, 
enda stjórnendum beggja félaga 
mátt vera ljóst að staða félaganna 
væri slík að skuldin fengist aldrei 
endur greidd.  - sh

Víkjandi lán þykir sérstakt:

Gjöf Stoða til 
Teymis rift

VIÐSKIPTI Málum sem fara í lög-
fræðiinnheimtu hjá Íslands-
banka hefur fækkað talsvert 
á þessu ári. Málunum fjölgaði 
mikið árin eftir hrun en mála-
fjöldi er nú farinn að nálgast 
það sem tíðkaðist áður. Sértæk 
úrræði, svo sem greiðsluaðlögun 
og 110 prósenta leiðin, eru helstu 
skýring fækkunarinnar.

Það sem af er ári hefur 
nýskráningum á innheimtu-
málum hjá Íslandsbanka fækkað 
um 22 prósent frá sama tímabili 
í fyrra og 58 prósent frá árinu 
2009, samkvæmt upplýsingum 

frá bankanum. Á þessu ári hafa 
innheimtumál hins vegar verið 
11 prósent fleiri en þau voru árið 
2007.

Þá hefur sá tími sem líður frá 
vanskilum þar til mál eru sett 
í innheimtu einnig lengst. Ekki 
er óalgengt að nú líði 120 til 
160 dagar frá vanskilum þar til 
málin eru sett í innheimtu. Til 
samanburðar hefur venjan verið 
60 til 90 dagar. 

Að auki hefur tíminn frá því 
að mál eru sett í innheimtu þar 
til nauðungarsala fer fram tvö-
faldast síðustu misseri. Áður 

liðu tíu til tólf mánuðir en nú er 
ekki óalgengt að 24 mánuðir líði.

Um 15 prósent innheimtu-
mála Íslandsbanka á árinu eru 
tilkomin fyrir hrun. Í fyrra voru 
30 prósent málanna frá því fyrir 
hrun og á árinu 2009 voru það 75 
prósent mála. - mþl

Sértæk úrræði fyrir skuldara hafa fækkað innheimtumálum hjá Íslandsbanka:

Innheimtumálum fækkað nokkuð

ÍSLANDSBANKI Fjöldi innheimtu-
mála hjá Íslandsbanka er farinn að 
nálgast það sem var algengt fyrir hrun 
íslensku viðskiptabankanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Allir nefndarmenn 
í peningastefnunefnd Seðlabanka 
Íslands voru sammála um að 

núverandi 
vaxtastig væri 
„um það bil við 
hæfi á komandi 
mánuðum í ljósi 
efnahagshorfa 
og hugsanlega 
óhagstæðrar 
alþjóðlegrar 
efnahags-
þróunar“. Þetta 
kemur fram 
í fundargerð 

peningastefnunefndarinnar vegna 
vaxtaákvörðunar fyrr í mánuð-
inum. Fundargerðin var gerð 
opinber í gær. Stýrivextir eru 
4,75% í dag og héldust óbreyttir 
við síðustu vaxtaákvörðun.

Í henni segir einnig að væri 
„horft lengra fram á veginn yrði 
hins vegar að mati nefndarmanna 
nauðsynlegt að draga úr núver-
andi slaka peningastefnunnar 
eftir því sem efnahagsbatanum 
vindur fram og dregur úr slaka í 
þjóðarbúskapnum. Að hve miklu 
leyti þessi aðlögun ætti sér stað 
með hærri nafnvöxtum færi þó 
eftir framvindu verðbólgunnar“. 

 - þsj

Peningastefnunefnd:

Allir sammála 
um vaxtastig

VIÐSKIPTI Gengi hlutabréfa í 
Högum lækkaði um 0,88% í gær 
í 14,6 milljóna króna viðskiptum. 
Lokagengi dagsins var 16,8 
krónur á hlut. Þetta er í fyrsta 
sinn sem hlutabréfin lækka síðan 
félagið var skráð á markað síðast-
liðinn föstudag. 

Skráningin fór fram að undan-
gengnu útboði þar sem 30% 
hlutur í Högum var seldur til fag-
fjárfesta og almennings. Útboðs-
gengið var 13,5 krónur á hlut 
og því hafa þeir sem keyptu sér 
bréf þegar ávaxtað hlut sinn um 
24,4%, eða rétt tæpan fjórðung. 
Heildarvirði bréfa Haga hafa 
hækkað úr 16,4 milljörðum króna 
í 20,5 milljarða króna, eða um 
rúma fjóra milljarða króna, frá 
því að þau voru tekin til við-
skipta.  - þsj

Kauphöll Íslands:

Bréf í Högum 
lækkuðu í gær

HAGAR Finnur Árnason, forstjóri Haga, 
og Páll Harðarson, forstjóri Kaup-
hallarinnar, við upphaf viðskipta með 
bréf í félaginu.

MÁR GUÐ-
MUNDSSON
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MYNDASYRPA: Jólaösin á höfuðborgarsvæðinu 

Ýmislegt að 
gerast síðustu 
daga fyrir jól

GENGIÐ UM BANKASTRÆTIÐ Þessi kona var meðal þeirra sem gengu um Bankastrætið í skammdeginu á 
stysta degi ársins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÁRBÆJARSAFN Í VETRARSKRÚÐA Ýmislegt er gert til að dreifa huga barnanna síðustu daga fyrir jól. Þessi börn gengu um Árbæjarsafnið í myrkrinu á þriðjudaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÓG AÐ GERA Á LAUGAVEGI Bókabúðirnar eru troðfullar af fólki þessa dagana eins og venjulega fyrir jól, 
og verslun Máls og menningar á Laugavegi var engin undantekning þar á.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vetrarsólstöður eru í dag og frá og með morgundeginum fer daginn að 
lengja á ný. Stysti dagur ársins getur verið frá 20. desember til 23. des-
ember. Margt þarf að gera í skammdeginu síðustu dagana fyrir jólin. 
Ljósmyndarar Fréttablaðsins rekast á fólk á hinum ýmsu stöðum á 
vinnuferðum sínum. 



www.ils.iswww.ils.is  |  Sími: 569 6900  |  Grænt númer: 800 6969  |  Borgartúni 21, 105 Reykjavík

Starfsfólk Íbúðalánasjóðs óskar 
landsmönnum gleði og friðar 
á jólum og gæfuríks komandi árs.

Afgreiðsla sjóðsins verður lokuð á Þorláksmessu.

Opnað aftur þriðjudaginn 27. desember.
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BÓNUS 900 GRÖMM
FORSOÐNAR KARTÖFLUR

298
KR.  900 G

ALI HAMBORGAR-HAMBORGAR
HRYGGUR M.BEINI

VINSÆLASTI 
HRYGGURINN Í BÓNUS

1495
KR. KG

BÓNUS HAMBORGAR-
HRYGGUR MEÐ BEINI

1195
KR. KG

2498
HANGILÆRI

1898
FRAMPARTUR

KOFAREYKT ÚRBEINAÐ 
HANGIKJÖT FRÁ KJARNAFÆÐI 

2298
HANGIFRAMPARTUR

ÚRB. HANGI 
FRAMPARTUR

2798
HANGILÆRI

ÚRB. 
HANGILÆRI

S L ÁT U R F É L A G  S U Ð U R L A N D S
BIRKIREYKT HANGIKJÖTEYKKKKKKKKTTTTTTTT HATTTTTTTTT HHA

NORÐANFISKUR REYKTUR
OG GRAFINN LAX (FLÖK)
NORÐANFISKURNORÐAANFISSKURKUR REYKTUR

2398
KR.  KG

BÓNUS
 GRAFLAXSÓSA

298
KR.  350 G

PEPSI OG PEPSI MAXPEPSIPPEEPPSSI O SIPPPPEP MAXOOG PPEEPPSSSSII MAMAAXOGOOG

198
KR. 2 LTR.

398
KR. STÓRT

195
KR. 2 STK

ÚTIKERTI MINNI OG STÆRRI

BÓNUS 10% OG 18%
SÝRÐUR RJÓMI 

139
KR.  185 ML

ÚTIKKIK
SÝRÐUR RJÓMMII 

NÓI-SÍRÍUS
BESTU MOLARNIR 650 GRÖMM

1795
KR. 650G
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BÓNUS SUDUKO ÞRAUT 22.12
LAUSNIN ER Á WWW.BONUS.IS

2598
KR. KG

 ÞÝSK ANDEBRYSTSTEG
HERREGARDS ANDABRINGA

1395
KR.KG

ÞÝSKAR FROSNAR GRÍSALUNDIR ÞÝSKAR FROSNAR NAUTALUNDIR

ÞÝSKT NAUTA RIBEYE

ÞÝSKT NAUTA ENTRECOTE

FRÖNSK FROSIN ANDABRINGA

ÞÝSK FROSIN KALKÚNABRINGA

ÞÝSKAR
FROSNAR NAUTALUNDIR

ÞÝSKARÞÞÝSSKAR FROSNAR NAUTALUNDIR

3798
KR.KG

ÞÝSKÞÞÝSSK FROSIN KALKÚÚNABRINGAR

RR

1998
KR.KG

FRÖÖNSKFRÖÖNSÖÖNSK FFRROOSSIINN AANNDDAABBRRIINNGGAA
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Gjafakort Bónus
Gjöf sem kemur að góðum 

notum fyrir alla. 

Gjafakortið er hægt að nota í verslunum 
Bónus um land allt. Sparaðu tíma og 

fyrirhöfn, gefðu gjafakort Bónus.
Gjafakortið fæst á skrifstofu Bónus, 
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SKOÐUN

Um daginn samþykkti Alþingi frum-
varp um að veita 24 einstaklingum 

ríkisborgararétt. Þá fékk hælisleitandi 
frá Íran, Mehdi Kavyanpoor, að verða 
Íslendingur. Mehdi hafði dvalið um sjö ár 
hérlendis en hann sótti um hæli á Íslandi 
árið 2005. Sem prestur innflytjenda og 
vinur hans fagna ég þessum úrslitum í 
máli Mehdi.

En um leið langar mig að minna ykkur 
á að þetta er ekki niðurstaðan í máli allra 
þeirra sem hælis leita hér á landi. Það 
eru fleiri sem eru í samsvarandi limbó-
stöðu og bíða lengi eftir því að komast inn 
í venjulegt samfélag eins og Mehdi hefur 
nú gert.  

Ungur maður sem ég þekki sótti um 
hæli á Íslandi fyrir tíu árum en hann 
hefur ekki fengið venjulegt dvalarleyfi 
en býr engu að síður á Íslandi. Máli hans 
var synjað, samt getur innanríkisráðu-
neytið ekki sent hann til heimalandsins 
vegna sérstakrar ástæðu. Hann býr því 
á Íslandi með síendurnýjað takmarkað 
dvalarleyfi en hefur aldrei orðið almenn-
ur þegn þjóðfélagsins. 

Niðurstaðan í máli Mehdi er góð. En 
ein ástæða þess var sú að hann fékk 

mikla umfjöllun í fjölmiðlunum, þar 
sem athafnir hans vöktu athygli eins 
og hungur verkfall og mótmæli á skrif-
stofu Rauða krossins, enda margir í sam-
félaginu sem sýndu Mehdi samstöðu. 
Áðurnefndur maður spurði mig: „Verð ég 
líka að kveikja í mér til að mál mitt fái 
einhvern framgang?“ Hann óttist að hann 
„gleymist“. En mótmæli eins og að reyna 
sjálfsvíg eða skaða sig alvarlega eiga að 
sjálfsögðu ekki að vera skilyrði til þess 
að fá hælisumsókn án tafar. 

Mál Mehdi fékk góða niðurstöðu með 
samþykkt Alþingis, en ekki með ákvörð-
un Útlendingastofnunar eða innanríkis-
ráðuneytisins en í þeim farvegi átti mál 
Mehdi að vera. Ég tel þá staðreynd vera 
gagnrýni löggjafarvalds þjóðarinnar 
á störf framkvæmdarvaldsins, þ. á m. 
dómsmálayfirvalda, sem skorti vilja til 
þess að leita réttlætis fyrir hælisumsækj-
anda sem fyrir vikið þurfti að bíða milli 
vonar og ótta árum saman. Ég óska eftir 
því að framkvæmdayfirvaldið sýni það 
hugrekki að endurskoða vinnubrögðin hjá 
sér og bæta þau, svo að ljós mannúðar og 
mannréttinda lýsi öllum hælisleitendum 
sem sitja í myrkri hérlendis.

Lýsi þeim sem sitja í myrkri
Innflytjenda-
mál

Toshiki Toma
prestur 
innflytjenda

B
jörn Jón Bragason skrifaði nýverið grein um einkavæð-
ingu Búnaðarbankans í tímaritið Sögu. Þar rekur hann 
gamalkunnan sannleik um þá fordæmalausu spillingu 
sem fylgdi þeim gjörningi af nokkurri dýpt. Tvennt í 
grein Björns vekur mikla athygli: samantekt hans á því 

hvað hinir ýmsu menn sem tengdust S-hópnum högnuðust gríðar-
lega í kjölfar einkavæðingarinnar og fullyrðingar um að sam-

eining bankans og Kaupþings 
hafi verið skipulögð nokkrum 
mánuðum áður en ríkið seldi 
hlut sinn.

Í grein Björns er sagt frá þeim 
ummælum Páls Magnússonar, 
sem var aðstoðarmaður banka-
málaráðherra, að Þorsteinn Már 
Baldvinsson, einn bjóðenda, 

væri „orðinn nógu ríkur“ og fengi því ekki að kaupa bankann. 
Ýmsir aðrir menn, með mikil tengsl við Framsóknarflokkinn, 
voru hins vegar ekki orðnir nógu ríkir. Sérstaklega ekki þeir sem 
voru í hinum svokallaða S-hópi, en að honum stóðu eignarhalds-
félögin Samvinnutryggingar, Egla, Ker og VÍS. 

Eignarhaldsfélag Samvinnutrygginga var félag utan um eigur 
tryggingataka sem hópur framsóknarmanna tók að sér að nýta í 
eigin viðskiptapólitík. Félagið var keyrt í gegnum nauðasamninga 
eftir bankahrun eftir að hafa tapað öllum peningum trygginga-
takanna, að mestu í viðskiptasnúningum með Kaupþingi. 

Kjalar, félag Ólafs Ólafssonar, eignaðist á endanum Eglu og 
Ker. Björn rekur í grein sinni að Kjalar hafi átt eignir upp á 3,2 
milljarða króna í árslok 2003, en 85 milljarða króna tveimur árum 
síðar. Finnur Ingólfsson varð forstjóri VÍS nokkrum mánuðum 
fyrir einkavæðingu Búnaðarbankans. Stuttu áður hafði VÍS verið 
keypt af fjölskyldufélagi Halldórs Ásgrímssonar og Kaupfélagi 
Skagfirðinga, sem hefur rík tengsl við Framsóknar flokkinn. 
Seljandinn var ríkisbanki. Þau viðskipti skiluðu milljarða króna 
hagnaði á endanum. Í grein Björns segir að „fram að einka-
væðingu Búnaðarbankans hafði Finnur Ingólfsson ekki komið 
nærri íslensku viðskiptalífi að neinu marki, en hann hafði gegnt 
stöðu þingmanns og ráðherra árum saman […] Finnur keypti 
fjórum sinnum hluti í Kaupþingi frá 20. ágúst 2003 fram til 3. 
ágúst 2004 […]. Samtals keypti hann hluti að nafnvirði 3.783.000, 
en það voru um 800 milljónir króna að raunvirði á þeim tíma. 
Ekki liggur fyrir hvernig hann fjármagnaði þessi kaup“.

Björn segir líka frá því að svo virðist sem sameining Kaupþings 
við Búnaðarbankann hafi verið „hönnuð“ á leynifundum mörgum 
mánuðum áður en einkavæðingin gekk í gegn. Þá fundi sátu, að 
sögn Björns, Finnur Ingólfsson, Sigurður Einarsson og Ólafur 
Ólafsson. Landsbankastjórinn fyrrverandi, Sigurjón Þ. Árnason, 
sagði við rannsóknarnefnd Alþingis að við sameininguna hefðu 
Kaupþingsmenn fengið það sem þeir þurftu; „lánshæfismat og 
viðskiptabankagrunn á Íslandi.“ Afleiðingin er öllum kunn: sam-
einaður banki orsakaði fimmta stærsta gjaldþrot heims og grunur 
er um umfangsmestu markaðsmisnotkun sem átt hefur sér stað. 

Það er í tísku í dag að segja fólki að hætta að horfa í baksýnis-
spegilinn og horfa frekar fram á veginn. Það er hins vegar erfitt 
þegar útsýnið út um framrúðuna sýnir sömu einstaklingana og 
stóðu að rót vandans áhyggjulausa á fleygiferð inn í framtíðina.

Einkavæðing banka hafði ömurlegar afleiðingar.

Spilling og græðgi

Allt er skekkjum háð
Um jólin fer samfélagið oftar en 
ekki í hægagang, mesti hasarinn er 
frá og fólk sinnir því allra nauðsyn-
legasta, svona rétt til að samfélagið 
fúnkeri. Það á ekki við um innanríkis-
ráðuneytið. Þar á bæ vinna menn 
nú hörðum höndum að drögum 
á breytingum um reglugerð um 
mælitæki. Breytingin er ekki að 
ósekju, en hún kemur til vegna nýrrar 
tilskipunar um mælitæki og 
snertir skilgreiningu á mestu 
leyfilegu skekkju mælitækja. 
Áhugasamir um málið geta 
sent inn athugasemdir til 
innanríkisráðuneytisins fyrir 
28. desember. Líklega verða 

margar athugasemdir, því eins og 
segir í umsögn ráðuneytisins: „Þrátt 
fyrir nútímatækni eru öll mælitæki 
háð skekkjum.“

Evrópusamsæri?
Haldi einhverjir hins vegar að hér sé 
um einfalda stjórnsýslu vökuls ráðu-
neytis að ræða ættu þeir hinir sömu 
að hugsa sig tvisvar um. Reglugerðin 
sem mælitækjaskekkjan byggir á 

kemur nefnilega frá Evrópu-
sambandinu. Það verður 
því gaman að fylgjast 

með því hvort sátt verð-
ur í ríkisstjórn um hvort, og 
þá hvaða, mælitæki verða 
rannsökuð.

Gildi taxtakaupsins
Eftir því sem leið á síðustu öld hætti 
taxtakaupið að verða viðmið og 
kjarasamningar hættu að snúast um 
það, enda fór enginn eftir því. Greitt 
var í sporslum hér og yfirkaupi þar og 
ýmiss konar titlum. Þetta hafa margir 
rekið sig á eftir hrun; kjarasamningar 
eru hættir að snúast um krónur og 
aura. Því þurfti Haraldur F. Gíslason 
réttilega að leiðrétta þá umræðu 
að leikskólakennarar hefðu samið 
af sér neysluhlé sitt. Kaup þeirra er, 
samkvæmt Haraldi, vel útlistað í 
kjarasamningum og kemur neyslu-
hléi ekkert við. Eðlilega.

 kolbeinn@frettabladid.is
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Opinber kerfi í Evrópu, þar 
með talið á Íslandi, eru 

orðin of stór og of dýr. Þau hafa 
stækkað á undanförnum árum 
að því er virðist án mikillar 
fyrirstöðu. Nú er svo komið að 
þjónusta hins opinbera kostar 
meira en samfélagið stendur 
undir. Verkefnið fram undan 
felst í forgangsröðun og hag-
ræðingu en á sama tíma þarf 
að leita leiða til að auka vöxt 
efnahagslífsins. Þetta sam-
þykkja ekki allir og síst af öllum 
íslenskir vinstriflokkar sem 
velja frekar þá leið að ná í enn 
meiri fjármuni hjá skattgreið-
endum og fyrirtækjum. Þær 
leiðir endurspegla fælni við 
skilgreiningar og stefnumótun 
um þjónustustig og hagræðingu.

Í niðursveiflu er brýnt að 
stjórnmálamenn hafi framtíðar-
sýn sem gefur skýr skilaboð 
til starfsmanna og þeirra sem 
þiggja þjónustu hins opinbera. 
Skilgreina þarf grunnþjónustu 
og ákveða hvaða þjónustu á 
að greiða úr sameiginlegum 
sjóðum og hverja ekki. Ég hef 
áður gagnrýnt meirihlutann í 
Reykjavík fyrir stefnuleysi og 
illa ígrundaðar ákvarðanir í 
leikskólamálum. Stefnu leysið 
endurspeglast einna helst í 
ósvöruðum spurningum varð-
andi framtíðina. Þetta eru erfið-
ar spurningar sem þarfnast 

fordómalausrar umræðu stjórn-
málamanna.

Leikskóli frá 9 mánaða?
Ein stærsta spurningin sem 
ekki hefur verið svarað er fram-
tíðarsýn borgarinnar varðandi 
leikskólagöngu allra yngstu 
barnanna í borginni. Leikskóla-
kerfið í Reykjavík kostar í 
dag meira en rekstur Háskóla 
Íslands, svo dæmi sé tekið. 
Vissulega dýrmætt kerfi sem 
við viljum standa vörð um en er 
þeim eiginleika búið að vistun 
mjög ungra barna er langsam-
lega dýrust. Ástæðan er sú að 
það þarf hlutfallslega fleiri 
starfsmenn eftir því sem börnin 
eru yngri. 

Kostnaðurinn vex hratt við 
vistun fyrir börn innan við 
tveggja ára. Sem dæmi má 
nefna að raunkostnaður við 
yngsta barn á leikskóla er um 
180.000 kr. á mánuði á meðan 
5 ára barn kostar „ekki nema“ 
108.000 kr. á mánuði. Foreldrar 
greiða hins vegar ekki nema 
18.000 kr. upp í þennan kostnað 
að meðaltali á mánuði. Þar sem 
skattgreiðendur greiða stærsta 
hluta þessa kostnaðar hækkar 
kostnaður borgarinnar hratt 
þegar sífellt yngri og yngri börn 
eru tekin inn í leikskólakerfið. 
Þetta er hugsanlega ágætt en 
kostar augljóslega mikla fjár-
muni. Að auki hefur þessi þróun 
átt sér stað án mikillar umræðu 
og nánast alfarið án stefnu-
mótandi ákvarðana. 

Á Reykjavíkurborg að bjóða 
börnum frá 9 mánaða aldri upp 
á leikskólapláss? Eiga börn frá 
eins árs aldri að fá skipulagt 
faglegt starf allan daginn hjá 

kennurum með meistarapróf? 
Ætlum við að byggja áfram 
opinberar byggingar yfir yngri 
og yngri börn? Ætti borgin 
frekar að leggja meiri áherslu 
á ólíka og ódýrari valkosti 
fyrir þau yngstu, eins og ung-
barnaleikskóla, dagforeldra eða 
greiðslur til foreldra sem borga 
þriðja aðila?

Hvert stefnir með fagfólk?
Kostnaður leikskólakerfisins er 
70-80% launakostnaður. Flestir 
eru sammála um að launin ættu 
að vera hærri en það er ógern-
ingur að ræða hagræðingu án 
þess að ræða um starfsfólk. 
Hvernig vill borgin stefna að 

því að meta og greiða sanngjörn 
laun fyrir þetta mikilvæga starf 
í kerfi sem stækkar sjálfkrafa 
en fær samt ekki frið frá niður-
skurði? Hvernig á að vinna að 
markmiðum um fjölgun fagfólks 
þegar ekki er vitað hvert stefnir 
í undirbúningstíma fagstarfs, 
sveigjanleika kjarasamninga 
eða hver framtíðin er varðandi 
fækkun leikskólastjóra vegna 
sameininga? 

Er sanngjarnt að foreldrar 

með börn hjá dagforeldrum 
eða heima fái lítinn eða engan 
stuðning úr sameiginlegum 
sjóðum borgarinnar á meðan 
jafngamalt barn á leikskóla fær 
margfalt meiri stuðning? Eiga 
þjónustugjöld að endurspegla 
kostnað við reksturinn á skýr-
ari hátt? Verður ekki að huga að 
leiðum sem minnka þrýstinginn 
á dýrasta kostinn, leikskólann, 
heldur en að auka hann?

Stefnuleysi leiðir af sér flatan 
niðurskurð
Ef menn þora ekki að ræða 
spurningarnar að ofan er ljóst 
að flatur niðurskurður er eina 
leiðin til að bregðast við kröfu 

um hagræðingu. Hagræðing án 
stefnu leiðir af sér endalausan 
flatan niðurskurð sem hefur 
lamandi áhrif á framþróun, fag-
legan vöxt og gæði skólastarfs. 
Stefnumörkun er því ekki bara 
mikilvæg heldur afar brýn. 
Það er ekki seinna vænna að fá 
fram framtíðarsýn borgarinnar 
í þessum efnum, að sjálfsögðu 
með virkri aðkomu fulltrúa 
kennara, starfsmanna og for-
eldra.

Er sanngjarnt að foreldrar með börn hjá 
dagforeldrum eða heima fái lítinn eða 
engan stuðning úr sameiginlegum sjóð-

um borgarinnar á meðan jafngamalt barn á leikskóla 
fær margfalt meiri stuðning? Eiga þjónustugjöld að 
endurspegla kostnað við reksturinn á skýrari hátt?

Í DAG

Þorbjörg Helga
Vigfúsdóttir
borgarfulltrúi

Meira um leikskóla AF NETINU

Það sækir enginn orðstír 
sinn til dómstólanna
Það verður að fara að stöðva hina 
vaxandi tilhneigingu til meiðyrða-
mála.
Nú hafa tveir kaupsýslumenn stefnt 
Ragnari Önundarsyni fyrir að hafa 
sagt að þeir væru „féflettar“ en ekki 
„fjárfestar“.
Ég tek það skýrt fram að ég veit 
nákvæmlega ekkert um málið.
Ég þekki hvorki mennina tvo, né 
Ragnar.
Það getur vel verið að orð Ragnars 
hafi verið móðgandi.
Það getur líka vel verið að þau séu 
ósanngjörn.
Ég hef bara ekki hugmynd.
Ekki minnstu hugmynd.
En þessi orð eru greinilega sett fram 
sem niðurstaða af röksemdafærslu 
í grein sem Ragnar skrifaði um hátt-
erni kaupsýslumannanna.
Og þá VERÐUR að leyfa fólki að orða 
skoðanir sínar skýrt og skorinort – án 
þess að eiga á hættu meiðyrðamál.
Ég vil beina því til fjárfestanna 
tveggja að draga mál sitt þegar í stað 
til baka.
http://blog.eyjan.is/illugi/
Illugi Jökulsson

Allir eru þeir sekir
Nokkrir valinkunnir lagatæknar eru 
haldnir þeirri egósentrík, að sam-
félagið snúist kringum lagatækni. 
Einn sagði í sjónvarpi, að lagaþrætur 
væru æðsta stig samfélagsins. 
Hópurinn hefur kynnt sérstöðu sína. 
Því er til að svara, að samfélagið er 
ekki áhorfandi að meintri þunga-
miðju réttarhalda. Lög segja menn 
ekki seka, fyrr en þeir hafa verið 
dæmdir.
http://jonas.is
Jónas Kristjánsson
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Um þessar mundir standa 
bandarískir þingmenn 

frammi fyrir ákvörðunum sem 
gætu markað tímamót í sögu 
Bandaríkjanna. Þessi mál hafa 
furðu litla umfjöllun fengið 
hérlendis og er full ástæða til 
að bæta úr því. Á Bandaríkja-
þingi er svokallað varnarlaga-
frumvarp til umræðu, en þar 
er að finna óhugnanleg ákvæði 
sem margir telja að tengist 
þeirri mótmælaöldu sem nú fer 
um landið.

Undanfarna mánuði hafa hin 
svokölluðu Occupy Wall Street-
mótmæli undið upp á sig og 
breiðst út til fjölmargra borga í 
landinu. Mótmælin eru að mestu 
friðsamleg og er þeim fyrst og 
fremst beint gegn þeirri mis-
skiptingu sem ríkir í Banda-
ríkjunum, en auk þess hafa 
mótmælendur vakið athygli á 
óeðlilegum tengslum stjórnmála 
og fjármálalífs þar í landi.

Bandarísk lögregla hefur 
beitt mótmælendur gríðarlegri 
hörku. Myndskeið af hrotta-
legu lögregluofbeldi gagn-
vart körlum og konum, eldri 
borgurum og unglingum, hafa 
vakið athygli um heim allan. 
Eftir hryðjuverkaárásirnar 11. 
septem ber 2001 var sett á fót 
svokallað Heimavarnaráðu-
neyti í þeim yfirlýsta tilgangi 
að sporna gegn hryðjuverkum 
innanlands.

Nú hefur fengist staðfest að 
síðustu mánuði hefur ráðu neytið 
unnið að því að kveða niður 
Occupy-mótmælin. Heima-
varnaráðuneytið hefur tekið að 
sér að samræma aðgerðir lög-
regluyfirvalda gegn mótmæl-
endum og má þá nefna þátttöku 
ráðuneytisins í átján borga ráð-
stefnu þar sem lögregluyfirvöld 
allra borganna voru, að sögn 
fjölmargra embættismanna, 
hvött til að sýna mótmælend-
um hörku. Þetta og fleira vekur 
óhjákvæmilega upp þá spurn-
ingu hvort bandarísk yfir-
völd líti á mótmælendurna sem 
hryðjuverkamenn.

Varnarlögin, sem nefnd voru 
hér í upphafi, verða að skoðast 
í þessu ljósi. Nýlega var frum-
varpið samþykkt í fulltrúadeild 
þingsins og auk þess hafa tals-
menn Hvíta hússins tilkynnt 

að Bandaríkjaforseti hygg-
ist undir rita lögin. Í þeim er 
að finna ákvæði sem heimila 
stjórnvöldum að beita hernum 
gegn almennum borgurum ef 
grunur leikur á að þeir tengist 
hryðjuverkahópum með ein-
hverjum hætti. 

Ákvæðin gera yfirvöldum 
kleift að handtaka hina grunuðu, 
pynta þá og hafa í haldi eins 
lengi og þurfa þykir án nokkurs 
dómsúrskurðar. Stjórnvöld eru 
ekki skyldug til að leggja fram 
nein sönnunargögn og grunað-
ir hryðjuverkamenn eiga engan 
rétt á lögfræðiaðstoð. Lögmenn, 
fræðimenn og mannréttinda-
samtök á borð við Amnesty 
International og Bandaríska 
mannréttinda sambandið hafa 
bent á að þessi ákvæði samrým-
ist hvorki bandarísku stjórnar-
skránni né grundvallarreglum 
réttarríkisins. 

Það er engin tilviljun að lögin 
eru sett um þessar mundir. 
Occupy-mótmælin færast sífellt 
í aukana og nú stendur yfir 
skipulagning á „amerísku vori“ 

í Washington þar sem Occupy-
hreyfingar úr ýmsum ríkj-
um landsins munu sameinast. 
Breska blaðakonan Naomi Wolf 
lýsti mótmælaöldunni í nóvem-
ber sem fyrstu orrustunni í 
borgarastyrjöld þar sem aðeins 
annar aðilinn beitir ofbeldi. 
Ástæðan er einföld: bandarísk 
yfirvöld eru logandi hrædd við 
almenning.

Ekki er loku fyrir það 
skotið að boðskapur Occupy-
hreyfingarinnar í Banda-
ríkjunum eigi erindi við Íslend-
inga, enda er erfitt að neita 
því að hér á landi hafa stjórn-
mál og fjármálalíf lengi tengst 
nánum böndum. Óskandi væri 
að íslenskir fjölmiðlar gerðu 
atburðunum í Bandaríkjun-
um betri skil. Hér er um stór-
tíðindi að ræða sem Íslending-
ar mega ekki láta framhjá sér 
fara. Svo virðist sem valda-
mesta lýðræðisríki heims sigli 
hraðbyri í alræðisátt og amer-
íski draumur inn sé að breytast 
í martröð. 

Heimavarna-
ráðuneytið hefur 

tekið að sér að samræma 
aðgerðir lögregluyfir-
valda gegn mótmælend-
um...

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að leggja orð í belg um málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera 
stutt og gagnorð, að hámarki um 4.500 tölvuslög með bilum. Aðeins er tekið við yfirlesnum og villulausum texta. 
Greinahöfundar eru beðnir að hafa í huga að því styttri sem greinin er, þeim mun líklegra er að hún fái skjóta birtingu. 

Eingöngu er tekið við raunverulegum umræðugreinum, en ekki greinum sem eru fyrst og fremst kynning á til 
dæmis fyrirtæki eða félagasamtökum, ráðstefnu eða átaki. Tekið er á móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.
is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða 
á Vísi eða í báðum miðlum að hluta eða í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

Sendið okkur línu

Niðurstaða samninga um aðild 
Rússlands að Alþjóðavið-

skiptastofnuninni (World Trade 
Organisation – WTO) var sam-
þykkt á ráðherrafundi föstudag-
inn 16. desember sl. Þar með lauk 
erfiðum og flóknum samningum 
en undirritaður hafði það hlutverk 
að leiða þessar viðræður síðustu 
átta árin af alls átján sem við-
ræðurnar tóku. 

Innganga Rússa er markvert 
skref fyrir alþjóðaviðskipti. Rúss-
land er síðasta stóra hagkerfið sem 
enn stendur fyrir utan WTO en við 
aðild munu um 97% heimsviðskipt-
anna heyra undir reglur stofnun-
arinnar. Aðildarríkin fá mun betri 
og tryggari aðgang að mörkuðum 
Rússlands á jafnræðisgrundvelli 
og rússnesk fyrirtæki fá aðgang til 
jafns við fyrirtæki annarra aðild-
arríkja á erlendum mörkuðum í 
samræmi við reglur WTO. Í þessu 
felst gagnkvæmur hagur.

Sæti við borðið
Í WTO undirgengst Rússland 
eins og önnur ríki stofnunar innar 
ýmsar skyldur en einnig felast í 
aðild ýmis réttindi og ávinning-
ur. Rússland fær sæti við borð-
ið við hlið Íslands og annarra 
aðildarríkja þar sem alþjóðleg-
ar viðskiptareglur eru mótaðar 
og ákvarðanir eru teknar. Leik-
reglur WTO miða að því að skapa 
festu, öryggi og fyrirsjáanleika í 
heimsviðskiptum, stuðla að auknu 
frelsi í milliríkjaverslun og sam-
keppni með opnun markaða 
fyrir vörur og þjónustu. Mark-
miðið er að örva þannig fjárfest-
ingu, atvinnu sköpun og viðskipti 
almennt og stuðla að sjálfbærri 
þróun. Að þessu er unnið með 
samningum og reglum sem setja 
t.d. vissar skorður við álagn-
ingu tolla, notkun ríkis styrkja og 
tæknilegra viðskiptahindrana auk 
þess sem stuðlað er að vernd hug-
verka. Jafnræðisregla og gagnsæi 
eru grunnreglur sem koma í veg 
fyrir að ríkjum og fyrirtækjum sé 
mismunað að geðþótta. Aðildar-

ríki skal veita öllum aðildar-
ríkjum sama markaðsaðgang 
fyrir vöru og þjónustu (svonefnd 
bestu-kjara regla), enda þótt ríkj-
um sé jafnframt heimilt að gera 
fríverslunar samninga sín í milli 
sem veiti betri aðgang. 

Síðast en ekki síst geta aðildar-
ríkin leitað úrlausnar WTO á við-
skiptadeilum og fengið niðurstöðu 
sem er bindandi fyrir aðila máls. 
Með því er stuðlað að aðhaldi og 
festu á viðskiptasviðinu þar sem 
allar þjóðir sitja við sama borð 
og alþjóðareglur gilda í stað afls-
munar. Það er afar mikilvægt 
fyrir ríki eins og Ísland.

Bætt viðskiptakjör fyrir íslenskar 
vörur og þjónustu
Viðskipti Íslands og Rússlands 
byggja á gömlum merg og hefur 
Ísland einkum flutt út sjávar-
afurðir, en síðari ár einnig 
iðnaðar vörur og landbúnaðar-
vörur, þó í mun minna mæli. 
Heildar útflutningur til Rússlands 
nam um 11,6 milljörðum króna 
árið 2010. Þar af var um helm-
ingur makríll og fjórðungur síld 
og karfi. Hvað varðar þjónustu-
viðskipti nam útflutningur frá 
Íslandi til Rússlands árið 2009 
alls rúmlega 4,2 milljörðum króna 
og innflutningur 460,8 milljónum 
króna. 

Aðild Rússlands að WTO hefur 
margvísleg jákvæð áhrif á við-
skipti Íslands og Rússlands. Svo 
dæmi séu tekin þá lækka toll-
ar á ýmsar sjávarafurðir um 
70%. Tollur á heilfrystum mak-
ríl lækkar úr 10% í 3%, tollur á 
heil frystum karfa úr 10% í 6% og 
tollar á heilfrystri síld, frystum 
síldarflökum og samflökum úr 
10% í 3%. Þetta eru mikil vægustu 
útflutningsvörur Íslands til Rúss-
lands í dag. Tollar á aðrar sjávar-
afurðir munu í flestum tilfellum 
verða á bilinu 3-8%. Rússar fá tvö 
til fjögur ár til að framkvæma 
þessar tollalækkanir. 

Hvað iðnaðarvörur varðar þá 
lækkar t.d. tollur á tækjabúnaði til 
matvælaframleiðslu úr 10% í 5-7% 
og í einhverjum tilvikum í 3%, á 
tveggja til þriggja ára aðlögunar-
tímabili. Tollur á fiskikerum 
lækkar úr 20% í 6,5%. Ennfremur 
mun Rússland skuldbinda sig til 
þess að lækka tolla á lyfjum, sem 
nú eru almennt á bilinu 10-15%, 
niður í 3-6,5%, en fær tveggja til 

fjögurra ára aðlögunar tímabil til 
að framkvæma þá lækkun. Toll-
ar á öllum öðrum iðnaðarvörum 
lækka einnig verulega.

Landbúnaðarvörur fara ekki 
varhluta af tollalækkunum en t.d. 
munu tollar á lambakjöti lækka 
um 40% (úr 25% í 15% að loknu 
aðlögunartímabili).

Hvað varðar þjónustuviðskipti 
tekur Rússland á sig skuldbind-
ingar m.a. á sviði viðskiptaþjón-
ustu (t.d. verkfræðiþjónustu), 
fjarskiptaþjónustu, byggingar-
þjónustu, umhverfisþjónustu, 
fjármálaþjónustu, ferðaþjón-
ustu, sjóflutninga o.fl. Með því 
er aðildar ríkjum WTO, þ. á 
m. Íslandi, tryggður markaðs-
aðgangur til Rússlands á ýmsum 
sviðum þjónustuviðskipta á 
grundvelli reglna WTO sem veitir 
þjónustuveitendum aukið réttar-
öryggi á rússneska markaðnum.

Einnig má nefna að við aðild 
gengst Rússland undir samning 
WTO um hollustuhætti og heil-
brigði dýra og plantna. Samn-
ingnum er ætlað að torvelda að 
heilbrigðisreglum sé beitt sem 
duldum viðskiptahindrunum en 
slíkt er mikilvægt hagsmunamál 
fyrir útflutningsríki á matvælum 
eins og Ísland. 

EFTA-ríkin hafa þegar hafið 
fríverslunarviðræður við Rúss-
land og þegar þeim lýkur mun 
rússneski markaðurinn opnast 
enn frekar fyrir íslenskar útflutn-
ingsvörur. ESB-ríkin horfa einn-
ig hýru auga til frekara samstarfs 
við Rússland.

Litið til framtíðar
Við aðild Rússlands að WTO lýkur 
18 ára samningaferli sem reyndi 
oft og tíðum á alla aðila. Um leið 
markar aðildin upphaf að nýjum 
og spennandi tímum þar sem 
Rússland og rússneskt efnahagslíf 
verða fullir þátttakendur í alþjóð-
lega viðskiptakerfinu. Það verð-
ur fróðlegt að sjá í framkvæmd 
hvaða áhrif þetta skref mun hafa 
í Rússlandi og á heimsmarkaði. Á 
erfiðum tímum í efnahagsmálum 
er afturhvarf til verndarhyggju 
freisting sem erfitt getur verið 
að standast. Hvað Rússlandi við-
víkur þá er ljóst að landið hefur 
veðjað gegn þeirri leið út úr vand-
anum. Þvert á móti heldur Rúss-
land ótrautt áfram í átt að auknu 
frjálsræði í viðskiptum. 

Sögulegt skref í heimsviðskiptum
Alþjóðaviðskipti

Stefán Haukur 
Jóhannesson
formaður nefndar 
Alþjóðaviðskipta-
stofnunarinnar um 
aðild Rússlands

Bandaríkin á
alræðisbraut?

Mannréttindi

Jóhann Páll 
Jóhannsson
nemandi við 
Menntaskólann í 
Reykjavík
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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 spjald-
tölvunni – þegar þér hentar.

TÖLVASNJALLSÍMI SPJALDTÖLVA TÖLVASPJALDTÖLVASNJALLSÍMI

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!    

Eitt af því sem Landlæknis-
embættið (sóttvarnalæknir) á 

að fylgjast með og gefa upplýsing-
ar um til almennings er allt í sam-
bandi við eiturefni. Ekki er hægt 
að segja að sóttvarnalæknir hafi 
nokkurn tíma farið eftir þessum 
lögum hvað varðar innihaldsefni 
bóluefna, þar sem embættið hefur 
svo vitað sé aldrei prentað eitt 
eða neitt í því sambandi handa 
almenningi. 

Af einhverjum ástæðum virð-
ist sem að embættið leggi í raun 
mikið á sig til að halda upplýs-
ingum frá almenningi en ekki að 
upplýsa, þá vaknar sú spurning; 
hvers vegna svo sé? Hvað þarf 
eiginlega að eiga sér stað til þess 
að farið sé eftir þessum lögum 
og upplýsingar um innihaldsefni 
bóluefna gefnar út, þurfa ein-
staklingar að veikjast alvarlega, 
enda á spítala eða látast af völd-
um bólusetninga til þess að farið 
verði að veita upplýsingar og gefa 
út á prenti handa almenningi?

Það má vel vera að einhverj-
ir myndu kippa sér upp við það 
ef þetta embætti eða hluti af 
því yrði lagt niður í núverandi 
mynd, þessi stofnun ef spurð er 
um öryggi bóluefna bendir allt-
af á aðrar stofnanir. Það hefur 
reyndar hvarflað að fólki að þetta 
embætti sé eins og sérhagsmuna 
þrýstihópur (Lobby), er hvorki 
athugar reynslusögu bóluefna og 

klínískar rannsóknir, en bendir 
þess í stað eins og þrýstihópur 
á aðrar stofnanir, haldin þessari 
blindu stofnanatrú. Þrátt fyrir að 
til séu niðurstöður er sýna fram 
á töluverðan mun á bólusettum og 
óbólusettum, eða þar sem: 

Bólusett börn höfðu 120% meiri 
líkur á astma.

Bólusettir drengir höfðu 317% 
meiri líkur á ADHD.

Bólusettir drengir höfðu 185% 
meiri líkur á taugasjúkdómum.

Bólusettir drengir höfðu 146% 
meiri líkur á einhverfu (genera-
tionrescue.org/pdf/survey.pdf), 
óbólusett börn með betri heilsu 

(vaccineinjury.info/images/stor-
ies/ias1992study.pdf), og bólu-
sett börn með 2-5 sinnum fleiri 
sjúkdóma en óbólusett börn 
(healthfreedoms.org/2011/10/14/
big-study-vaccinated-kids-2-5-
more-diseases-than-unvaccina-
ted/).   

Þarf hér samt sem áður að 
troða inn fleiri umdeildum 
bóluefnum, eins og núna þessu 
umdeilda Synflorix-bóluefni 
gegn pneumókokkum. Í öllum 
áróðrinum til stjórnmálamanna 
og almennings hefur sérstak-
lega verið passað upp á að minn-
ast ekkert á tengsl bóluefnis-
ins við 12 dauðsföll ungbarna í 
Argent ínu, og tvö í Panama og 
Síle er komu upp í klínískum 

rannsóknum (mercola.com/sites/
articles/archive/2008/09/06/arg-
entina-investigates-deaths-of-
vaccinated-children.aspx) eða 
neitt varðandi það að bóluefnið 
sé orðið þekkt erlendis fyrir að 
vera bæði hættulegt og umdeilt. 
Hvað þá á aukningu á alvarlegri 
lungnabólgu er gæti verið eftir 
bólusetningu (independent.co.uk/
life-style/health-and-families/
health-news/increase-in-severe-
pneumonia-in-children-may-be-
caused-by-vaccine-808633.html). 

Það er kannski rétt lýsing hjá 
henni dr. Sherri Tenpenny að 
lýsa svona löguðu sem gráðugri 

atlögu að almenningi. Því að hvað 
er þetta annað þegar heilbrigðis-
yfirvöld taka upp svona einhliða 
áróður fyrir lyfja- og bóluefna-
risann og það með tiltölulega 
nýtt bóluefni án þess að minn-
ast á einhvern af þeim mörgu 
vanköntum bóluefnisins með 
þessum innihaldsefnum, eins 
og t.d. aluminium phosphate 
er getur valdið taugaofnæmis-
röskunum. Ofnæmis röskunum 
allt frá svæðis bundnum lömun-
um, algjörum lömunum (mænu-
sótt, lömunarveiki, heila- og/eða 
mænubólga= polio, poliomyelit-
is o.s.frv.) og allt að því skyndi-
legum ungbarna dauða (SIDS), 
vöggudauða og hrylli legum 
krampadauðdaga sem lýsir sér 

sem Shaken Baby Syndrome (no-
vaccine.com/vaccine-ingredients/
results.asp?s=2&sc=44&scienti-
fic=-&p=1). 

Ál er einnig tengt við sjúkdóm-
inn Alzheimer, það mælist t.d. 
mikið meira álmagn í heila sjúk-
linganna en þeirra sem ekki hafa 
sjúkdóminn, auk þess sem eitur-
efnið ál er þekkt fyrir að valda 
hrörnun á beinum, beinmerg og 
heila.

Menn ættu ekki heldur að 
reyna að segja að þetta bólu-
efni sé öruggt, þar sem vitað er 
um alvarlegar aukaverkanir. 
Markaðs leyfið var veitt þann 30. 
maí 2008 og langtímaniðurstöð-
ur því ekki til, og efast ég um að 
þessir embættismenn hér séu til-
búnir að taka á sig persónulegar 
fjárhagslegar ábyrgðir fyrir því 
að öll bóluefnin sem í notkun eru 
séu örugg. Það má kannski benda 
á það hér að lokum, að við búum 
ekki við það sama og aðrar þjóðir, 
hér hafa svo vitað sé yfirvöld (eða 
Landlæknisembættið) ekki komið 
fram og viðurkennt mistök eins 
og yfirvöld í Svíþjóð og Finnlandi 
gerðu, er þau viðurkenndu að 
tengsl væru á milli bóluefnisins 
gegn svínaflensu og svefnsýki/
drómasýki (narcolepsy) og buð-
ust reyndar til að greiða fórnar-
lömbum lyfja- og læknis kostnað 
eða skaðabætur (thelocal.se/tag/
pandemrix#, og naturalnews.
com/033816_swine_flu_vaccines_
neurological_disorders.html). 

En hér á landi heyrist ekkert 
frá yfirvöldum þess efnis, hvað 
þá um að til standi að greiða þess-
um fórnarlömbum hér eitthvað, 
sennilega vegna þess að menn eru 
haldnir þessari blindu stofnana-
trú að öll bóluefni sem hafa feng-
ið markaðsleyfi séu örugg.

Bólusetningaræðið með eiturefnum 
Heilbrigðismál

Þorsteinn Scheving 
Thorsteinsson
margmiðlunar-
fræðingur og meðlimur 
í félagi áhugamanna 
um bóluefni

Hvað þarf eiginlega að eiga sér stað til 
þess að farið sé eftir þessum lögum og 
upplýsingar um innihaldsefni bóluefna 

gefnar út, þurfa einstaklingar að veikjast alvarlega...

AF NETINU

Besta hugmyndin
Perlan var að mínum dómi 
besta hugmyndin sem hrint var 
í framkvæmd í borgarstjóratíð 
Davíðs Oddssonar og enda þótt 
vel megi hugsa sér að utan í 
hlíðinni rísi lágreistar byggingar 
sem auka notagildi svæðisins, 
verður að huga vel að því að 
skemma í engu það, hvernig 
Perlan lítur út tilsýndar frá 
öllum hliðum. 
Vel mætti nýta þann kost að 
slíkar byggingar yrðu grafnar 
niður að hluta til eða jarðvegur 
fjarlægður þannig að hlíðin 
verði brattari þar sem þær rísi.  
Athyglisvert er að fylgjast með 
því hvernig Hallgrímskirkja 
hefur smám saman fengið 
uppreisn æru ef svo má að orði 
komast eftir hinar hatrömmu 
deilur sem um hana urðu í 
upphafi og stóðu lengi. 
http://omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson

Ónýt leiguíbúðaskýrsla
Það er algerlega ljóst að 
Reykjavíkurborg getur ekki 
tekið afstöðu um stefnu í 
húsnæðismálum á grundvelli 
skýrslu Capacent. Reykjavík 
verður að skoða ítarlega 
búseturéttarformið og hús-
næðissamvinnufélagsformið 
áður en næstu skref eru tekin.
Það sama á við ríkisstjórnina, 
enda eru fjölmargir kostir við 
búseturéttarformið auk þess 
sem það getur á einfaldan hátt 
leyst vanda ríkisstjórnarinnar 
með stöðu lána Íbúðalánasjóðs 
gagnvart Eftirlitsstofnun EFTA.
http://blog.eyjan.is/hallurm/
Hallur Magnússon
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STOFNAÐ 1971

Finlux 22FLX850UD
22“ HD LCD sjónvarp með 1366x768p upplausn, stafrænum sjón 6x7með 136
DVB-T móttakara og er 12/220v. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, ak 0v. F2/
HDMI, USB margmiðlunartengi, Digital Coax, Heyrnartólstengi og 
CI rauf fyrir afruglarakort.

VERÐ      49.990

Einnig til 
með DVD 
spilara á 
54.990

VERÐ      29.990VERÐ      19.990

VERÐ      19.990

JBL ONBEATBLACK 
iPad, iPod og iPhone VAGGA með öflugum hátölurum, IR fjarstýringu 
og DSP tónjafnara. Snúa má skjánum að vild. Tilvalið fyrir vídeó.

Hannað fyrir

Panasonic DMCFS14
1414,1 milljón punkta upplausn, Venus Engine IV, Intelligent Auto, plausn, Venus Engine IV, Intel A1 milljón pun
AF Tracking, MEGA O.I.S hristivörn í LEICA DC 28mm linsu, 4x hristivörn í LEICA DC 28mm linracking, MEGA O
Optical og 5x Digital Zoom I.R, 2.7" LCD skjá, HD hreyfimyndatöku, m I.R, 2.7" LCD skjá, HD hreyfimy5x D
70MB minni, SD/SDHC kortarauf, 270 myndir á rafhlöðu ofl.kortarauf, 270 m ir á rafhlöðu ofi 0 mynd

VERÐ      14.990

Intenso Photopromoter 8 
Stafrænn 8" myny d mi með 800 pplpp ausn. ndardarammammii m 0000x60x600 u0 uppæ nnn
Spilar myndir beintnt af minnisr myn yklum eða kortum.lyklum eða kort
SkSkySkyggnggn ýusýusý ininningargar FF. Fjjjajarstýring, standur ofl.ing

HD HREYFIMYNDATAKA
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LINSA

MEGA O.I.S. 
HRISTIVÖRN
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Einnig til með 
AirPlay á 
44.990

149.9901 VERÐÐ  
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600Hz
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1920x1080p
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ötus ilpil iari með ið i bnnb f. forPlöt m magnara 

ogog g USBUSB te tengngg 333/43/45 s5 snúnnúninginggaa.o B ngi. 3



22. desember 2011  FIMMTUDAGUR38

Til allra þeirra sem styrkt hafa okkur, 
sýnt samúð og veitt okkur ómetanlegan 
stuðning og hlýhug á erfiðum tímum 
vegna andláts móður, systur og 
dóttur okkar, 

Laufeyjar Ingibjartsdóttur 

er lést 17. maí síðastliðinn. Ágæta stuðningsfólk, hafið 
fyllstu þakkir fyrir. Megi Guð og gæfa verða ykkur 
hliðholl. Jólakveðja.
 
Fjölskylda Laufeyjar

Okkar innilegustu þakkir til allra 
þeirra er sýndu okkur samúð og hlýju 
við andlát og útför elskulegs föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Hafstein 
Halldórssonar
húsasmiðs, Kirkjuvegi 1, Keflavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu 
Víðihlíð, Grindavík, fyrir einstaka umönnun og hlýtt 
viðmót.
 
Hrefna Sigurðardóttir Rúnar Benediktsson
Svava Sigurðardóttir Ævar Ingi Guðbergsson
Erna Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

39 

Hollvinir íslensku geitarinnar efna til 
styrktartónleika á Café Rosenberg í 
kvöld, en aðgangseyrir mun renna til 
Geitfjársetursins. Geitfjársetrið var 
stofnað utan um viðhald íslenska geita-
stofnsins en starfsemi félagsins fer fram 
á Háafelli í Hvítársíðu, hjá Jóhönnu B. 
Þorvaldsdóttur og fjölskyldu. Tónlistar-
maðurinn Svavar Knútur Kristinsson er 
meðal þeirra sem fram koma á tónleik-
unum, en hann kynntist íslensku geitinni 
hjá Jóhönnu fyrir nokkrum árum.  

„Við erum nokkrir tónlistarmenn 
sem viljum styrkja við starf Jóhönnu og 
hjálpa þannig til við að viðhalda þess-
um sérstaka dýrastofni. Jóhanna er ein 
af hvunndagshetjum Íslands sem hefur 
ásamt fjölskyldu sinni reynt að koma 
geitastofninum á fætur upp á nýtt. Fólk 
áttar sig kannski ekki á því að dýr í 

útrýmingarhættu er mjög alvarlegur 
hlutur og lélegt fyrir okkur Íslendinga 
ef við leyfum geitinni að lognast út af.“ 

Þeir tónlistarmenn sem troða upp 
ásamt Svavari eru Halla Norðfjörð, 
Kristjana Stefánsdóttir, Myrra Rós, 
Anna Jónsdóttir, Skúli Þórðarson og 
fleiri og hefjast tónleikarnir klukkan 21. 
Aðgangseyrir er 2.000 krónur.

„Geitin er stórkostlegt dýr og falleg og 
gefur okkur einstakar afurðir. Ull, osta, 
sápur, og geitamjólkin er til dæmis eina 
mjólkin sem mörg börn með mjólkur-
óþol geta drukkið. Geitin bjargaði heilu 
sjávarþorpunum snemma á 20. öld þegar 
fór að kreppa að en þá var geit í hverjum 
garði, þangað til sett voru lög um bann 
við búfjárhaldi í þéttbýli. Geiturnar 
redduðu mjólk og kjöti og öðru og gátu 
auk þess lifað á nær hverju sem er.“

Svavar segir það hafa verið einstaka 
reynslu að kynnast geitunum. „Áður en 
ég kynntist þeim hélt ég að geitin væri 
bara rolla með öðruvísi horn en hún 
er allt öðruvísi. Þær eru elskulegar og 
sýna manni væntumþykju. Þær eru svo-
lítið eins og óþekkir hundar; forvitnar 
en hlýða ekki alltaf. Þannig geta þær 
auðveldlega komið sér í klandur en mér 
finnst óþekktin vera mjög góður eigin-
leiki,“ segir Svavar og biður fólk að  
gleyma ekki geitinni í sér. 

„Við erum þæg og góð og kaupum 
okkur spjaldtölvur af því að einhver 
nefnd segir okkur að gera það. Ég hvet 
fólk til að fjárfesta frekar í geit en 
spjaldtölvu um jólin. Geiturnar myndu 
aldrei láta smala sér í hóp eins og roll-
urnar. Þær hræðast ekki menn á hest-
um.“ juliam@frettabladid.is

GEIT PRIDE:  STYRKTARTÓNLEIKAR FYRIR ÍSLENSKU GEITINA Í KVÖLD

FREKAR GEIT EN SPJALDTÖLVU

FINNUM GEITINA Í OKKUR „Við erum þæg og góð og kaupum okkur spjaldtölvur af því að einhver nefnd segir okkur að gera það. Ég hvet fólk til 
að fjárfesta frekar í geit en spjaldtölvu um jólin,“ segir Svavar Knútur Kristinsson tónlistarmaður, einn þeirra sem koma fram á Geit Pride í kvöld.

Á þessum degi, 22. desember árið 1983, 
auglýstu allnokkrar verslanir í Reykjavík að 
opið yrði hjá þeim til klukkan 22 þennan 
sama dag, en reglugerðir um leyfilegan 
afgreiðslutíma á þessum degi leyfðu 
aðeins að opið væri í verslunum til 20.

Meðal þeirra verslana sem aug-
lýstu að opið væri til 22 voru Bókabúð 
Sigfúsar Eymundssonar, Víðir og Karnabær 
í Austurstræti. Eftir að viðvörun hafði 
borist til forsvarsmanna verslananna um 

að lögreglan myndi loka þeim klukkan 
20 afréðu kaupmenn hins vegar að loka 
sjálfir áður en til þess kæmi. Verslunar-
stjóri Karnabæjar sagði meðal annars að 
mánaðarmerki Karnabæjar væri „áfram 
miðar í anda friðar“ og því myndu þeir 
halda friðinn og loka sjálfir klukkan átta. 
Forsíðumynd Morgunblaðsins daginn 
eftir sýndi glugga verslunarinnar Víðis þar 
sem á miða stóð: „Því miður, lokað vegna 
reglugerða.“

ÞETTA GERÐIST:  22. DESEMBER 1983

Lokað vegna reglugerða

VANESSA PARADIS, frönsk söng- og leikkona, er 39 ára í dag.

„Heima er þar sem ástvinir manns eru. Mér getur því 
liðið eins og heima hjá mér á öllum mögulegum stöðum.“ 

Við þökkum innilega þann hlýhug 
og vináttu sem okkur voru sýnd í 
veikindum og við andlát og útför elsku 
mannsins míns, föður okkar, tengda-
föður og afa, 

Erlendar Björnssonar 
prentara, 

sem lést 1. nóvember 2011. Með ósk um gleðilega hátíð.

Aðalheiður Jónsdóttir
Laufey Erlendsdóttir       Björn Vilhelmsson
Björn Erlendsson
Vilhelm Bergmann Björnsson
Aðalheiður Lind Björnsdóttir
Björn Aron Björnsson
Atli Viktor Björnsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, sonar og afa, 

Ólafs Andréssonar.

Sérstakar þakkir færum við við starfsfólki 
Heimahlynningar, líknar- og krabbameinsdeilda 
Landspítalans fyrir góða og alúðlega umönnun.

Hulda Katla Sæbergsdóttir
Vivian Ólafsdóttir          Elvar Gunnarsson
Anni Ólafsdóttir             Hilmir Berg Ragnarsson
Örn Ólafsson
Natan Máni Ólafsson
Valgerður Valgeirsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Sr. Björn Jónsson
Ásabraut 2, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness að morgni 20. desember.
Útför hans fer fram frá Akraneskirkju fimmtudaginn 
29. desember kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
styrktarsjóð sonardóttur hans, Klöru Smith Jónsdóttur 
0552-14-401455 kt. 010455-3249.

Sjöfn Pálfríður Jónsdóttir
Sossa Björnsdóttir Ólafur Jón Arnbjörnsson
Ingibjörg Jóna Björnsdóttir Hörður Kári Jóhannesson
Jón Páll Björnsson Ásdís Kr. Smith
Gunnhildur Björnsdóttir Pétur Sigurðsson
afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður og afa,

Guðmundar M. Waage
Hvammabraut 2, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við Monique van Oosten 
sjúkraþjálfara, starfsfólki Líknardeildar Landspítalans 
Kópavogi, starfsfólki á deild 11E Landspítalanum 
Hringbraut og Karitas heimahlynningu. 

Anna Bergmann Guðbjörnsdóttir
Sigríður G. Waage  Þór Stefánsson
Magnús G. Waage  Fríða Jóhannsdóttir
Eyrún Hulda G. Waage 
Alexander, Tinna, Oliver og Nökkvi
Annika og Freyr
Katrín Þöll



Nú er lag fyrir alvöru kaffibragð! Á Ítalíu er vagga kaffi-
gerðarinnar og þar eru ekki gerðar málamiðlanir þegar
kemur að alvöru kaffi. Sem brautryðjandi í fyrstu gerð alsjálf-
virkra kaffivéla leggur Saeco metnað í að færa heimilunum 
ósvikið gæða kaffi – nýmalað með einum takka. Næstum 
eins og á kaffihúsi í Róm og einfaldlega „superiore!“.

Það jafnast ekkert á við ítalskt 
gæða kaffi beint í bollann

1 kíló af hágæða ítölskum Kimbo kaffi baunum fylgir með hverri Saeco vél til jóla.

JÓLATILBOÐ

Vélin fæst í mörgum litum - Verð frá kr. 79.990

JÓLATILBOÐ

Vélarnar fást í mörgum gerðum - Verð frá kr. 69.990
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Öllum                                                          hrærivélum  
fylgir 4,8 lítra glerskál ásamt hveitibraut og
matreiðslubók á íslensku.
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð,hlýhug og vináttu við andlát 
og útför

Þorgerðar Magnúsdóttur 
húsmóður, 
Mýrarvegi 113 Akureyri. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Skógarhlíðar, 
Dvalarheimilinu Hlíð  á Akureyri,fyrir einstaka umönn-
un og hlýju. 

Ingólfur Sigurðsson
Elinborg Ingólfsdóttir      Magnús Þórðarson
Magnús Ingólfsson          Sólveig Erlendsdóttir
Ragnhildur Ingólfsdóttir         Samúel Jóhannsson
Þórdís Ingólfsdóttir
Sölvi Ingólfsson               Guðrún Jónsdóttir
Barnabörn og banabarnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við  
andlát og útför elsku frænku okkar,

Önnu Sigurbjargar 
Tryggvadóttur
Sólvöllum 17, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Beykihlíð fyrir hlýja  
og elskulega umönnun.

Systrabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

Karólína 
Guðmundsdóttir
Austurbyggð 17, Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 
27. desember kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Dvalarheimilið Hlíð á Akureyri.
 
Guðmundur Heiðar Frímannsson Elísabet Hjörleifsdóttir
Gunnlaugur Frímannsson Guðlaug H. Ísaksdóttir
Sigríður Frímannsdóttir
Katrín Frímannsdóttir Haraldur Bjarnason
Karl Frímannsson Bryndís Þórhallsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Listamennirnir Guðmundur Hall-
grímsson, betur þekktur sem Mundi 
vondi, og Snorri Ásmundsson frumsýna 
nýja stuttmynd, Óttalegir jólasveinar, í 
Gamla bíói í kvöld klukkan 20.

„Myndin fjallar um tvo fávita sem 
ganga berserksgang á jólunum og 
lenda upp frá því í ýmsum ævintýr-
um,“ útskýrir Mundi og getur þess að 
svartur húmor einkenni myndina sem 
megi helst flokka sem „slasher“ eða 
slægju eins og slíkar myndir kallast 
upp á íslensku.  

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
íslenskir kvikmyndagerðarmenn sýna 
jólin á hrollvekjandi hátt. Ómar Hauks-
son reið á vaðið um árið með útskriftar-
verkefni sitt frá Listaháskóla Íslands, 
Örstutt jól, sem var stikla að kvikmynd 
í fullri lengd um morðóðan jólasvein. 

Af hverju þessi áhugi á að blanda gleði 
jólanna við hrylling og viðbjóð?

„Ef maður skoðar gömlu íslensku 
jólasögurnar eru þær nú bara upp-
fullar af alls konar ógeði, ófrýnileg-
um jólasveinum og ketti sem borðar 
mannakjöt. Þannig að sagnahefð okkar 
Íslendinga býður upp á þessa nálgun,“ 
svarar Mundi og lætur þess getið að 
nánast sami hópur komi að gerð Ótta-
legra jólasveina og súrrealísku stutt-
myndarinnar Rabbit Hole sem hann 
frumsýndi við góðar undirtektir í 
fyrra.

Mundi hvetur fólk til að mæta á sýn-
inguna. „Ég lofa ósvikinni jólastemn-
ingu, djassi, jólaglöggi, kakó og pipar-
kökum fyrir sýningu,“ segir hann og 
bendir á að hægt sé að kaupa miða við 
innganginn og á midi.is. - rve

Frumsýna hryllilega jólamynd

FRUMSÝNING Guðmundur Hallgrímsson 
frumsýnir mynd sína, Óttalegir jólasveinar, í 
Gamla bíói í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ítalska tímaritið Collezioni 
Bambini & Baby áætlar að 
birta myndaþátt með nýj-
ustu barnafatalínu Ígló í 
þriðja tölublaði sínu á næsta 
ári. Að sögn Helgu Ólafs-

dóttur, annars stofnanda 
Ígló, óskaði listrænn stjórn-
andi tímaritsins eftir lín-
unni.

„Fyrirtækið er rosalega 
flott og virt í barnatísku-
bransanum. Það gefur út 
bæði ungbarna- og krakka-
blað sem bæði hafa fjallað 
um Ígló. Þetta er þó í fyrsta 
skiptið sem við erum með 
í tískuþætti,“ segir hún og 
getur þess að umfjallanir af 
þessu tagi geti styrkt stöðu 
fyrirtækisins á erlendum 
vettvangi.

Helga stofnaði Ígló ásamt 
systur sinni Lovísu á Íslandi 
fyrir tveimur árum. Fyrir-
tækið hefur verið að færa út 
kvíarnar undanfarna mán-
uði með sölu á vörum til 
sífellt fleiri landa. Þannig 
fást vörur frá Ígló í Bret-
landi, Þýskalandi, Lúxem-
borg og víða um Norður-
lönd. Þá er fyrirtækið með 
eigin verslun á Laugavegi og 
selur vörur í völdum versl-
unum um land allt. - rve

Ígló birtist í 
ítölsku tímariti

HÆSTÁNÆGÐ Helga segir 
umfjallanir í tímaritum á borð við 
Collezioni Bambini & Baby geta 
haft áhrif á velgengni Ígló ytra.

Sigurdís Harpa Arnarsdóttir myndlistarkona verður með 
opna vinnustofu fram að jólum. Vinnustofan er í Skipholti 
9 og þar gefur að líta málverk sem Sigurdís hefur unnið 
með olíu og blandaðri tækni. Verk hennar eru til sölu og 
eru í verðflokkum við allra hæfi. 

Sigurdís hefur starfað nær sleitulaust að list sinni frá 
því að hún útskrifaðist úr Myndlistaskóla Akureyrar árið 
1994. Á heimasíðu hennar, www.sigurdis.is, má sjá mynd-
ir af nýlegum verkum ásamt nánari upplýsingum um 
feril hennar og sýningar. Undanfarin ár hefur Sigurdís 
málað með olíu á striga, bækur og mdf-plötur ásamt því 
að mála með blandaðri tækni, vatnslitum, bleki, olíulitum 
og pastel. Viðfangsefni Sigurdísar eru mannslíkaminn og 
náttúran máluð í glaðlegum litum. 

Vinnustofa Sigurdísar er opin virka daga frá 13 til 16 
fram að jólum og á öðrum tímum eftir samkomulagi.

Opnar vinnustofu sína
SIGURDÍS HARPA ARNARSDÓTTIR 

Ástkær maðurinn minn, pabbi okkar, 
tengdapabbi, afi og langafi,

Guðmundur G. 
Gústafsson
Kristnibraut 59, Reykjavík,

lést mánudaginn 19. desember. Útförin fer fram  
þriðjudaginn 27. desember kl. 13 frá Guðríðarkirkju.

Else Zimsen
Gunnar Guðmundsson    Ingveldur Finnsdóttir
Kristján Guðmundsson   Sigríður Ólöf Árnadóttir
Gréta Björk Guðmundsdóttir  Terje Almening
barnabörn og barnabarnabarn

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

Björn Andrés Óskarsson
vélstjóri, 
Barðastöðum 7,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi föstudaginn  
16. desember, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 28. desember kl. 13.00.

Davíð Björnsson               Ólöf Lilja Sigurðardóttir
Óskar Björnsson              Halla Katrín S. Arnardóttir
Sigurður Jón Björnsson     Sigrún Jónsdóttir
og barnabörn

Móðir mín, amma og langamma,

Anna Anita Valtýsdóttir 
Lindargötu 57, 
áður Hverfisgötu 112,

lést laugardaginn 3. desember á Borgarspítalanum 
Fossvogi. Útför hennar fór fram í kyrrþey að hennar ósk.
 
Rósý Karlsdóttir
Ásta Harðardóttir   Óskar Eiðsson
Guðfinnur Harðarson    Guðný Birgisdóttir
Anita Harðardóttir 
og barnabörn

Innilegt þakklæti sendum við öllum 
sem sýndu okkur samúð og umhyggju 
við andlát og útför okkar hjartkæra

Halldórs Hafsteinssonar.

Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól.

Lilja Hannibalsdóttir
Sæunn og Gunnar
Björn Hafsteinn og Kristbjörg
Sverrir Daníel og Elinóra
Guðmundur Smári og Ingveldur
Stefanía Auðbjörg
Lilja Jóna og Skúli Frans
barnabörn og barnabarnabarn
Lilja Halldórsdóttir frá Mel
systkini og makar.

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

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

Merkisatburðir
1897  Stundaklukka er sett upp í turni Dómkirkjunnar í Reykja-

vík. Klukkan er gjöf frá Thomsen kaupmanni. 

1919  Dómar eru kveðnir upp í Landsyfirrétti í síðasta sinn en 
hann hafði starfað frá 10. ágúst 1801.

1945  Ný Ölfusárbrú er tekin í notkun.

1947  Stjórnarskrá Ítalíu er tekin í notkun.

1988  Ion Iliescu tekur við forsetaembætti Rúmeníu.

1990  Lech Walesa sver forsetaeið, en hann er fyrsti forseti 
Póllands sem kjörinn er í lýðræðislegum kosningum.



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

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þorláksmessa 10-20
Aðfangadagur 10-12

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is

teg BRILLANT - í D, DD, E, F, FF, G skálum 
á kr. 7.680,-

JÓLA  JÓLA  JÓLA

Sofðu vel um jólin

Gerið gæða- og 
verðsamanburð
Gerið gæða- og 
verðsamanburð

Listh
12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Vefsíðan FabSugar  hefur valið fimm flottustu pör 
ársins 2011. Þar eru fremst í flokki Beyoncé og Jay-Z 
en fast á hæla þeirra koma Gwen Stefani og Gavin 
Rossdale, Tom Brady og Gisele Bündchen, Diane 
Kruger og Joshua Jackson og loks Beckham-hjónin.

MYND/JÓN LINDSAY

Dóra Stephensen prjónaði sína fyrstu lopapeysu í fyrra en semur nú sínar eigin prjónauppskriftir:

Prjónaði 
hálfan sokk
Dóra Stephensen er hjúkrunarfræðingur í ljós-
móðurnámi. Hún prjónaði sína fyrstu lopapeysu 
sumarið 2010 og hefur ekki lagt frá sér prjónana 

síðan. Nú semur hún sínar eigin prjónaupp-
skriftir og birtir á facebook-síðunni Knit-

book sem hún setti upp fyrir tæpu ári.
„Ég er komin með nokkrar 
uppskriftir þarna inn. Sláin 

Reykjavík er ný en ég byrjaði 
á henni í haust,“ segir Dóra 

en hún bjó til uppskriftina 
frá grunni.

2

Vertu vinur okkar á facebook

Gjafabréfin okkar 
eru vinsæl jólagjöf 
Fimmtudag 22. desember opið frá kl. 10-20

Föstudag 23. desember opið frá kl. 10-22

Aðfangadagur opið frá kl. 10-12



NÆG BÍLASTÆÐIG BÍÍÍÍBÍBÍLALASTÆÐI
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Opið frá 10-22 alla daga til jóla

www.topphusid.is

margvíslega kosti fylgja tökum eins 
og fyrir the journal. „Yfirleitt setja 
myndatökur fyrir tískuþætti manni 
skorður. Þarna var hins vegar eng-
inn, hvorki stílistar né hárgreiðslu-
fólk að þvælast fyrir okkur. Ég 
hafði þess vegna frjálsari hendur og 
vegna vinskapar okkar Elisu varð 
myndatakan miklu persónulegri,“ 
segir hann ánægður með útkomuna.

Ekki er úr vegi að spyrja í lokin 
hvernig stjörnunni hafi líkað dvöl-
in. „Henni fannst veran bara mjög 
skemmtilegt og það sem hún sá 
af landinu fallegt,“ segir Magnús 
Unnar en myndirnar er hægt að 
skoða á netinu. roald@frettabladid.is

Dóra í slá sem hún hannaði og prjónaði 
sjálf. MYND/JÓN LINDSAY

„Ég prjóna hana úr léttlopa en ég 
nota íslenska lopann í allt sem ég 
prjóna. Ég hef reynt að fara aðrar 
leiðir en að prjóna hefðbundnar 
lopapeysur og hef gert aðeins af 
barnafötum, en aðallega kvenföt-
um,“ segir Dóra. „Oft fæ ég hug-
myndir út frá einhverri flík sem er 
kannski ekki einu sinni prjónaflík, 
svo vindur hún upp á sig og útkom-
an verður allt öðruvísi.“

Dóra segist vera orðin forfall-
inn prjónafíkill þó að prjónafer-
illinn sé ekki langur í árum talið. 
Hún lærði að prjóna sem krakki en 
þá hafi frammistaðan ekki lofað 
miklu. „Ég prjónaði kannski hálf-
an sokk í skóla,“ segir hún hlæj-
andi. „Ég fór reyndar á prjóna-
námskeið fyrir átta  árum en 
hætti alveg að prjóna þegar ég 
fór í hjúkrunarnámið. Eftir að ég 
prjónaði svo fyrstu lopapeysuna í 
fyrrasumar hafa prjónarnir ekki 
stoppað og ég er alls ekki hætt.“
 heida@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Myndir ljósmyndarans Magnús-
ar Unnars af ítölsku ofurfyrirsæt-
unni Elisu Sednaoui prýða forsíðu 
og blaðsíður bandaríska listatíma-
ritsins the journal í mánuðinum. 
Tökur fóru fram á Íslandi þar sem 
Magnús notaði meðal annars heimili 
foreldra sinna á Seltjarnarnesi sem 
umgjörð.

Magnús Unnar segir ritstjóra the 
journal, Michael Nevin, hafa átt 
hugmyndina að myndaþættinum. 
„Ég var þegar búinn að láta í ljós 
við hann þá löngun að mynda vini 
eða félaga í kringumstæðum sem 
ég þekkti og þar sem hann vissi að 
okkur Elisu er vel til vina fól hann 
mér það verkefni að mynda hana á 
Íslandi.“

Sednaoui hefur setið fyrir í 
helstu tískutímaritum heims, 
komið fram í kvikmyndum og sýnt 
fyrir Roberto Cavalli, Giorgio Arm-
ani, Dior og Versace meðal annarra. 
Þá hefur sjálfur Karl Lagerfeld, 
yfirhönnuður Chanel, kallað hana 
sína helstu músu. 

Íslandsferðin var því viss við-
brigði fyrir fyrirsætuna sem 
er vön að vera umkringd 
aðstoðarfólki og stjörnum; 
Magnús Unnar eini ferða-
félaginn og tökustaðirnir eins 
lágstemmdir og hugsast getur. 
Þar á meðal Seljavallalaug, 
inni í bíl þar sem Sednaoui 
teygir úr sér í framsætinu 
með íslenskt landslag í bak-
grunni og heimili foreldra 
Magnúsar Unnars sem segir 
að þeim hafi þótt gaman að 
taka á móti stjörnunni.

Magnús Unnar hefur 
myndað fyrir ýmis virt og 
þekkt tímarit á borð við 
Vogue, Harper´s Bazaar 
og V Magazine. Hann segir 

Myndaði músu Lager-
felds í foreldrahúsum

Elisa Sednaoui er guðdóttir tískugoðsins 
Christian Louboutin. Hér er hún ásamt 
Karl Lagerfeld sem kallar hana músu sína.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Sednaoui 
hefur setið 

fyrir í 
fjölda virtra 

tímarita. 
Forsíða the 

Journal sýnir 
hana í bíl 

með íslenskt 
landslag í 

bakgrunni. 

Marc Jacobs (f. 1963) 

er bandarískur tísku-

hönnuður. Hann er 

yfirhönnuður hjá 

merkjum sínum Marc 

Jacobs og Marc by 

Marc Jacobs. Hann 

hefur verið 

listrænn 

stjórnandi hjá  

Louis Vuitton 

frá 1997.

Ljósmyndarinn Magnús Unnar myndaði ofurfyrirsætuna Elisu Sednaoui á Íslandi fyrir listatímaritið the 
journal. Sednaoui hefur sýnt fyrir Chanel, Dior og Versace og setið fyrir í helstu tískutímaritum heims.

 

 
 
 

Elis
Ch
Ka

wikipedia.org

 

Opið til kl 22:00 til jóla
Suðulandsbraut 50 
Bláu húsin við Faxafen
108 Reykjavík
Tel: 588 4499 
mostc@mostc.is

30 % afsláttur 
af öllum vörum
fram að jólum

Verð 9.900 kr.
Nú 6.900 kr.

Verð 10.900 kr.
Nú 7.600 kr.

Verð 9.900 kr. V ð 10 900 k

Söngkonan Adele  er talin líkleg forsíðustúlka bandaríska tímaritsins Vogue í mars. Sagan segir að 
fötin sem hún mun klæðast í myndatökunni verði hönnuð sérstaklega fyrir tilefnið. Adele er ekki hin 

týpíska forsíðustúlka enda hefur hún mjúkar og fallegar línur og notar föt í stærðinni 16.
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Jólakjólar – ótrúlegt úrval
Tösku og hanskabúðin   Skólavörðustíg 7  101 Reykjavík   Sími 551 5814  www.th.is

Gæða hanskar
frá okkur
er sígild
jólagjöf

www.belladonna.is

Flott föt fyrir 
flottar konur,

Jólatilboð 
40-50%

afsláttur af völdum vörum 
(Kjólar, tunicur, ermar og fl.)

Sttærærðið r r
4040-6-600

Flott jólaföt  

fyrir flottar konur   

Lín Design    Laugavegi 176     Sími 533 2220     www.lindesign.is

35% afsláttur af öllum

    Jólarúúmfföött 

     Jóladúkar

     Jólasvuntur 

     Jólapúðar

jólavörum

Upphaflega keypti ég silkiprent-
græjurnar til að prenta grafík-
verk,“ segir Sæþór Örn Ásmunds-
son sem ásamt eiginkonu sinni, 
Þorbjörgu Helgu Ólafsdóttur, 
framleiðir boli, púða, jólapapp-
ír og fleira með áprentuðu silki-
þrykki undir vörumerkinu Farvi. 
Nýjasta afurðin eru bolir fyrir 
börn með mynd af hreindýrs-
hornum og eldrauðu nefi og bera 
þeir að sjálfsögðu nafnið Rúd-
ólfur. Auk þess selja þau boli 
fyrir eldri börn og fullorðna með 
Rúdólfs mótífinu á barmmerki 
sem fylgir. „Áprentuðu bolirn-
ir eru fyrir 2-10 ára börn,“ segir 
Sæþór. „Okkur fannst ekki ráðlegt 
að vera með mikið af nálum og 
slíku á barnabolunum. Við erum 
umhverfismeðvituð og höfum að 
leiðarljósi að nota vönduð og helst 
umhverfis væn efni, skiptum við 
Svansvottaðar prentsmiðjur og 
handþrykkjum allt textílefni.“

Jólapappírinn er líka með 
Rúdólfsmótífi, er hann í sérstöku 
uppáhaldi? „Nei, eiginlega ekki. 
Konan mín gerði jólamerkimiða 
með þessu mótífi og það þróaðist 
bara þannig að við notuðum það 
á barmmerki og boli. Rúdólfur 
hefur breitt úr sér og er orðinn 
eins konar einkennismerki fram-
leiðslunnar. Kannski við ættum að 

breyta nafninu úr Farva í Rúdólf,“ 
segir Sæþór Örn og hlær.

Sæþór vinnur við auglýsinga-
gerð en auk þess málar hann og 
gerir videóverk. Þorbjörg Helga 
er grafískur hönnuður. Saman 
eiga þau tvær dætur. Sæþór segir 
fyrirtækið hafa þróast smátt og 
smátt í samstarfi þeirra hjóna og 
þau hafi ákveðið að láta reyna á 

það að hafa vinnustofuna á ann-
arri hæð á Laugavegi 13 opna nú 
fyrir jólin. „En þetta er ekkert 
bundið við jólavertíðina hjá okkur. 
Það verður vonandi langt og far-
sælt framhald á starfseminni 
enda eru hugmyndirnar óþrjót-
andi og í undirbúningi er opnun 
netverslunar á slóðinni www.
farvi.is.”  fridrikab@frettabladid.is   

Rúdólfur breiðir úr sér á 
Laugaveginum fyrir jólin
Á annarri hæð við Laugaveg 13 er lítil vinnustofa. Þar vinna hjónin Sæþór Örn og Þorbjörg Helga að 
framleiðslu alls konar hluta með silkiþrykki. Fyrir jólin er tekið úr lás og gestir boðnir velkomnir.

Sæþór Örn og Þorbjörg Helga eru samhent hjón og vinna saman að þróun og fram-
leiðslu varanna frá Farva. Dæturnar skarta Rúdólfsbolum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fréttamaður CNN 
í íslenskri peysu
FRÉTTARITARI CNN Í ÍRAK, MICHAEL HOLMES, 
KOM Á SKJÁINN Í JAKKA FRÁ 66°NORÐUR.

Brottflutningur síðustu bandarísku hersveit-
anna frá Írak var þónokkurt fréttaefni enda 
markaði það ákveðin kaflaskil í sögunni. 
Einn af fréttariturum bandarísku sjónvarps-
stöðvarinnar CNN, Michael Holmes, lýsti 
brottflutningnum í beinni útsendingu.

Þó að fatnaður fréttamanna sé sjaldnast 
fréttaefnið sjálft er það áhugavert fyrir Íslend-
inga að Holmes klæddist jakka frá 66°Norður. 
Jakkinn er af gerðinni Glymur Softshell og tók 
fréttamaðurinn sig vel út í flíkinni.Michael Holmes í jakkanum góða í beinni útsendingu á CNN.



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

EKINN AÐEINS 78.ÞÚS 
KM

NISSAN AlMERA ACENTA 1.8. 
Árgerð 2006, ekinn aðeins 78.þ 
km, bensín, 5 gírar. Verð 1.380.000. 
Rnr.245173.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Ford Transit T350 BUS 14 sæta 140 HÖ 
árg 09/2007 ek 107 þ.km 14 manna 
DIESEL verð 4.5 mil sjá raðnr 157727

Skoda Octavia Ambiente Station 
DIESEL 05/2008 ek 77 þ.km bíll sem 
eyðir aðeins 5.6 l.pr 100 km verð 
2450 þús

Toyota Rav 4 10/2004 ek 119 þ.km 
5 gira fallegur jepplingur með góða 
þjónustu ! TILBOÐSVERÐ 1190 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Bílafrágangur
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur

Sími: 651 3500
Opnunartími 10-21 alla virka 

daga
http://www.bilafragangur.is

RENAULT Laguna nevada stw. Árgerð 
2000, ekinn 169 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 349.000. 100 % 
lánamöguleiki Rnr.134117.

VOLVO V50 2,0 td my04. Árgerð 
2008, ekinn 109 Þ.KM, dísel,Eiðir 5-6 
l Tilboðsverð 2.490.000. Rnr.134322.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

AUDI A4 sedan 130 hö.. Árgerð 2001, 
ekinn 102 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.250.000. Rnr.121735. flottur bíll.

 OPEL CORSA 1.4 twinporte. Árg 2005, 
ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
TILBOÐ 770þ stgr - sprækur og 
sparneytin bíll - Rnr.154378. Góð 
Kaup!!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Musso sport árg. 2004 ek. 72þ.km 
breyttur 35” verð 1.4m simi 693 2991.

Mazda 3 1,6l sj. árg. ‘04 verð 750þús. 
sími 693 2991.

Til sölu einstaklega skemmtilegur bíll. 
Opel Astra árgerð 2005, EasyTronic 
sjálfskipting. Aðeins ekinn 67. þ.km. 
Tveir umgangar fylgja, vetrar á felgum 
og LowProfile á felgum. Innbyggt 
útvarp sem spilar CD/MP3. Aðeins einn 
eigandi ! verðhugmynd 1.250.000 - 
uppl. í síma 8600408

 2 milljónir +

Ssangyong Rexton RX-320 árg.’03 
ek. 74.000 mikið breyttur með öllum 
búnaði, 35”dekk, verð 1,9mill S. 693 
2991.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Jeppar

Ódýr Jeppi
Nissan doublegap, 00’, ekinn 230þ, 
bensín, krókur, 5 gíra,þarfnast 
lagfæringa í daglegari notkun, Verð 
tilboð 245þ. S. 891-9847

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vörubíla og 
vinnuvéladekk

Eigum á lager 315/80R22,5 
vörubíladekk á góðu verði Höfum 
einnig gott úrval af vinnuvéladekkjum 
O.K. Varahlutir ehf sími 696-1050- 
okspares@simnet.is

 Reiðhjól

Veturinn er kominn!
Ljós, nagladekk og allt hitt. KRÍA 
HJÓL, reiðhjóla verslun og verkstæði 
Hólmaslóð 2, s.5349164

 Vélsleðar

Polaris PRO XR 440 árg 2003 til sölu. 
Góður sleði á gjafverði. 380.000 uppl. 
í síma693-4924

 Vinnuvélar

 Bátar

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

 Aukahlutir í bíla

Action Sportmyndavél. Hentar 
öllu útvistarfólki. Tekur upp video á 
minniskubb sem er settur inn í vélina, 
gengur á 2x AA rafhlöðum. Verð 15.900,-
kr AMG Aukaraf ehf, Dalbrekku 16, 
Kópavogi s: 585-0000, www.aukaraf.is

LED ljós á bíla, fjórhjól, 
vélsleða í miklu úrvali.

Verð frá 13.900kr stk. AMG Aukaraf 
Dalbrekku 16 s.5850000 www.aukaraf.is

Vantar þig fullkomna 
jólagjöf fyrir manninn?

HID/Xenon kastarar frá 
26.900kr-32.900kr stk. Mikið lægra verð 
en áður hefur þekkst á Íslandi. Fást í 4” 
til 9” stærðum. AMG Aukaraf Dalbrekku 
16 s.5850000 www.aukaraf.is

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

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

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

 Viðgerðir

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

Varahlutir
Opið mánud til fös 10 til 18
laugard frá 12 til 15
lokað á sunnud

www.nyja.is

www.nyja.is
567 2277

M.BENZ Ml350 disel bluetec.  
Árgerð 2010, ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  
M/ Öllu Verð 11.900.000. Rnr.112002.

Til sölu
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PÁLL 
ÓSKAR
„ÉG VEIT EKKERT HALLÆRISLEGRA 
EN POPPSTJÖRNUR SEM HAFA EKKI 
HÚMOR FYRIR SJÁLFUM SÉR“

+
BLÓÐUGT 

MYNDBAND DIKTU
LAY LOW OG 

DANÍEL ÁGÚST 
TAKA ROKKPRÓFIÐ

BALDUR Í 
SKÁLMÖLD OG 

JÓLALÖGIN
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TÓNLEIKAR

„ÉG HELD ÉG 
MYNDI SETJAST 
NIÐUR EIN-
HVERS STAÐAR 
OG FÁ MÉR 
DRYKK.“

SÍÐA 6

ÍSLENSK / ERLEND

POPP er tónlistarblað og kemur 
út annan hvern fimmtudag. 
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. 
Umsjón: Atli Fannar Bjarkason
Forsíðumynd: Valli
Auglýsingar: Benedikt Freyr 
Jónsson benediktj@365.is

Popp, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, 
sími 512 500

KORN
THE PATH OF TOTALITY  ★★

Enginn skal 
efast um áhrif 
og árangur 
Korn á tón-
listarsviðinu. 
Hljómsveitin 
var einu sinni 
ein vinsælasta 
ný-þungarokkhljómsveit heims og 
hefur gefið út frábærar plötur á 
borð við fyrstu plötuna, sem hét 
einfaldlega Korn, og Life is Peachy. 
En hvað er Korn að spá í dag?
Jú, Korn hefur stokkið á dubstep-
vagninn. Á nýjustu plötu sinni fær 
hljómsveitin ýmsa tónlistarmenn 
til að vinna með sér lögin sem eru 
öll í takt við það sem er að gerast 
í tónlistarheiminum í dag. Korn 
kryddar svo blönduna með söng 
Jonathans Davis og trommu- og 
bassaleik sem við ættum að kan-
nast við.
Útkoman er ekkert meira en 
sæmileg. Nokkur fín lög er að 
finna á plötunni, fullt af grípandi 
viðlögum, en manni finnst þó alltaf 
eins og hér sé um endurgerð Korn-
lög að ræða, en ekki nýtt efni frá 
hljómsveitinni.

Sem sagt: Fín plata, ekki mikið 
meira en það.  - afb

PÁLL 
ÓSKAR
Í POPPSKÚRNUM Á VÍSI

HORFÐU Á PALLA 
FLYTJA LÖGIN:
 ÞÚ KOMST VIÐ HJARTAÐ Í MÉR
 BETRA LÍF
 ÞORLÁKSMESSUKVÖLD

ÚLFUR ÚLFUR
FÖSTUDAGURINN LANGI ★★★

Hljómsveitin 
Úlfur úlfur var 
stofnuð fyrr á 
árinu upp úr 
rústum Bróður 
Svartúlfs sem 
vann Músíktil-
raunir 2009. 
Á Föstudeginum langa blanda 
strákarnir saman rappi, poppi og 
hugljúfu hipphoppi á áhugaverðan 
hátt. Taktarnir eru ferskir og 
rímurn ar flæða áreynslulaust áfram 
þar sem skemmtanalífið og stelpur 
eru helsta yrkisefnið.

Rapparinn Emmsjé Gauti er 
gestur í fínu upphafslaginu Á 
meðan ég er ungur og Þórarinn 
Guðna úr Agent Fresco aðstoðar 
við Úrið mitt er stopp, þar sem 
seiðandi píanóstef blandast 
listilega saman við hipphoppið. 
Það er besta lag plötunnar ásamt 
titillaginu, þar sem textabrot úr Þú 
komst við hjartað í mér er föndrað 
fagmannlega inn í rímurnar. Önnur 
eftirtektarverð lög eru Svörtu 
augun þín og Í nótt. Arnar Dan úr 
Agent Fresco syngur svo í ágætu 
lokalaginu Út, og gerir það vel.

Sem sagt: Fínn frumburður þar 
sem vandað er til verka.  - fb

HLJÓMSVEITIN DIKTA 
VINNUR NÚ AÐ GERÐ 
MYNDBANDS VIÐ 
LAGIÐ CYCLES. HELGI 
JÓHANNS SON LEIK-
STÝRIR MYNDBAND-
INU, SEM ER ANSI 
BLÓÐUGT, BARDAGAKA-
PPARNIR SIGURJÓN 
VIÐAR SVAVARSSON 
OG BJARNI KRISTJÁNS-
SON ÚR MJÖLNI SJÁ UM 
AÐ LEMJA LEIKARANA 
ALEXANDER BRIEM 
OG KJARTAN DARRA 
KRISTJÁNSSON. FÉLAGI 
ÞEIRRA HJÁ MJÖLNI, 
JÓN VIÐAR ARNÞÓRS-
SON, SAMDI BARDAGA-
ATRIÐIN. LEIKARINN 
GUNNAR HANSSON OG 
BANDARÍSKI BARDAGA-
KAPPINN DEAN LISTER 
KOMA EINNIG VIÐ SÖGU 
Í MYNDBANDINU, SEM 
VERÐUR FRUMSÝNT Á 
NÆSTA ÁRI. 

BLÓÐUGT MYNDBAND DIKTU

Í kvöld: Johnny and the Rest, 
Beggi Smári, Ylja og Tríó Gumma 
Jóns slá upp tónleikum á Gauki á 
Stöng. Frítt er inn á tónleikana og 
húsið opnar klukkan 21. Tónleik-
arnir hefjast svo klukkan 22. Um 
að gera að skella sér á tónleika 
eftir lokahnykkinn í jólaruglinu.

Á morgun: Of Monsters and Men 
verður með skrímslamessu á 
Þorláksmessu. Meðlimir hljóm-
sveitarinnar ætla að rölta 
Laugaveginn frá klukkan 19 til 22 
og stoppa á nokkrum vel völdum 
stöðum og spila lög órafmagnað. 
Hljómsveitin fer svo á Faktorý 
klukkan 23, stingur hljóðfærunum 
í samband og heldur tónleika.

Ekki á morgun heldur hinn: Farðu 
í messu eða eitthvað. Gleðileg jól!

Alexander Briem sann-
færandi í hlutverki fórn-
arlambs. Ýmislegt gekk 
á við tökurnar á mynd-
bandinu og blóðið þurfti 
að vera á sínum stað.
 POPP/VILHELM



Full búð af fallegum bókum á frábæru verði!

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga til 22L kj t 2 1

 8.995 

 4.695 

 9.995 

 8.995 

 5.995 

 4.395 

 1.995 
Vönduð ilmkerti í gjafaöskju  20% afsláttur

tilboð gildir til 24. des.

Bókastoðir úr leðri 2 stærðir  20% afsláttur

Opið til 16.00 á aðfangadag í IÐU
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100 litir af  
leðurhönskum

parið

Herratrefill og 
leðurhanskar hlý og 
góð gjöf fyrir herrann  
á aðeins 

4.950 kr.
Margir litir í boði

Laugavegur 55    www.smartboutique.is  

Laugavegur 55, sími 551-1040
Opið til kl. 22 alla daga til jóla
Sendum í póstkröfu um allt land.

Refaskott og leðurhanskar  
saman aðeins 

8.900 kr
Ný sending af silfurref

Yfir 100 tegundir af leður 
seðlaveskjum. 

Verð frá 3.900 kr.

Bleik dömu pasmina og 
svartir leðurhanskar.

4.490 kr.
Margir litir í boði

Mikið úrval af refahúfum

29.900 kr.

www.smartboutique.is

„Ég er í skýjunum með viðtökurn-
ar,“ segir Páll Óskar. „Þetta er búið 
að ganga vonum framar. Ég get 
ekki beðið um meira. Það besta 
við þetta er, að eftir alla vinnuna 
við tónleikana þá líður mér núna 
eins og ég sé með hreint borð. Ég 
er eins og tómt óskrifað blað. Nú 
get ég farið aftur inn í stúdíó að 
vinna nýtt efni. Áramótaheitið mitt 
er að ég ætla að helga árinu 2012 
lagasmíðum og reyna að vera eins 
duglegur í því eins og ég get. En 
ég ætla að leyfa því að gerast á 
sínum tíma.“

Þó að Sena hafi gefið út 
tónleikaplötuna með Sinfóníunni, 
þá er Páll ennþá sinn eigin herra 
í útgáfu á breiðskífunum sínum. 
Hann segir það hafa ýmsa kosti í 
för með sér, meðal annars að hann 
er ekki undir neinni pressu að gefa 
út, heldur getur leyft því að gerast 
þegar honum finnst lögin vera 
tilbúin. „Ég held áfram að vinna 
lögin, þangað til mér líður eins og 
þau séu tilbúin. Þannig að ég mun 
gefa út smáskífur á árinu, vonandi 
með myndböndum. Svo ef mér 
líður eins og lögin séu ekki komin, 
í júní eða júlí, þá ætla ég að hinkra 

næstu jól og gefa þá út næstu 
plötu 2013.“

Þú vannst Unicef-lagið, Megi 
það byrja með mér, sem kom út 
á dögunum, með upptökustjór-
ateyminu Redd Lights. Er það eitt-
hvað sem þú ætlar að gera meira 
að? Þ.e.a.s vinna með ungum 
lagasmiðum og upptökustjórum?

„Alveg örugglega. Það kom mér 
á óvart hvað þeir í Redd Lights 
vita mikið um tónlist. Þó að þeir 
séu ungir þá vita þeir alveg hver 
Giorgio Moroder er. Það fílaði ég 
í botn. Það þurfti ekkert að út-
skýra fyrir þeim. Mér fannst þetta 
lag frábær stökkpallur í eitthvað 
annað og meira.“

Verða þá líka menn eins og 
Örlygur Smári inni í myndinni?

„Já, alveg örugglega. Það er 
svo gott að vinna með honum. 
Ég er umkringdur snillingum í 
hverju horni. Það er saga lífs míns. 
Ekkert af þessu hefur gerst af 
sjálfu sér. Ég hef alltaf verið um-
kringdur snillingum; lagasmiðum 
og útsetjurum og textahöfundum 
og fatahönnuðum. Ég geri þetta 
aldrei einn. Þetta er alltaf samstarf 
og það er svo æðislegt. Þannig að 

ég held öllu opnu. Stuðið felst í 
því að leita, velta steinum og taka 
sénsa. Það skemmtilegasta sem 
ég geri er að stilla sjálfum mér 
upp við vegg og gera hluti sem 
ég er ekki viss um að komi sér-
staklega vel út. Hluti sem líta ekki 
út fyrir að virka. Það fyrsta sem ég 
hugsaði þegar ég fékk Gordjöss í 
hendurnar var nákvæmlega þetta: 
Annaðhvort mun þetta lag marka 
endalok ferils míns eða að það 
verður stærri hittari en Ég er á 
leiðinni með Brunaliðinu.“

Taldirðu að það væri raunveru-
legur möguleiki á því að þetta lag 
myndi rústa ferlinum þínum?

„Já. Allra fyrstu viðbrögðin voru 
slæm. Sumt fólk virkilega hélt að 
núna hefði síðasta lausa skrúfan í 
hausnum á mér endanlega losnað. 
Það var ekki fyrr en fólk fékk að 
vita að Bragi Baggalútur hefði 
samið lag og texta. Þá fattaði fólk 
þetta. Þetta er auðvitað brilliant. 
Þetta er eins og frægir grínistar í 
Bandaríkjunum myndu semja lag 
um Madonnu og fá hana sjálfa til 
að syngja það. Ég held að hún 
ætti að gera slíkt. Hún hefur nú 
svo góðan húmor fyrir sjálfri sér. 
Það er líka lífsnauðsynlegt þegar 
þú ert í þessari stöðu. Ég veit ekk-
ert hallærislegra en poppstjörnur 
sem hafa ekki húmor fyrir sjálfum 
sér.“

POPPSKÚRINN
Horfðu á Pál 
Óskar flytja 
Þú komst við 
hjartað í mér 
og fleiri lög í 
Poppskúrnum 
á Vísi.is.

Árinu er að ljúka og Páll Óskar Hjálmtýsson, 
poppstjarna Íslands, er að klára að bóka 
það næsta. Árið hjá Páli Óskari endar eins 
og 2007 og 2008 reyndar líka: með roksölu 
á nýjustu plötunni og sinaskeiðabólgu eftir 
þúsundir eiginhandaráritana. Í þetta skipti er 
það tónleikaplatan Páll Óskar og Sinfó sem 
er rifin út úr verslunum.

Orð: Atli Fannar
Myndir: Valli

NÝ LÖG Á NÝJU ÁRI
Páll Óskar er á leiðinni í hljóðver á nýju ári.

PALLI OG BLEIKA JÓLATRÉÐ
„Ég hef aldrei í lífinu keypt mér gervijólatré. 
Loksins þegar ég tók þessa ákvörðun þá vildi ég 
ganga alla leið og hafa þetta ekta gervi,“ segir 
Páll Óskar spurður um bleika jólatréð sem prýðir 
forsíðu Popps ásamt honum. „Ég beit það í mig og 
fékk einhverja þráhyggju fyrir bleikum jólatrjám. 
Ég sá bleikt jólatré í Pier-búðinni, en það reyndist 
ekki vera til sölu. Þá voru góð ráð dýr. Ég fann 
svo hvítt jólatré í Garðheimum sem passaði full-
komlega inn í stofuna mína. Svo fór ég í Poulsen 
í Skeifunni og lét sérblanda rétta bleika litinn á 
úðabrúsa. Þannig að ég stóð úti í garði að spreyja 
hvíta jólatréð bleikt. Ég held ég hafi séð nefið á 
öllum nágrönnunum á rúðunum. Allir að tékka á 
hvað í ósköpunum Palli væri að gera núna.“

Páll er gríðarlega ánægður með útkomuna og 
segir tréð vera forkunnarfagurt. „Og það spilar 
með augun í manni,“ segir hann. „Augun á manni 
reikna alltaf með því að jólatré eigi að vera græn 
og kúlurnar hvítar eða rauðar. En þegar þú sérð 
bleikt jólatré með svörtum kúlum, þá ferðu inn í 
annan heim. Þetta er eins og að sjá negatívu af 
jólatré. Ég hef aldrei verið jafn stoltur af neinu jóla-

tré, þetta er það fallegasta sem ég hef séð.“
Páll er mikið jólabarn. Hann er yngstur í sjö syst-

kina hópi og getur því valið ansi marga staði til að 
borða jólamatinn. „Að vera endilega hér eða þar, er 
ekki skrifað í stein. En þegar ég er búinn að borða 
og taka upp pakka, þá er ég mættur í Fríkirkjuna í 
Reykjavík klukkan svona tíu. Við Monika Abendroth 
sjáum alltaf um tónlistarflutninginn í miðnæturmes-
su Fríkirkjunnar á aðfangadag. Þetta er níunda árið í 
röð sem við gerum það. Þarna koma jólin fyrir mér.“

Svo kemur jóladagur og þá er Páll að eigin sögn 
heima á náttfötunum. „Ég slekk algerlega á mér, 
sef út, blaða í bók, horfi á bíómynd — oftar en ekki 
af filmu. Ég á super 8mm kvikmyndasýningarvél 
og elska að horfa á gamlar alvöru bíómyndir af 
filmu heima hjá mér. Á annan í jólum, þá er stóra 
fjöl skylduboðið. Þar sem ég er yngstur af sjö syst-
kinum, og pabbi og mamma eru bæði farin, þá hö-
fum við þetta þannig að allir afkomendur pabba og 
mömmu hittast undir sama þaki. Í ár skilst mér að 
fjölskyldumeðlimur númer 33 hafi verið að bætast í 
hópinn. Þetta er fljótt að koma þegar systkinin eru 
sjö.“
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REZNOR TILNEFNDUR 
AFTUR TIL GOLDEN GLOBE
Trent Reznor, sem er þekktastur 
fyrir hljómsveit sína Nine Inch 
Nails, hefur verið tilnefndur til 
Golden Globe-verðlauna fyrir 
tónlistina í kvikmyndinni The 
Girl with the Dragon Tattoo, eftir 
David Fincher.

Reznor vann tónlistina ásamt 
Atticus Ross, en þeir unnu einnig 
tónlistina við kvikmyndina The 
Social Network, einnig eftir David 
Fincher. Þeir fengu bæði Golden 
Globe- og Óskarsverðlaunin fyrir 
þá vinnu og virðast því vera í 
miklu stuði.

Reznor og Ross endurgerðu 
lagið Immigrant Song fyrir 
kvikmyndina, en lagið er byrjað að 
hljóma á öldum ljósvakans. Karen 
O, söngkona New York-sveitarinn-
ar Yeah Yeah Yeah‘s, syngur lagið, 
sem er talsvert frábrugðið upp-
runalegri útgáfu hljómsveitarinnar 
Led Zeppelin.

Páll Óskar og Sinfó er örugglega 
stærsta verkefni 
sem poppkóng-
urinn Páll Óskar 
hefur tekið 
þátt í. Útgáfan 
er gríðarlega 
vegleg og 
pældu í að þú 
gætir eignast 
hana án þess 
að borga 
krónu fyrir. 

Hvernig 
ferðu að 
því? Jú, þú 
ferð bara inn á Facebook, leitar 
að Poppinu og smellir á „like“. 
Punktur. Þetta er ekki flóknara. 

Þú þarft ekki að dreifa neinum 
myndum eða 
bjóða vinum 
þínum neitt. 
Bara ýta á 
„like“.

Í næstu viku 
drögum við 
svo út heppna 
lesendur Popps 
sem fá Pál 
Óskar og Sinfó. 
Þeir geta svo 
annaðhvort 
hlustað sjálfir 
eða hreinlega 
gefið einhverjum 

öðrum hana síðbúna í jólagjöf. Til 
dæmis einhverjum sem gleymdist.

LANGAR ÞIG Í NÝJU 
PALLAPLÖTUNA?

Páll Óskar gefur lesendum Popps fallegar jólagjafir í formi tónlistar.
POPP/VALLI

POPPARAR ROKKPRÓFIÐ

01. HEFURÐU AFLÝST TÓNLEIKUM VEGNA EYMSLA Í 
HÁLSI? 02. HLJÓMSVEITARRÚTAN BILAR Á FERÐ UM MIÐ-

EVRÓPU. HVAÐ GERIR ÞÚ?  03. HVENÆR VARSTU SÍÐAST 
HANDTEKINN? 04. ÁTTU ÓSKILGETIN AFKVÆMI Í FLEIRI EN FIMM 

SÝSLUM Á ÍSLANDI? 05. ERTU MEÐ NAFN FYRRVERANDI ELSK-
HUGA HÚÐFLÚRAÐ Á ÞIG? 06. ALLIR EIGA LEÐURJAKKA 

EN ÁTT ÞÚ LEÐURBUXUR? 07. ERTU MEÐ NÚMERIÐ HJÁ 
HELGA BJÖRNS Í SÍMANUM ÞÍNUM? 08. MYNDIRÐU 

SEMJA LAG FYRIR ÍMYNDARAUGLÝSINGU NATÓ 
GEGN RÍFLEGRI GREIÐSLU? 09. Í KVIKMYND 
UM LÍF ÞITT, HVAÐA LEIKSTJÓRI VÆRI 
RÉTTI MAÐURINN Í STARFIÐ? 10. BJÖRN 
JÖRUNDUR SPLÆSIR Á BARNUM, HVAÐ 
FÆRÐU ÞÉR?

DANÍEL ÁGÚST SÖNGVARI GUSGUS

1. Nei. 1
2. Það fer nú eftir því í hvaða landi maður verður 

strand. Ég held ég myndi setjast niður einhvers 
staðar og fá mér drykk. 1

3. Man það ekki. 1
4. Nei. 0
5. Nei, ekki með neitt tattú. 0
6. Ég á leðurfrakka. 1
7. Já. 1
8. Já. 0
9. Jim Jarmusch. 1
10. Eitthvað gott viskí. 1

LAY LOW TÓNLISTARKONA

1. Mér finnst það líklegt, en ég hef pínt mig. Tekið gigg og verið rammfölsk og asnaleg. 1
2. Ég er með bílstjóra sem reddar þessu. 1
3. Ég hef aldrei verið handtekin, en var einu sinni tekin fyrir að bakka upp Norðurstíginn. 0
4. Það fer eftir hvað þú kallar afkvæmi. 0
5. Nei, en ég er með ör sem er á upphandleggnum, sem er eins og ég hafi skorið tattú af. Ég 

hef stundum logið að það hafi verið nafn þarna. 1
6.Nei. Ég á ekkert leður að neðan. Nema skó. 0
7. Nei. 0
8. Nei. 1
9. Magnús Øder upptökustjóri. Hann er alltaf að reyna að stjórna mér, þó honum takist það 

ekki alltaf. Það yrði mjög súr mynd. 1
10. Ég er ósköp dönnuð þegar fólk splæsir, þannig að ég fæ mér bara bjór. 1

7
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Góð jólagjöf!
Þú finnur jólagjöfina fyrir hann eða hana í Reykjavíkur Apóteki.

25%
jólaafsláttur
af öllum ilmvötnum og 
gjafakössum

eki.

f!ööööjgggggggggaaaaaaa ö
kk

!!
ótót

öö
AA

!f!fööfjööjggaa
ó

öf!ja

552
aaf
5

óóóó
222222522



ENGILL FÓR Í FÁTÆKT 
HÚS – Kristinn Sigmundsson og 
Ásdís Kristmundsdóttir ásamt 

Mótettukór Hallgrímskirkju

Þetta lag er að finna 
á plötunni „Ég held 
glaður jól“ frá árinu 
1985 sem ég hef ekki 

fundið á öðru formi en 
vínyl. Ég er almennt ekki hrifinn af 
„Áfram Jesús- og/eða Guð!“-jóla-
lögum en lagið er það góð smíð 
að textinn truflar mann ekki mikið.

KOMDU TIL MÍN FYRSTA 
KVÖLDIÐ JÓLA – Þrjú á palli

Þú munt elska það 
eða hata það, það er 
enginn millivegur. Ég 
elska það og nota 
það óspart á fólk sem 
hatar það.

FAIRYTALE OF NEW YORK 
– The Pogues

Þetta er klassískt val. Þetta lag 
hefur fylgt mér í ansi 

mörg ár og þó að ég 
hlusti nú ekki eins 
mikið á það í dag 

og ég gerði þá hafði 
það klárlega mikil áhrif. 

Ógæfa er líka alltaf heillandi.

NENNI EKKI NORÐUR UM 
JÓLIN – Jólagestir Bekkens

Þetta lag er eftir góða drengi og 
var samið fyrir jólalaga-
keppni Rásar 2 nú í ár. 
Mér finnst tónninn í 
því skemmtilegur og 
viðlagið er gullmoli. 
Svo á þetta vel við í ár 
þar sem ég fer ekki norður um 
jólin heldur til Japans, ég treysti 
bara ekki Víkurskarðinu.

JÓLAFEITABOLLA
– Morðingjarnir

Þetta lag er algjörlega frábært, 
sérstaklega af því að ég spila á 

trompet í því. Ég 
sýg rassgöt á 
trompet og er 
því nokkuð 

ánægður 
með að 

másið mitt hafi 
verið notað. 
Svo eru góð 
stuð jólalög 
vægast sagt 
sjaldgæf.

1

2

3

4

5
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BESTU 
JÓLALÖGIN

BALDUR RAGNARSSON 
GÍTARLEIKARI SKÁLMALDAR

Fjölmargir tónlistarmenn 
koma fram á Gauki á Stöng 
á morgun, Þorláksmessu, í 
tilefni jólanna. 

Vicky, Toggi, Ragnheiður 
Gröndal, Guð mundur 
Péturs son, Blússveit Þollýjar, 
Eldar og GRM (Gylfi Ægis, 
Rúnar Þór & Megas) leika 
tónlist af nýútkomnum plöt-
um fyrir gesti, en fleiri 

listamenn munu bætast við 
dagskrána.

Jólaöl og piparkökur 
verða í boði og dagskráin 
hefst klukkan 17. Ekkert kost-
ar inn á tónleikana, en börn 
yngri en 18 ára þurfa að vera 
í fylgd með fullorðnum.

Hægt verður að kaupa 
plötur beint af tónlistar-
fólkinu og fá gripina áritaða. 

PIPARKÖKUR
Á GAUKNUM

Megas, Gylfi 
Ægis son og 
Rúnar Þór Péturs-
son eru á meðal 
þeirra sem koma 
fram.

STEINI /PÉSI
&GAUR Á TROMMU

Þú færð magavöðva af hlátri.
Steindi – grínisti Hló endalaust í Gamla Bíó í kvöld

– Steini & Pési fara á kostum!!!
Jón Gunnar Geirdal – markaðsgúrú

Ég hló allan tímann!
Helga Braga – leikkona

Takk fyrir frábæra skemmtun með Steina og Pétri í gærkvöld, ég vældi af hlátri :)

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir – leikkona og grínisti

Miðasala á gamlabio.is og midi.is. Símanúmer í miðasölu 563 4000.
Opið mán.-mið. 14:00-18:00 og fim.-sun. 14:00-20:00.

Laugardagur 07.01.2012  22:30

Föstudagur 13.01.2012  22:30

Föstudagur 27.01.2012  22:30

MIÐAR Á
2012 SÝNINGAR
KOMNIR Í SÖLU!
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.isAlla fimmtudaga

Dalvegur 16b  s: 554-2727

Frábær GSM myndavél
og öryggiskerfi

Hægt er að tengja 10 skynjara
við myndavélina. Sendir myndir
í símann eða á e-mail.

verð frá kr. 48.346

Gabriel 

LOGYehf. Sími 661-2580. Sendum í póstkröfu. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu.

JADE-
STEINAR  

M/HITA
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Hinn eini sanni  
MAXIWELL III 
NUDDPÚÐINN
MEÐ HEITU STEINANUDDI!
Pöntunarsími 661 2580
logy@logy.is
www.logy.is
Verðum á 1. hæð Kringlunnar (hjá Dressman) frá 15. des.

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

info@husavidgerdir.is - www.husavidgerdir.is
info@hagaedi.is - www.hagaedi.is

Elcon ehf • sími 5529510 • elcon@simnet.is

[ AIS Fyrir Báta og Skip ]

AIS Class – A  AIS Class – B  AIS Class – B með skjá
Betri búnaður - Betra verð

KGS 216 1500WMetabo
Bútsög
Með laser og vinnuljósi.
Framdraganleg í 305mm.
Tilboðsverð 39.900 kr.

Smiðjuvegur 11 Gul gata Kópavogi sími 564 1212

Vorum að taka upp nýjar vörur frá Vanity Fair

Náttföt og náttkjólar
Opið mið og fim kl. 11-18

Þorláksmessu kl. 11-22
Aðfangadag kl. 10-12
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ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 Bókhald

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

 Tölvur

 Spádómar

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

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

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

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

Öryggis- og peningaskápar

Eggið eftir Arne Jacobsen 
til sölu!

Eggið og skemill úr svörtu leðri eftir 
Arne Jacobsen til sölu. Verð er 1,5 millj. 
kr. staðgr. Stóll og skemill kosta út úr 
búð 2.2 millj. kr. Upplýsingar í gsm. 
699 3799

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.

Ódýr heimilisraftæki
Sími 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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.

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

Flott föt á flottar konur.Tökum vel á 
móti þér. Verslunin Emilía Bláu húsin 
Faxafenis: 588-9925 emilia.is

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

Jólagjöf nuddarans. Nokkrir 
ferðanuddbekkir til sölu á 50 þ.kr. S. 
891 6447, Óli.

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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

 Ýmislegt

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



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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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

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

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

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

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

4 herbergja íbúð til leigu í stuttan tíma í 
Hlíðunum, frá 07.01.12-04.04.12. Leigan 
er 120 þ. borgað fyrirfram. Hafa samb. í 
s. 552 5076 eða 863 6076.

Til leigu herbergi í miðbænum. Verð 55 
þ. Uppl. í s. 8950482 eftir kl. 1

Húsnæði við Lund í Svíþjóð 
og við kringluna- Rvk, gott fyrir 
háskólastúdenta. Uppl. í S: 499 2072.

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.

 Fasteignir

Sandavað 3ja herbergja 
íbúð+bílskýli til sölu. 

Hátt ÍLS lán.
Falleg og björt ca. 92 fm íbúð á 2.hæð 
í lyftuhúsi. Sérinngangur af svölum. 
Parket og flottar innréttingar. Áhvíl. 
ca. 24.7 millj ÍLS lán. Verð 26.5 millj. 
Lítil útborgun. til afh. strax. Stefán s: 
895-2049.

 Sumarbústaðir

GISTING - AKUREYRI
orlofshus.is S. 897 5300.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

Endurnæring í 
Stykkishólmi

Helgargisting með heitum pottum. 
Sund, gönguferðir og siglingar. 
Veitingastaðir á heimsmælikvarða. 
Upplýsingar í síma 861 3123 eða á 
www.orlofsíbúðir.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Café Konditori 
Copenhagen

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

Vélstjóra vantar á Gullhólma SH201 
sem gerður er út á línuveiðar frá 
Stykkishólmi. Vélarstærð 1038 kw. 
Uppl. í s. 430 4200.

Hagabakarí - Hagamel 6
7. Óskum eftir að ráða starfskraft 
til afgreiðslustarfa. Um er að ræða 
vaktavinnu. Uppl. í s. 897 8101 eða 
868 6102.

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

 Atvinna óskast

Húsasmíðameistari óskar eftir vinnu. 
Uppl. 698 5705

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar. Engin bið nema 
þegar talað er.

 Tilkynningar

Þorláksmessutilboð! 
 Kátir krakkar og Prem 

hönnunarverkstæði.
30% afsláttur af öllum vörum nema 
tilboðsvörum hjá Kátum krökkum 
barnafataverslun. 30% afsláttur af öllum 
vörum hjá Prem. Suðurlandsbraut 52, í 
bláu húsunum við Faxafen.

Búðarhálsvirkjun
Útboð nr. 20067

55 MVA vélarspennar
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í framleiðslu á 

vélarspennum fyrir Búðarhálsvirkjun.

Verkið felst í hönnun, framleiðslu, prófunum, 

pökkun, afhendingu og eftirliti með uppsetningu 

á 55 MVA „shell type“ vélarspennum samkvæmt 

nánari lýsingu í útboðsgögnum. 

Rekstrarspenna er 245 kV.

Áætlaður afhendingartími spenna er í lok mars 

2013.

Útboðsgögn á ensku verða afhent í móttöku 

Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 

103 Reykjavík, gegn óafturkræfu gjaldi að 

upphæð kr. 3.000 fyrir hvert eintak, frá og með 

fimmtudeginum 22. desember 2011.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 

fimmtudaginn 9. febrúar 2012, þar sem þau verða 

opnuð sama dag klukkan 14:00 og lesin upp að 

viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir ritari 

Opnunananaaaartími Hraunhamars
uuuuuuumuuuuuuuuuu  hátíðarnar:

Lokað 23.-27. desember 
(að báðum dögum meðtöldum).

Opið 28.-30. desember frá klklklklklkllklklklklklklklklkklklkl. 9.00 – 17.00
Opnum aftur kl. 9.00 þriðjudaginn 3. janúar.

Hraunhamar fasteignasala  óskar viðskiptavinum 
sínum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári, með þökk fyrir góð samskipti  
á árinu sem er að líða. 

Bæjarhrauni 10  •  Hafnarfirði  •  Sími 520 7500  •  www.hraunhamar.is

Fasteignir

Útboð
TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

o.fl. o.fl.

sögur
uppskriftir

leikirgjafir
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2. PRENTUN
KOMIN Í BÚÐIR

HALLGRÍMUR ÁRITAR  
Í EYMUNDSSON,  
KRINGLUNNI, Í DAG  
KL. 17



22. desember 2011  FIMMTUDAGUR42

BAKÞANKAR 
sr. Sigurðar 

Árna 
Þórðarsonar

Bryndís, Sóley og Bryndís

Rithöfundurinn Bryndís Björgvinsdóttir og 
tónlistarkonurnar Sóley Stefánsdóttir og Bryndís 
Jakobsdóttir segja frá nýjustu sköpunarverkum 
sínum og spjalla um jólin.
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Var ykkur 
enn og aftur 

hent út af fína 
staðnum?

Með 
bravúr!

Af hverju viljið þið 
eiginlega fara þangað? 
Borga aðgangseyri og 

okurverð fyrir bjórinn bara 
til að vera hafnað af ... 

fágaðra kvenfólki?!

Hér getið þið 
fengið höfnun 
alveg ókeypis!

Jú, en þessar 
anorexíu-
tískuskvísur 
lemja ekki 
eins fast!

Það má 
næstum túlka 

þessi „högg“ 
þeirra eins og 

ástaratlot!

Ég held að ég hafi 
aldrei verið 

hamingjusamari 
á lífsleiðinni.

Ég held að 
þetta sé fínn tími 
til að hætta með 

Palla.

Ég get 
haldið 

niðri í mér 
andanum 
lengur en 

þú!
Jú, víst.

Krakkar. Prófið 
að keppa.

Byrja!

Glæt-
an!

Ónei!

Hver 
vann?

Ahhaah Í svona hálfa 
mínútu var 

það ég.

Aðeins fyrir 
fólk með 

geislabaug

Almátt-
ugur!

Ahhaah

LÁRÉTT
2. hæfileika, 6. persónufornafn, 8. 
geymsla, 9. gogg, 11. íþróttafélag, 12. 
sljóvga, 14. yfirstéttar, 16. ólæti, 17. 
gagn, 18. flott, 20. búsmali, 21. spyr.

LÓÐRÉTT
1. umdæmis, 3. í röð, 4. sýklalyf, 5. 
dýrahljóð, 7. matarlím, 10. fálæti, 
13. vöntun, 15. bakhluti, 16. ái, 19. 
ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. ég, 8. búr, 9. nef, 
11. kr, 12. slæva, 14. aðals, 16. at, 17. 
nyt, 18. fín, 20. fé, 21. inni. 

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. áb, 4. fúkalyf, 5. 
urr, 7. gelatín, 10. fæð, 13. van, 15. 
stél, 16. afi, 19. nn. 

Hver bekkurinn á fætur öðrum gekk 
frá Melaskóla yfir í Neskirkju á 

mánudaginn var. Yngstu börnin settust á 
fremstu bekkina í kirkjunni. Stærri börnin 
voru í miðjunni og efstu bekkingarnir sátu 
aftast. Allir gátu því séð. Svo komu mörg 
leikskólabörn líka og fengu heiðurssæti 
svo þau gætu notið sem best. Hvað var í 
uppsiglingu? Af hverju þessi spennti skari 
og brosandi foreldrar og ástvinir?

MELASKÓLI pantar aðstöðu í kirkjunni 
á hverju ári til að sýna helgileik barna í 
fjórða bekk. Allir bekkir í þeim árgangi, 
þrír þetta árið, æfa og sýna jólasöguna. 
Alltaf hlakka ég til því Melaskólafólkið 
hefur metnað og dug. Æfingarnar skil-

uðu eðlilegu flæði og fumlausum 
sýningum. Allir kunnu sína rullu 

og söngva. Hljóðneminn gekk á 
milli og framsögnin var skýr. 
Hirðarnir komu fyrstir og síðan 
englahópur. Æfingarnar tókust 
svo vel að það var sem fagur-
vængjaðir Melaskólaenglarnir 
flygju.

BUMBAN á Maríu stóð út 
í loftið og draumamaðurinn 
Jósep var mannalegur þegar 
þau gengu inn kirkjuganginn. 

Parið stoppaði við myndarlega 
jötu nærri altarinu. Fæðingin 

gekk svo hratt fyrir sig og sárs-

aukalaust að það var sem kraftaverk. Ljúf-
legir vitringar færðu stórgjafir. Og einn 
leikskólakúturinn var viss um að barnið 
sem fæddist hefði verið strákur. 

ÞAÐ ER flott hjá Melaskóla að vilja 
almennilega umgjörð um helgileik sinn. 
Skólinn vill í kirkju! Hátt í átta hundruð 
manns komu þennan dag. Pabbar, mömm-
ur, forráðafólk, afar og ömmur gátu komið 
vegna þess að plássið er nóg. Þegar leikur-
inn hófst kom í ljós að þetta var græjaður 
ástvinahópur. Tugir myndavéla og síma birt-
ust, blossuðu og mynduðu undrið í kirkjunni.

ÞÚSUNDIR sem hafa alist upp í vesturbæ 
Reykjavíkur hafa leikið þennan helgileik. 
Þau hafa lært að koma fram, unnið innri 
sigra, sungið söngvana, íklæðst búningun-
um, upplifað stemminguna, lært leikögun 
og mælt fram leiktextann. Þau hafa lært að 
skilja djúpt, að jól kalla á að við helgum líf 
okkar því sem máli skiptir. 

SUMT verður maður að skilja með öðru 
en heilanum. Í sögunni Litli prinsinn segir 
refurinn: „Hér er leyndarmálið. Það er mjög 
einfalt: maður sér ekki vel nema með hjart-
anu. Það mikilvægasta er ósýnilegt augun-
um.“ Fjórðu bekkingarnir túlkuðu helgisög-
una svo vel að við gátum skilið með hjartanu 
– að þetta er frumsaga, sem tjáir baráttu og 
þrá fólks á öllum öldum, en líka að himinn 
kyssir heim. Þá verða gleðileg jól.

Jólasaga sem virkar



20% AFSLÁTTUR
af öllum Skoppu & Skrítlu fatnaði, stígvélum og DVD

OPNUNARTÍMI VERSLANA:  www.hagkaup.is/opnunartimi

Skoppa og Skrítla 
skemmta í Hagkaup

fimmtud. 22.12 
Kringlunni kl. 14.00  
Smáralind kl. 16.00

Gildir aðeins 
í dag!

EINFALT  

AÐ SKILA  

& SKIPTA
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METSÖLULISTI EYMUNDSSON
14.12.11 - 20.12.11

Þóra - heklbók - Tinna Þórudóttir Þorvaldsdóttir

Sómamenn og fleira fólk - Bragi Kristjónsson

Konan við 1000˚ - Hallgrímur Helgason

Hjarta mannsins - Jón Kalman Stefánsson

Gamlinginn sem skreið út ...  innbundin - Jonas Jonasson

Holl ráð Hugos - Hugo Þórisson

Málverkið - Ólafur Jóhann Ólafsson

Gamlinginn sem skreið út ...  kilja - Jonas Jonasson

Einvígið - Arnaldur Indriðason

Brakið - Yrsa Sigurðardóttir

SAMKVÆMT BÓKSÖLU 

Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT
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menning@frettabladid.is

Tónlist  ★★★

Heilög stund á jörð
Kristinn Sigmundsson og Mótettu-
kór Hallgrímskirkju 

Stef 

Það er margt verra en að fara í 
messu í Hallgrímskirkju um jólin. 
Burtséð frá því hvernig trúar-
boðskapurinn fer í mann, þá er tón-
listin í kirkjunni óvanalega vönd-
uð og metnaðarfull. Og það er ekki 
bara á aðfangadagskvöld. Á nýút-
komnum geisladiski má hlýða á 
upptöku frá tónleikum sem voru 
haldnir í kirkjunni 29. desember 
í fyrra. Hann ber öll merki þessa 
frábæra tónlistarstarfs.

Lögin eru gömul og góð, Sjá, him-
ins opnast hlið; Hin fegursta rósin 
er fundin; Það aldin út er sprungið 

og fleira í þeim dúr. Einnig eru 
nokkur ný lög eftir Sigurð Flosa-
son, og líka eitt lag eftir Sigurð 
Sævarsson. 

Lögin eftir þann fyrrnefnda 
eru falleg. Þau eru blátt áfram og 
einlæg, laglínurnar hjartnæm-
ar og grípandi. Lagið eftir Sigurð 

Sævars son minnir hinsvegar helst 
á tónlist úr einhverjum vestra, þótt 
flutningurinn sé í höndum kórs og 
orgelleikara. Það kemur skringi-
lega út í samanburði við annað á 
diskinum.   

Einsöngvari er einn af okkar 
ágætustu söngvurum, Kristinn 
Sigmundsson. Hann syngur af 
réttu tilfinningunni. Og Mótettu-
kór kirkjunnar er með sitt á hreinu, 
hljómurinn er þéttur og í góðu jafn-
vægi. 

Þetta er í sjálfu sér ekki merki-
leg útgáfa. Það er ekkert á disk-
inum sem maður myndi kalla 
öskrandi snilld. En tónlistin rennur 
ljúflega niður og megnið af henni 
ætti að smellpassa inn í jólastemn-
inguna á hverju heimili.   Jónas Sen

Niðurstaða: Þægilega flutt jólatónlist 
í hátíðlegri kantinum. 

SÁ YNGRI OG ELDRI Björn Thors og Hilmir Snær Guðnason eru ánægðir með samstarfið sín á milli. Árið 1989 var það Helgi 
Björnsson sem lék Ólaf Kárason. 

Heimsljós Halldórs Lax-
ness er jólasýning Þjóðleik-
hússins í ár. Ný leikgerð 
Kjartans Ragnarssonar 
verður frumsýnd 26. des-
ember á Stóra sviðinu. 
Björn Thors og Hilmir 
Snær Guðnason fara sam-
tímis með hlutverk Ólafs 
Kárasonar Ljósvíkings.

„Það er mjög forvitnilegt að vinna 
svona,“ segir Björn Thors, sem fer 
með hlutverk Ólafs Kára sonar 
Ljósvíkings ásamt Hilmi Snæ 
Guðnasyni, en þeir túlka persón-
una á ólíkum æviskeiðum sam-
tímis á sviðinu. Björn segir þá til-
högun hafa verið áhugaverða og 
ánægjulega. 

„Við vorum ekki alveg viss-
ir í upphafi hvernig þetta yrði, 
hvernig myndi ganga að leika 
hálfa persónu. Þegar á hólminn 
er komið virkar þetta mjög vel og 
er mjög skemmtilegt.“

Björn segir sjónarhorn leikar-
ans á persónuna vissulega verða 
annað þegar tveir leikarar deila 
með sér sköpun einnar persónu. 

„Það þarf að skoða hlutina í 
stærra samhengi til að fá heildar-
yfirsýnina. Maður stendur fyrir 
ákveðna eiginleika í fari Ólafs 
Kárasonar. Ég leik persónuna á 
yngri árum en Hilmir á eldri, og 

við sýnum í raun ólíkar hliðar á 
sömu manneskjunni. Í gegnum allt 
verkið eigum við í innra samtali.“ 

Leikararnir tveir eru saman á 
sviðinu nær alla sýninguna, en 
sagan er að sögn Björns sögð út 
frá sjónarhorni Ólafs hins eldri 
sem lítur til baka yfir ævi 
sína. 

Halldór Laxness gerir 
hina miklu fegurðarþrá 
Ólafs Kárasonar Ljós-
víkings, niðursetnings 
og alþýðuskálds, að 
umfjöllunar efni sínu í 
Heimsljósi, sem er ein ást-
sælasta saga Nóbelskálds-
ins. Hún kom út í fjórum 
bindum á árunum 1937-
40 og áður hafði Kjart-
an Ragnarsson leikgert 
tvö fyrri bindin og frum-
sýnt við opnun Borgar-
leikhússins 1989. Í þetta 
skiptið byggir leikgerð-
in á skáldsögunni í heild 
sinni, og Björn segir lín-
una sem Kjartan leggur 
nú vera fegurðina og leitina eftir 
hinu fagra. 

„Það sem er svo sérstakt og 
fallegt við bæði söguna og pers-
ónu Ólafs Kárasonar er þessi feg-
urð sem hann eltist við alla ævi 
sína. Það hefur mikil áhrif á mann 
um leið og maður rýnir aðeins í 
textann í verkinu. Allt sem Ólafur 
Kárason gerir er einhvers konar 
leitun eftir fegurð í umhverfi sem 

býður ekki upp á það, í fátækt, 
hungri og barnmissi. Hann segist 
geta verið svangur og kaldur en 
fegurðin sé það sem hvetji hann 
áfram í lífinu. Það hreyfir við 
manni og stendur manni nærri 
þegar við leikum þessa sýningu.“

Björn hefur að 
undan förnu eytt mikl-
um tíma með Laxness, 
því síðustu þrjú leik-
ár hefur hann tekið 
þátt í uppsetningum 
verka hans. Hann lék 
í Íslandsklukkunni, 
Gerplu og nú í Heims-
ljósi, og segir tímann 
hafa verið lærdóms-
ríkan. 

„Halldór Laxness 
var ótrúlegur maður. 
Hann er í raun eins og 
sálfræðingur heillar 
þjóðar. Það er nóg að 
taka upp skáldsögu 
eftir hann og lesa, til 
þess að fá ofboðslega 
sterka tilfinningu fyrir 

sjálfsmynd þjóðar. Fyrir tíma sem 
er liðinn, sem er ritunartími bók-
anna, tíma sem er löngu liðinn, 
sem er sögusviðið sem hann velur 
sér og fyrir nútímanum. Á þann 
hátt eru bækur hans ótrú legur 
aldarspegill og Halldór gefur 
okkur furðulega skýra innsýn í 
þjóðarkarakter Íslendinga, eins 
og hann var þá og er í dag.“ 
 bergthora@frettabladid.is

Ljósvíkingur í leit að fegurð

Notaleg og hátíðleg stemning 

Jólahefti Þjóðmála er komið út. 
Meðal efnis er úttekt á áformum 
Kínverjans Huangs Nubo um kaup 
á Grímsstöðum á Fjöllum, grein 
Ragnars F. Ólafssonar um galla 
innstæðutryggingakerfis Evrópu 
og jólahugleiðing Karls Sigur-
björnssonar biskups. 

Þá skrifar Óli Björn Kárason 
um atvinnustefnu vinstri stjórn-
arinnar, Björn Bjarnason fjallar 
um Evrópusambandið á kross-

götum og Sigrún G. Þormar spyr: 
Hvað er í ESB-pakkanum? Heið-
ar Guðjóns son fjallar um skulda-
vanda heimsins og sjálfstæðar 
myntir. Gunnar Rögnvaldsson 
tekur til varna fyrir krónuna og 
telur hana sverð og skjöld full-
veldisins. Gunnar Þórðarson og 
Indriði Indriðason skrifa um 
John Maynard Keynes og fræg-
asta verk hans. Jón Þ. Þór segir 
frá byrgi Stalíns í Samara. 

Þjóðmál komin út

ERRÓ Á RÚV UM JÓLIN Rætt verður við myndlistarmanninn Erró á vinnustofu hans í París í tveimur útvarpsþáttum á 
jóladag og annan dag jóla á Rás 1 klukkan 16.05. Guðni Tómasson, umsjónarmaður þáttanna, heimsótti listamanninn í september 
síðastliðnum. Enn fremur er rætt við vini Errós, gallerista hans og íslenska og franska listfræðinga sem þekkja vel til verka hans.

Allt sem 
Ólafur 
Kárason gerir 
er einhvers 
konar leitun 
eftir fegurð í 
umhverfi sem 
býður ekki 
upp á það, í 
fátækt, hungri 
og barnmissi.





22. desember 2011  FIMMTUDAGUR

Metal

Íslensk hönnun
Íslenskt handverk

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

NÝ 
KILJA 

Rósalind Gísladóttir óperu-
söngkona sigraði í söng-
keppninni Barry Alexander 
International Vocal Com-
petition á dögunum. Í sigur-
laun fær hún að syngja ein-
söng í Carnegie Hall í New 
York í janúar. 

„Þetta er ótrúlega spennandi, enda 
ekki á hverjum degi sem maður 
fær að koma fram í einu fræg-
asta tónlistarhúsi í heimi,“ segir 
Rósalind Gísladóttir, óperusöng-
kona og nýbakaður sigurvegari í 
söngkeppninni Barry Alexander 
Vocal International Competition 
(BAVIC) í New York. Í sigurlaun 
fær hún að syngja einsöng í hinu 
víðfræga tónlistarhúsi Carnegie 
Hall í New York 29. janúar næst-
komandi. 

BAVIC-keppnin skiptist í fjóra 
flokka og keppti Rósalind í flokki 
atvinnumanna. Hver keppandi 
sendir inn hljóð- og myndupptök-
ur af sér og eru úrslitin ákveðin á 
grundvelli þeirra. 

„Dómnefndin leitast við að meta 
hvernig söngvarar standa sig 
undir eðlilegum aðstæðum frekar 
en undir keppnispressu og reyna 
að taka inn í reikninginn allt sem 
góður söngvari þarf til brunns að 
bera,“ segir Rósalind. „Ég sendi til 
dæmis fimm mismunandi lög sem 
flutt voru við ólíkar aðstæður.“  

Alls hlutu sex söngvarar frá 
fimm löndum fyrstu verðlaun í 
flokki atvinnumanna í keppninni 
í ár og koma þeir allir fram á tón-
leikum í Carnegie Hall í janúar. 
Rósalind segist vera byrjuð að 
vinna úr efnisskránni fyrir tón-

leikana. „Ég er með aðeins of 
margar aríur og þarf að grisja þær 
aðeins niður áður en ég tek endan-
lega ákvörðun.“  

Rósalind Gísladóttir er þaul-
reynd söngkona. Hún lauk 8. stigi 
frá Söngskólanum í Reykjavík árið 
1999 og hélt til framhaldsnáms á 
Spáni, auk þess að hafa sótt mast-
erklassa og söngtíma hjá virtum 
söngvurum og söngkennurum. 
Hún hefur sungið með ýmsum 
kórum og tekið þátt í ýmsum 
óperuuppfærslum, nú síðast Töfra-
flautunni í Hörpu. 

Rósalind syngur með sönghópn-
um Orfeus og söngkvartettinum 
Opus og er líka líka félagi í Óp-
hópnum.

 Hún er nýkomin frá New York 
þar sem hún tók þátt í gjörningi 
Ragnars Kjartanssonar, Bliss, 

á listahátíðinni Performa 2011. 
Hann gekk út á að tíu söngvarar 
sungu lokaaríuna úr Brúðkaupi 
Fígarós í í tólf klukkustundir sam-
fleytt. Rósalind segir það hafa 
verið mikið ævintýri. 

„Það er eiginlega ekki hægt að 
lýsa þessari upplifun. Þetta var 
auðvitað erfitt meðan á þessu 
stóð, stundum flaug tíminn áfram 
en síðan var eins og hann stæði í 
stað. Undir lokin var kominn mik-
ill fjöldi manns sem hvatti okkur 
áfram með lófaklappi og hrópum,  
þetta var mjög geggjuð stemning. 
Ég hugsa að enginn söngkenn-
ari mæli með því að syngja í tólf 
klukkustundir samfleytt og geri 
ekki ráð fyrir að endurtaka leik-
inn – en ég hefði ekki viljað missa 
af þessu heldur.“  

 bergsteinn@frettabladid.is

SYNGUR Í CARNEGIE HALL 

Skagfirskar skemmtisögur komu 
nýverið út en það var Björn 
Jóhann Björnsson blaðamaður og 
Skagfirðingur sem safnaði sög-
unum saman. „Tilurð bókarinnar 
var sú að bókaútgáfan Hólar hafði 
samband við mig. Þeir höfðu verið 
með í bígerð að gefa út svona bók 
um hríð,“ segir Björn Jóhann sem 
sló til og hóf að safna sögunum. 
„Í bókinni eru annars vegar sögur 
sem til eru í skriflegum heimild-
um og svo fór ég á stúfana og hitti 
menn sem ég vissi að kynnu hinar 
ýmsu munnmælasögur, skemmti-
sögur sem hafa ekki endilega 
ratað á prent.“

Björn Jóhann segir það hafa 
verið ánægjulegt og verðugt 
verkefni að safna þessum sögum 
saman. „Þeir sem kunna þessar 
sögur eru sumir komnir á efri 
ár þannig að það má segja að það 
hafi verið áríðandi að ná þeim á 
blað.“ 

Viðbrögðin við bókinni hafa 
verið góð. „Ég reyndi að skrifa 
bókina þannig að menn hefðu 
gaman að sögunum án þess að 

þekkja til söguhetjanna, húmor er 
auðvitað ekki bundinn við lands-
hluta,“ segir Björn Jóhann sem 
segir Skagfirðinga standa undir 
því orðspori að vera menn gleð-
innar og hestanna. „Það kemur vel 

fram í bókinni en sögurnar eru 
fjölbreyttar, ég lagði upp úr því,“ 
segir Björn Jóhann sem stefnir á 
að gefa út fleiri bækur með skag-
firskum skemmtisögum. „Af nógu 
er að taka, svo mikið er víst.“

Skagfirskur húmor festur á blað

BJÖRN JÓHANN  Hefur fengið góð viðbrögð við skagfirskum skemmtisögum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

■ Björn Daníelsson var lengi kennari 
og skólastjóri Barnaskólans á 
Sauðárkróki. Hann hafði gaman af 
því að segja sögur og kenna jafn-
framt sagnfræði og fleiri greinar. Eitt 
sinn er kenna átti Biblíusögurnar var 
hann að taka upp bækur úr tösku 
sinni, og ávarpar þá einn nemand-
ann með nafni og spyr:

,,Hver braut niður múra Jeríkó-
borgar?“

Nemandinn var ekki alveg búinn 
undir þessa spurningu, líklega van-
lesinn að heiman og taldi að auki 
kennsluna vart byrjaða. Hann braut 
þó heilann og minnugur þess að á 
Króknum voru hús er hétu Rússland 
og Þýskaland, og hélt að þetta hefði 
gerst nýlega, svaraði hann:

,,Ja, ég gerði það ekki.“ Björn átti 
ekkert svar við þessu og tók til við 
kennsluna eins og ekkert hefði í 
skorist. Næst þegar hann hittir föður 

þessa drengs segir hann honum 
alla söguna; um spurninguna og 
svar drengsins. Eftir því sem líður 
á söguna kemur svipur á föðurinn 
og loks segir hann með nokkrum 
þunga:

,,Ég vil bara segja þér það, Björn, 
að ef drengurinn hefur sagt að hann 
hafi ekki gert það, þá hefur hann 
ekki gert það.“

Björn lét kyrrt liggja við þetta 
svar og einhverjum dögum síðar er 
hann kominn á fund bæjarstjórnar, 
sem hann átti lengi sæti í. Á meðan 
beðið var eftir bæjarstjóranum segir 
hann félögum sínum í bæjarstjórn 
þessa sögu af svari nemandans 
og viðbrögðum föðurins. Að sögu 
lokinni segir einn bæjarfulltrúinn, 
alvarlegur í bragði, orðinn eitthvað 
viðkvæmur þar sem skammt var til 
kosninga:

,,Ég verð nú að segja það, að 

þessi múr getur nú ekki hafa verið 
merkilegur. Ef þetta er eitthvað mál, 
og enginn veit hver hefur gert þetta, 
þá finnst mér nú að bæjarsjóður geti 
bara borgað þetta!“

■ Einhverju sinni sátu þeir að spjalli 
félagarnir undir Nöfunum, Jósef 
Sigfússon og Björn Ásgrímsson, en 
Bjössi var þá farinn að tapa heyrn. 
Kunnugir segja þó að Bjössi heyri 
það sem hann vilji heyra.

Hafði Jobbi tekið eftir því að bíll-
inn hans Bjössa hafði undanfarnar 
vikur oft verið fyrir utan heimili 
ónefndra systra á Króknum. Hugði 
Jobbi yfirheyra félaga sinn um þetta 
og spurði hvort hann væri farinn að 
halda við þær.

,,Ha,“ sagði Bjössi, ,,þær baka 
góðar lummur!“

Úr bókinni 
Skagfirskar skemmtisögur

HVER BRAUT NIÐUR MÚRA JERÍKÓBORGAR?

RÓSALIND Var ekki fyrr komin frá New York, þar sem hún tók þátt í gjörningi Ragnars 
Kjartanssonar, en hún fékk þær fréttir að hún hefði sigrað í virtri söngkeppni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Hannað fyrir



22. desember 2011  FIMMTUDAGUR48

… allt sem þú þarft

www.visir.is 
Sími: 512 5000 | 

Miðvikudagur 30. nóvember 2011 | 18. tölublað | 7. árgangur

llt sem þú þarft

Búið er að sto

ehf.. Félagið v

efni var nafni

ehf. FAD 1830

Íslands (Olís)

hafa átt í við

LandsbankanLandsba
nda heingu en
ns. Gatækisin
gu Gíser í eig
iktsBenedi so
ngi frreiknin

Eigendur

… allt sem þú þarft

Erfitt að mmææææææææææææææææææællllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

einstakra viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
allt

Arion banki þarf 

hlut sinn í Högum

yrða sem Sama kepkep

(FME) (FME) E) settsettu settu eigneigneign

þýðiþýðir þýðir i að sáað sá að sá 21 1-321,1-321,1-3

haldhalda halda lda efteftir eftir í Höí Högí Hög

ur setur setsett át á mat á maá markarkaðrkað

þþurfaþurfa urfa að selað selð seljasjast ljast last l

um aðum að m að 220-30%20-30%0-30%% h hh

bankbankanbankanans vs, vers, vere ði sði sði s

ArioArion Arion on ekkiekki sekki staðitaðitaði

f rifyrir fyrir ir fullfullnæfullnænægjagjagja

iningu vingu viðbiðbótar fr

viður lögum, da

til að knýja á u

Þarf að sel

á h júkavirkjun ➜ Kröfluvirkjun og Laxárvirkj-i kj

f ll lega ódýrastar

mtán þFimm
Alþinfyrir 
hrif þum áh
0 til 2um 10

nuð vekönn
yris lífey sjó
ðalánaÍbúð

vilja þeir vilja
lífeyris al
niður fær

a kaVilja
uðshöfu
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Song
Ragnar Kjartansson

i8 Gallery

Í mars 2011 stóð yfir gjörningur 
í Carnegie Museum of Art í Pitts-
burgh, þrjár ungar frænkur Ragn-
ars Kjartanssonar dvöldu í sýn-
ingarsal safnsins á opnunartíma, í 
um það bil þrjár vikur, og sungu. 
Myndband af gjörningnum er nú 
meginuppistaða sýningar Ragnars 
í i8, ásamt vatnslitamyndum sem 
gerðar voru í Kanada.

Á sýningunni koma saman þeir 
þættir sem einkennt hafa list Ragn-
ars allt frá upphafi ferils hans. 
Gjörningur er í miðpunkti, gjörn-
ingur sem í framkvæmd sinni 
minnir að hluta til á úthaldsgjörn-
inga frá áttunda og níunda áratug 
síðustu aldar, upphafstíma gjörn-
ingalistarinnar. Þessi gjörningur 
krefst einnig úthalds og þær Ragn-
heiður Harpa, Rakel Mjöll og Íris 
María Leifsdætur eiga hrós skilið 
fyrir frammistöðu sína. 

Endurtekning og vísun til list-
sköpunar og andrúms fyrri alda 
birtist í búningum stúlknanna. 
Sviðsetningin er vel útfærð og 
Ragnari tekst eins og endranær 
að skapa einlæga vísun í rómantík 
og fortíðarþrá. Verkið sjálft felur 
einnig í sér gagnrýni á innantóma 
virðingu fyrir hefðinni og ber með 
sér nútímalegan andblæ síbylju og 
endurtekningar. Sviðsetningin er 
jafn kaldhæðin og hún er ljúflega 
útfærð og húmorinn aldrei langt 
undan. Allt þetta er einkar vel 
unnið, tæknileg útfærsla hnökra-
laus, myndbandið er á rauntíma og 
því nokkrir klukkutímar að lengd. 

Margvísleg hugrenningatengsl 
vakna við áhorf þess, kvenímynd 
fyrri tíma er endursköpuð þar sem 
mýktin er í fyrirrúmi, og orðin 
sem sungin eru enduróma þetta: 
„The weight of the world is love.“ 
Eins og endranær tekst Ragnari að 
skapa eitthvað áhugavert úr klisju. 
Þessi mjúkradda mýkt er mátt-
laus og kraftlítil en fyndin í senn, 
og vekur upp áleitnar spurningar 
um kvenímyndir samtímans. Lifa 
ungar stúlkur sig enn inn í slíka 
mjálmandi mýkt? Helst væri ósk-
andi að þessi rómantíska kven-
ímynd liði endanlega undir lok, en 
þess er líklega langt að bíða. Ef til 

vill þurfa allar ungar stúlkur að 
ganga í gegnum og skilja síðan að 
baki sér, slíkt tímabil. 

Andi rómantíkur svífur einnig 
yfir vötnum í vatnslitamyndum á 
fremra gangi, þar sem málað er á 
staðnum í kanadískum skógi sem 
er brunarústir einar. Hér reik-
ar listamaðurinn einn í auðn og 
eyðileggingu og málar úti undir 
beru lofti. Ímynd listamanns-
ins er rauður þráður í list Kjart-
ans, ekki síst klisjurnar. Málverk 
hans eiga meira skylt við gjörn-
ingalist en málaralist en hér eru 
margar myndir ágætlega unnar. 
Gildi þeirra og verðgildi felst þó 

frekar í áritun listamannsins en 
tökum hans á vatnslitamiðlinum, 
og er það í samræmi við list hans 
að öðru leyti. 

Vatnslitamyndirnar eru hér líkt 
og inngangur að gjörningnum, 
rómantísk nóta er slegin um leið 
og stigið er inn fyrir dyrnar.

Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Ragnar Kjartansson 
sannar enn einu sinni að hann er 
einn áhugaverðasti samtímalistamað-
ur okkar. List hans tekur áhættu, sam-
einar marga þætti, vísar til fortíðar og 
er skapandi innan síns samtíma. Ekki 
síst eru verk hans ætíð heillandi.

Heillandi rómantík og kaldhæðni

Hlynur Pálmason opnar sýningu 
sína Hvítblindu í Skotinu í Ljós-
myndasafni Reykjavíkur í dag, 
22. desember og stendur hún yfir 
til 7. febrúar 
næstkomandi.

„Hvítblinda er 
skuggalaus birta 
á alhvítum svæð-
um sem verður 
til vegna endur-
kasts ljóss fram 
og aftur þannig 
að engan mun sér 
himins og jarðar,“ segir í lýsingu 
á sýningunni, sem tengir saman 
hljóð og mynd og leitast þannig 
eftir að skapa kröftugt andrúms-
loft. Ljósmyndirnar eru teknar á 
árunum 2008 til 2011.

Hlynur Pálmason hefur fengist 
talsvert við stuttmyndagerð, en 
hann stundar nám í leikstjórn við 
danska kvikmyndaskólann. Hljóð-
verkin eru unnin af Ásgeiri Aðal-
steinssyni sem stundar masters-
nám í tónsmíðum í Amsterdam.

Aðgangur er ókeypis að sýning-
unni og allir velkomnir.

Hvítblinda í 
Skotinu

HVÍTBLINDA Sýningin tengir saman 
hljóð og mynd. MYND/HLYNUR PÁLMASON

HLYNUR 
PÁLMASON



Höfundaheimsókn í dag í Eymundsson Suður-Kringlu 
Árituð bók frá eftirlætishöfundi er persónuleg og góð gjöf

Tilboð

Tilboð

Klukkan 17.00:
Ólafur Jóhann Ólafsson
áritar bók sína 
Málverkið.

Hallgrímur Helgason
áritar bók sína
Konan við 1000˚.

Klukkan 18.00:
Stefán Máni 
áritar bók sína Feigð.

Jón Yngvi Jóhannsson 
áritar bók sína Landnám.

Kristín Helga Gunnarsdóttir 
áritar bók sína Ríólítreglan.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 22. desember 2011 

➜ Tónleikar
19.30 Mugison heldur tónleika í sal 
Eldborgar í Hörpu. 3 tónleikar verða á 
dagskrá, klukkan 19.30, 20.00 og 23.59. 
Uppselt er á alla tónleika.
21.00 Kertaljósatónleikarnir Mozart 
við kertaljós, í umsjón Kammerhópsins 
Camerarctica, verða haldnir í Dóm-
kirkjunni í Reykjavík. Aðgangseyrir er kr. 
2.500 og 1.500 fyrir nemendur og eldri 
borgara. Frítt fyrir börn.
22.00 Bítladrengirnir blíðu fagna 
útgáfu á nýjum DVD-diski sínum með 
tónleikum á Ob-La-Dí, Frakkastíg 8. 
Aðgangur ókeypis
20.30 Kammerkórarnir Ísold og Hymn-
odia halda jólatónleika í Akureyrar-
kirkju. Forsala miða er í Eymundsson í 
Hafnarstræti og kostar miðinn 2.000 kr. 
Miðaverð við innganginn er 2.500 kr. 

➜ Hönnun
16.00 ARTÍMA gallerí listfræðinema við 
Háskóla Íslands eru með opin lista- og 
hönnunarmarkað til klukkan 19.00. 
Markaðurinn verður við Smiðjustíg 10, 
101 Reykjavík.

➜ Sýningar
19.30 Þjóðleikhúsið verður með for-
sýningu á jólasýningu sinni. Jólasýningin 
að þessu sinni er uppsetning Kjartans 
Ragnarssonar á skáldsögu Halldórs Lax-
ness, Heimsljósi. Miðaverð er kr. 2.000.
20.00 Stuttmyndin Óttalegir 
Jólasveinar eftir Munda og Snorra 
Ásmundsson verður frumsýnd í Gamla 
bíói. Kvöldið hefst með piparkökum, 
kakói og jólajazzbandinu Nóa. Yfir 
myndinni er spiluð lifandi tónlist og Páll 
Óskar Hjálmtýsson er sérstakur veislu-
stjóri. Miðaverð er kr. 1.000. Athugið að 
myndin er stranglega bönnuð börnum.

➜ Upplestur
17.00 Kristín 
Ómarsdóttir 
mun lesa úr 
bók sinni, 
Við tilheyrum 
sama myrkrinu 
- Af vináttu: 
Marilyn 
Monroe og 
Greta Garbo í 
Nýlistasafninu. 
Bókin verður til 
sölu á sérverði.

➜ Uppákomur
11.00 Þjóðminjasafn Ísland fær 
Gáttaþef í heimsókn. Öllum velkomið 
að kíkja við og syngja og skemmta sér 
með honum. Aðgangur er ókeypis.
12.34 Jóladagatal Norræna hússins 
heldur áfram í dag. Boðið er uppá jóla-
glögg og piparkökur, eins og aðra daga. 
Aðgangur er ókeypis og allir 
hjartanlega velkomnir.

20.00 Bingó-kvöld verður haldið á 
Dönsku kránni. Bingóspjaldið á kr. 300, 
og sérstakt happdrættis-bingóspjald á 
kr. 500. Að bingóinu loknu tekur Magni 
upp gítarinn og syngur fram eftir kvöldi.

➜ Tónlist
22.00 Plötusnúðurinn Sexy Lazer stýrir 
hátíðardjammi á skemmtistaðnum 
Austur.

➜ Markaðir
12.00 Jólabasar Kæmpe JULE-
BAZAR er opinn í Nýlistasafninu. 
Tækifæri til að kaupa myndlist 
beint af listamönnum.

15.00 Hljómsveitirnar Prinspóló 
og Nolo munu leika á hressilegum 
jólamarkaði í kjallara Kjörgarðs (við 
herrafataverslun Kormáks & Skjald-
ar). Á markaðnum fást alls kyns 

menningarafurðir og er hann 
opinn til klukkan 22:00.
16.00 Jólamarkaður 
Trúnó verður á skemmti-
staðnum Barböru, 
Laugarvegi 22. Mikið 
úrval af dóti og heitt kakó 
og piparkökur í boði. 
Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@fretta-
bladid.is.

Jón Atli Helgason tón-
listarmaður býður sjálfan 
sig velkominn til Íslands 
með veislu á Austri í kvöld. 
Hann lætur vel af dvöl sinni 
í Kaupmannahöfn.

„Ég elska Kaupmannahöfn og það 
er snilld að vera á meginlandinu,“ 
segir Jón Atli Helgason tónlistar-
maður, sem er nýkominn til lands-
ins í jólafrí.

Þrátt fyrir að vera á Íslandi í 
stuttu stoppi yfir hátíðirnar ætlar 
Jón Atli ekki að slá slöku við og 
skipuleggur ýmis partí víðs vegar 
um bæinn. „Ég kem heim til að 
halda partí fyrir landann og sjá 
til þess að allir skemmti sér yfir 
hátíðarnar,“ segir Jón Atli, en í 
kvöld býður hann vinum, vanda-
mönnum og áhugasömum á Aust-
ur þar sem hann ætlar að þeyta 
skífum. „Ég sýni nokkra vel valda 
takta ef það er stemming fyrir því. 
Þetta er eins konar velkominn-
heim-partí fyrir sjálfan mig.“

Jón Atli hefur verið búsettur 
í Danmörku í tæplega eitt ár þar 
sem hann er iðinn við kolann að 
spila á helstu skemmtistöðum 
landsins en hann er einnig í hljóm-

sveitinni Human Woman ásamt 
Gísla Galdri Þorgeirssyni. Dúett-
inn sameinast á næsta ári þegar 
Gísli flyst búferlum til Danmerkur 
og staðfestir Jón Atli að árið 2012 
verði ár Human Woman. Fyrsta 
smáskífa sveitarinnar kemur út 
í lok janúar og plata væntanleg í 
vor en Human Woman er á mála 
hjá HFN Music í Hamburg. „Það 
er snilld að fá Gísla út og við getum 
unnið í tónlistinni saman og fylgt 
plötunni eftir hér. Svo er auðvelt 
að ferðast út um alla Evrópu frá 
Kaupmannahöfn.“

Jón Atli er einnig að skipuleggja 
áramótapartí ásamt Margeiri Ing-
ólfssyni og Stephan Stephensen. 
Jón Jónsson leggur undir sig Esju 
á gamlárskvöld þar sem Human 
Woman ætlar að troða upp í síðasta 
sinn fyrir útrás. „Það hefur skap-
ast hefð fyrir áramótapartýum 
okkar og þetta verður eintóm gleði 
í ár með sveitinni Too Young to 
Love frá New York, Högna Egils og 
okkur strákunum,“ segir Jón Atli 
sem heldur svo til Taílands í janú-
ar ásamt foreldrum sínum og síðan 
beint í árlega skíðaferð í Ölpunum 
ásamt félögum sínum í febrúar. 
„Ef árið endar eins og það byrjar 
hef ég mjög góða tilfinningu fyrir 
2012.“ alfrun@frettabladid.is

KEMUR HEIM TIL 
AÐ HALDA PARTÍ

PARTÝHALDARI Jón Atli kemur heim frá Kaupmannahöfn til að skemmta lands-
mönnum yfir hátíðarnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónleikaferð U2 um heiminn, 
360° var sú tekjuhæsta á árinu 
samkvæmt tímaritinu Billboard. 
Hljómsveitin spilaði á 44 tón-
leikum fyrir næstum þrjár millj-
ónir áhorfenda og námu tekjurn-
ar um 35 milljörðum króna.

Í öðru sæti á listanum lenti 
bandaríska rokksveitin Bon 
Jovi. Hún græddi um 23 millj-
arða króna á sínum 68 tónleikum 
og féll þar með úr fyrsta sætinu 
sem hún vermdi á síðasta ári. Í 
þriðja sæti voru piltarnir í Take 
That og í því fjórða var Roger 
Waters, fyrrverandi liðsmaður 
Pink Floyd.

U2 var tekjuhæst

MILLJARÐATEKJUR Írarnir í U2 græddu 
um 35 milljarða á tónleikaferð sinni.



Úrval sagna úr þessum alþekkta sagnabálki.

Hver þekkir t.d. ekki söguna af drengnum sem  
hrópaði: Úlfur! Úlfur! eða héranum og skjaldbökunni?

Fallegar og skemmtilegar sögur sem  
jafnframt afhjúpa mannlegt eðli þannig að allir skilja.

Sögur sem fylgja okkur alla ævi. 

Klassískt meistaraverk fyrir börn á öllum aldri.

Dæmisögur Esóps

SKRUDDA

TRÖLLASPOR
Heildarsafn íslenskra tröllasagna í tveimur bindum. 

Margar sagnanna hafa aldrei áður birst á prenti.

Tröll, hafmenn, fjörulallar, Grýla, jólasveinarnir 
og aðrar íslenskar forynjur birtast hér ljóslifandi.

Nauðsynlegt verk handa öllu áhugafólki 
um þjóðfræði og þjóðsögur.

SVIPAST UM Á 
SÖGUSLÓÐUM

Nýjasta bók Þórðar Tómassonar í Skógum.

Glæsilegt verk um þjóðlíf og þjóðhætti 
í Vestur-Skaftafellssýslu.

22. sæti á metsölulista 2 sæti á metsölulista
Eymundsson yfir barnabækur

14.-20. des.
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tonlist@frettabladid.is

www.belladonna.is

Flott föt fyrir 
flottar konur,

Alltaf eitthvað nýtt 
og spennandi 

StærStærðir ð
40-640 0.

Flott jólaföt  

fyrir flottar konur   

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Þátttakendur í Lagalistanum:  Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum:  Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymunds-
son, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elkó, tonlist.is

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.

 Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista

Skýringar:

TÓNLISTINN

Vikuna 15. - 21. desember 2011

LAGALISTINN

Vikuna 15. - 21. desember 2011

Sæti Flytjandi Lag

 1  Mugison ............................................................. Kletturinn
 2  Gotye / Kimbra ................Somebody I Used to Know
 3  Of Monsters and Men ..................King and Lionheart
 4  Dikta...................................What Are You Waiting For?
 5  Coldplay ...............................................................Paradise
 6  Grafík .................................................................Bláir fuglar
 7  Lana Del Ray ...............................................Video Games
 8 Ed Sheeran .....................................................Lego House
 9  Amy Winehouse ............................ Our Day Will Come
 10  Stefán Hilmars. / Eyjólfur Kristjáns. ... Þín innsta þrá

Sæti Flytjandi Plata

 1  Mugison ...................................................................Haglél
  2  Páll Óskar & Sinfó .............................Páll Óskar & Sinfó
 3  KK & Ellen .....................................................................Jólin
 4  Of Monsters and Men ............My Head Is an Animal
 5  Helgi Björnsson ........ Íslenskar dægurperlur í Hörpu
 6  Sigurður Guðm. og Sigríður Thorlacius. ...Ásamt Sinfó
 7  Stebbi og Eyfi ........................Fleiri notalegar ábreiður
 8  Cortes feðgar ............................................................Ísland
 9  Ingimar Eydal ................................................Allt fyrir alla
 10  Björgvin Halldórsson ................................Gullvagninn

Nýlega bárust fréttir af því að sala á íslenskri tónlist hefði aukist um 
30% á milli ára. Það hljóta að teljast flottar fréttir, sérstaklega í bransa 
sem úti í hinum stóra heimi hefur undanfarið einkennst af illa skipu-
lögðu undanhaldi …

En þetta er ekki eina góða fréttin af 
íslensku poppi á árinu. Tónleikahald var 
mjög öflugt. Iceland Airwaves-hátíðin var 
sú stærsta hingað til og pumpaði hellingi 
af lífi og erlendum gjaldeyri inn í hjörtu 
og efnahag höfuðborgarinnar. Það var 
talið í út um allt land, allan ársins hring, á 
Hemma og Valda og í Hörpunni og öllum 
hinum stöðunum. Harpan kom þokkalega 
undan sínu fyrsta starfsári. Þar voru 
haldnir margir flottir tónleikar, bæði með 
íslenskum og erlendum listamönnum. Ég 

verð sérstaklega að hrósa skipuleggjendum tónleika raðarinnar Undir-
aldan, en á hennar vegum spila upprennandi listamenn í Kaldalóns-
salnum og aðgangur er ókeypis. Það er gaman að fara á tónleika í Hörpu 
og markmiðið hlýtur að vera að fá sem flesta landsmenn þangað. Þeir 
verða hvort sem er að borga af henni næstu árin …

Það komu líka góðar fréttir af íslensku veftónlistarveitunum. Gogo-
yoko vex og dafnar og hjá Tónlist.is eru menn duglegir að prófa nýj-
ungar og auka við þjónustuna. Báðar þessar veitur njóta góðs af því 
að VSK-urinn af stafrænni tónlist var á árinu lækkaður niður í 7%, til 
jafns við þann skatt sem er greiddur af geisladiskum.

Bestu fréttirnar eru samt augljóslega að það er fullt af íslensku tón-
listarfólki að gera góða hluti. Það sést vel bæði á verðlaunaplötum 
Kraums og á tilnefningum til Íslensku tónlistarverðlaunanna hvað 
þetta var gott tónlistarár. Margar frábærar plötur ekki komust að.

Og þá komum við aftur að upphafspunktinum. 30% söluaukning. 
Stjórnvöldum bar gæfa til að fara ekki að tillögum Alþjóða gjaldeyris-
sjóðsins sem í fyrra lagði til hækkun virðisaukaskatts á tónlist. Sú 
ákvörðun hefur styrkt plötuútgáfuna, sem minnkar atvinnuleysi og 
gerir fjölda manns kleift að búa til flotta tónlist. Gott mál.

Öflugt íslenskt poppár

VINSÆL Of Monsters and Men er 
ein af hljómsveitum ársins 2011.

> PLATA VIKUNNAR
Ragga Gröndal - Astrocat Lullaby

★★★★
„Afbragðspoppplata frá frábærri 
söngkonu.“  - tj

> Í SPILARANUM
Drake - Take Care
Brother Grass - Brother Grass
Jónsi - We Bought a Zoo
Guided by Voices - Let‘s Go Eat The Factory
Dad Rocks! - Mount Modern

Dave Mustaine, forsprakki Megadeth, 
segist hafa gengið í gegnum allan til-
finningaskalann þegar hann spilaði 
með fyrrverandi félögum sínum í 
Metallica á þrjátíu ára afmælistón-
leikum þeirra í San Francisco. 

„Ég gekk í gegnum smá geðsveifl-
ur,“ sagði Mustaine við Powerline. 
„Stundum var ég uppi og stundum 
niðri. Ég varð mjög spenntur og vildi 
drífa hlutina af stað. Þetta er bara 
listamaðurinn í mér. Ég get verið dá-
lítið óþolinmóður,“ sagði hann. „Það 
var gaman að spila með þeim. Ég 
vildi samt óska að ég hefði haft meiri 
tíma til að undirbúa mig með þeim 
því ég er fullkomnunarsinni.“

Mustaine var fyrsti sólógítarleik-
ari Metallica og einn af aðallaga-
höfundum en var rekinn úr sveit-
inni árið 1983. Ástæðan 
var óhófleg vímuefna-
neysla hans og rifrildi 
við James Hetfield og 
Lars Ulrich.

Tilfinningarík stund

ENDURFUNDIR 
Dave Mustaine og 

James Hetfield 
á afmælistón-

leikunum í San 
Francisco.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Bandaríski rapparinn og 
leikarinn Common hefur 
gefið út sína níundu hljóð-
versplötu. Endurminningar 
hans eru einnig nýkomnar 
út þar sem hann skrifar um 
sambandið við móður sína.

Níunda hljóðversplata hins silki-
mjúka bandaríska rappara og leik-
ara Common, The Dreamer, The 
Believer, er komin út. 

Common heitir réttu nafni 
Lonnie Rashid Lynn Jr. og fædd-
ist í Chicago árið 1972. Pabbi 
hans var kennari en spilaði áður 
í ABA-deildinni í körfubolta sem 
rann síðar meir saman við NBA-
deildina. Hann skildi við mömmu 
Common þegar hann var sex ára 
og ólst rapparinn því upp hjá 
mömmu sinni. 

Í skóla stofnaði Common tríóið 
C.D.R. sem síðar meir hitaði upp 
fyrir rappsveitina NWA og því 
kom fáum á óvart þegar hann 
ákvað að leggja tónlistina fyrir 
sig. Sólóferillinn hófst undir nafn-
inu Common Sense með plötunni 

Can I Borrow a Dollar? árið 1992. 
Smáskífulagið Take It EZ náði vin-
sældum hjá rappáhugamönnum 
og vegur hans jókst með útgáfu 
næstu sólóplötu, Resurrection, 
sem kom út tveimur árum síðar.

Common Sense þurfti að stytta 
nafnið sitt í Common eftir að 
reggíhljómsveit frá Los Angeles 
með saman nafni kvartaði yfir 
nafngiftinni. Fyrsta platan hans 
undir nýja nafninu, One Day It´ll 
All Make Sense, kom út 1997. Þar 
voru Lauryn Hill, Erykah Badu og 
De La Soul gestir og í þetta sinn 
breytti Common um stefnu og 
hætti í bófarappinu, enda orðinn 
ábyrgðarfullur faðir. 

Næst gekk Common til liðs 
við Soulquarian ásamt J. Dilla, 
D´Angelo og ?uestlove og átti þessi 
rapphópur stóran þátt í næstu 
tveimur plötum Common. Önnur 
þeirra, Like Water for Chocolate, 
náði gullsölu. Common breytti um 
stíl fyrir næstu útgáfu, Electric 
Circus, þar sem elektrónísk tón-
list og rokk kom við sögu og lagið 
Love of My Live með Erykah Badu 
vann Grammy-verðlaunin. 

Eftir að hafa aðstoðað Kanye 

West á fyrstu plötu hans endur-
galt West honum greiðann og 
aðstoðaði Common við upptökur á 
Be sem kom út 2005 og fékk fjórar 
Grammy-tilnefningar. West kom 
einnig við sögu á Finding Forever 
frá 2007 sem fór beint í efsta sæti 
Billboard-listans. Ári síðar kom út 
Universal Mind Control þar sem 
The Neptunes sáu um upptöku-
stjórn og teknóið var í fyrirrúmi. 

Á nýju plötunni fékk Common 
aðstoð frá upptökustjóranum No 
I.D., og þar er meiri áhersla lögð 
á hip hop af gamla skólanum. The 
Independent gefur henni fullt hús, 
eða fimm stjörnur, Paste Magazine 
8,1 af 10 og Rolling Stone gefur 
plötunni þrjár stjörnur af fimm.

Undanfarin ár Common hefur 
verið að færa sig upp á skaftið í 
leiklistinni og hefur undanfar-
in ár leikið í myndum á borð við 
Smokin´ Aces, Wanted, Terminator 
Salvation og Date Night.

Í september síðastliðnum gaf 
hann svo út endurminningar sínar, 
One Day It´ll All Make Sense. Þar 
leggur hann áherslu á náið sam-
band sitt við móður sína.

freyr@frettabladid.is

SILKIMJÚKUR SÓLÓFERILL
COMMON Rapparinn hefur gefið út sína níundu plötu og nefnist hún The Dreamer, The Believer.  NORDICPHOTOS/GETTY
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> NEW YEAR‘S EVE

verður frumsýnd um helgina en 
hún skartar ansi mörgum stórstjörn-
um, svo sem Robert De Niro, Mich-
elle Pfeiffer og Zac Efron. Hún 
hefur hins vegar fengið af-
leita dóma og er til að 
mynda aðeins með 
7 prósent á rotten-
tomatoes.com.

Kvikmyndin The Girl with 
the Dragon Tattoo verður 
loks frumsýnd um helgina. 
Hennar hefur verið beðið 
með mikilli eftirvæntingu 
enda byggð á einni bestu 
spennusögu seinni tíma.

Margir, sérstaklega í norðan-
verðri Evrópu, supu hveljur þegar 
fréttist af því að Ameríkanarnir 
ætluðu að gera sína eigin útgáfu af 
fyrstu bók Stiegs Larsson, Karlar 
sem hata konur. Noomi Rapace, 
sem hafði stigið sín fyrstu skref 
í kvikmyndaleik undir verndar-
væng Hrafns Gunnlaugssonar, 
tókst með undra verðum hætti 
að skapa hina andfélagslegu Lis-
beth Salander og gera hana að 
sinni. Einhverjir róuðust tölu-
vert þegar nafn Davids Fincher 
skaut upp kollinum, hann hafði 
jú kvikmyndir á borð við Se7en 
og Fight Club á ferilskránni og 
virtist hafa nægjan lega þekk-
ingu á hinum drungalega heimi 
sem kvikmyndin á að gerast í. 
Enn voru hins vegar margir á 
nálum og óttuðust að  Hollywood-
stjarna yrði dubbuð upp í hlutverk 
Salander. Og það kom á daginn, 
stærstu stjörnurnar börðust um 

hlutverkið, Scarlett Johansson, 
Natalie Portman, listinn var nán-
ast endalaus.

En Fincher tók áhættu, valdi 
hina óreyndu Rooney Mara fram 
yfir allar hinar en hinar. Nafnið 
hringdi engum bjöllum þótt ein-
hverjir fíklar í ameríska ruðn-
ingnum könnuðust við nafna-
samhengið. Móðurafi hennar, Art 
Rooney, stofnaði stórliðið Pitts-
burgh Steel ers en föðurafi hennar, 
Tim Mara, á heiðurinn af stofnun 
New York Giants. Fincher hafði 
unnið með Rooney Mara í Social 
Network þar sem hlutverk hennar 
var lítið – hún lék kærustu Marks 
Zuckerberg. Þar áður hafði hún 
leikið í endurgerð á hryllings-
myndinni Nightmare on Elmstreet 
og svo rómantísku gamanmynd-
inni Youth in Revolt. Mara hefur 
hins vegar blásið á allar efasemda-
raddir, hún nálgast Salander á 
nýjan hátt og virðist hafa tekist 
vel upp, allavega er hún tilnefnd 
til Golden Globe-verðlauna. 

En þá var komið að hinu stóra 
hlutverkinu, Mikael Blomkvist, 
rannsóknarblaðamanninum á 
tímaritinu Millennium sem gilj-
ar konur og flettir ofan af auð-
jöfrum þess á milli. Ólíkt Rapace 
voru skiptar skoðanir um Micha-
el Nykvist í hlutverki Blomkvists. 

Sumum fannst hann ekki nógu 
heillandi fyrir hlutverk kvenna-
ljómans. Líkt og með Salander-
hlutverkið börðust stærstu stjörn-
urnar um Blomkvist, George 
Clooney og Brad Pitt þar á meðal. 
En Fincher fékk óvænta gjöf 
þegar Skyfall, nýjustu James 
Bond-myndinni, var frestað um 
óákveðinn tíma og Daniel Craig, 
einn helsti töffari hvíta tjaldsins, 
var óvænt á lausu. „Hlutverkið 
var fullkomið fyrir mig, ég er frá 
Norður-Englandi þar sem er kalt 
og dimmt, fólk drekkur og syng-
ur og elskar að hræða líftóruna 
úr hvort öðru,“ hefur breska blað-
ið The Sun eftir honum.

The Girl with the Dragon Tattoo 
hefur fengið afbragðs dóma í 
Ameríku, samkvæmt rotten-
tomatoes.com eru 86 prósent 
gagnrýnenda sáttir. Metacritic, 
sem vinnur eftir svipaðri hug-
myndafræði, gefur henni 73 pró-
sent og hún fær 7,4 í einkunn hjá 
notendum imdb.com. Fincher er 
sjálfur það sáttur við myndina 
að samkvæmt síðustu fréttum að 
vestan íhugar hann nú alvarlega 
að leikstýra næstu tveimur mynd-
um sjálfur. „Ég myndi þá gera þær 
samtímis,“ sagði Fincher í samtali 
við vefsíðuna collider.com. 

 freyrgigja@frettabladid.is

AMERÍKA GEGN SVÍÞJÓÐ

SALANDER 
Rooney Mara hefði varla getað fengið erfiðara 
hlutverk þegar David Fincher ákvað að velja hana 
sem Lisbeth Salander. Noomi Rapace hafði tekist 
að gera andfélagslega tölvuhakkarann að sínum 
og margir voru efins um að hinni bandarísku 
leikkonu tækist að feta í fótspor hennar.

BLOMKVIST 
David Fincher stökk á Daniel Craig þegar 
í ljós kom að Skyfall, nýjustu Bond-
myndinni, var frestað um óákveðinn 
tíma. Hann tekur við keflinu af Michael 
Nykvist sem var umdeildur í hlutverki 
blaðamannsins Blomkvist.

Framleiðendur Hangover 2 losnuðu í vikunni við 
tvær málsóknir sem höfðu verið í gangi. Handrits-
höfundurinn Michael Alan Rubin höfðaði mál á 
hendur höfundum myndarinnar fyrir að hafa stolið 
söguþræði myndarinnar úr sjálfsævisögu sinni, 
Mickey and Kirin. Rubin hætti sjálfviljugur við 
málsóknina.

Áhættuleikarinn Scott McLean, sem lék í áhættu-
atriði fyrir Ed Helms, er einnig hættur við að sækja 
framleiðendur myndarinnar til saka fyrir slys sem 
hann varð fyrir á tökustað. McLean fór fram á 
bætur vegna slyssins. Þar með hafa þrjú dómsmál 
verið til lykta leidd í tengslum við myndina.  Eins og 
frægt er orðið ákvað húðflúrameistarinn S. Victor 
Whitmil að fara í mál við aðstandendur myndarinn-
ar vegna meints þjófnaðar á „höfundarverki“ sínu. 
Í myndinni skartar persóna Ed Helms ansi myndar-
legu húðflúri í andlitinu sem var nákvæmlega eins 
og það sem Whitmil flúraði á andlit Mike Tyson. 
Húðflúrið fékk að standa óáreitt í myndinni en máls-

aðilar náðu sáttum þótt sú niðurstaða sé trúnaðar-
mál. Hafa ber í huga að Hangover 2 var fjórða mest 
sótta mynd ársins og malaði gull í miðasölu.  - fgg

Lausir við timburmennina

MÁLSÓKNAFLÓÐ Framleiðendur Hangover 2 hafa þurft að 
standa í þrennum málaferlum vegna myndarinnar. Þau mál 
hafa hins vegar verið leyst farsællega.

Viðtal Erlings Grétars Einarssonar við Rid-
ley Scott hefur farið eins og eldur í sinu um 
kvikmyndaheiminn eftir að það birtist á 
kvikmyndavefsíðu hans, filmophilia.com. 
Erlingur var meðal blaðamanna á blaða-
mannafundi Scotts á 101 Hótel skömmu 
áður en tökur á geimverumyndinni Pro-
metheus hófust hér á landi. Vefsíðurnar 
Empireonline.com og contactmusic.com 
eru meðal þeirra sem hafa vitnað í viðtal 
Erlings, sem sjálfur er forfallinn Alien-
aðdáandi.

Aðalfréttin, að mati erlendu miðlanna, er 
sú að geimveruskrímslið Xenomorph verði 
ekki í myndinni. Eins og komið hefur fram 
er Prometheus einhvers konar forleikur að 
Alien-myndaflokknum fræga og aðdáendur 

þeirra mynda hoppuðu hæð sína af kæti 
þegar fréttist af því að Scott væri snúinn 
aftur á þær slóðir. Þeir vonuðust jafnvel til 
að fá að sjá Xenomorph í þrívídd. En þeim 
verður ekki að ósk sinni. „Xenomorph er 
kominn í Disney-garðinn í Orlando, ég veit 
ekki hvernig hann endaði þar en hann er 
sem sagt í Disney-garðinum.“

Tökurnar á Prometheus hér á landi voru 
gríðarlega umfangsmiklar, en þær fóru að 
mestu leyti fram við rætur Heklu og svo 
Dettifoss. Fyrsta stiklan kom á netið í gær 
og fékk afbragðs viðtökur en með aðalhlut-
verkin í myndinni fara þau Noomi Rapace, 
Michael Fassbender og Charlize Theron.  
Myndin verður frumsýnd í júní á næsta ári. 
 - fgg

Íslenskt viðtal slær í gegn

FLOTT STIKLA Myndarinnar Prometheus 
er beðið með mikilli eftirvæntingu en 
þar snýr leikstjórinn Ridley Scott aftur á 
slóðir vísindaskáldskapar.

Bryant Moore er handritshöfund-
ur sem sérhæfir sig í vísindaskáld-
skap. Moore hlýtur að vera ákaf-
lega hugrakkur því hann hefur 
höfðað mál á hendur James Came-
ron og 20th Century Fox fyrir 
kvikmyndina Avatar. Eins og búast 
mátti við fer Moore ekki fram á 
neinar smáupphæðir heldur tvo og 
hálfan milljarð, í dollurum talið. 

Moore er þess handviss um að 
Cameron hafi stolið hugmyndinni 
sinni úr handriti sínu Aquatica and 
Descendants: The Pollination. Lög-
maður Camerons vísar þessu al-
farið á bug. „Hr. Cameron skrifaði 
handritið að myndinni einn og við 
höfum haldbærar sannanir fyrir 

því eins og við munum sýna fyrir 
dómi,“ segir Bert Fields lögmað-
ur, sem telur að ásakanirnar séu 
úr lausu lofti gripnar. Talsmaður 
Fox tók undir hvert orð, sagði lög-
sóknina eiga sér enga stoð í raun-
veruleikanum.

Þetta er ekki fyrsta lögsóknin 
sem Cameron þarf að verjast því 
fyrr í mánuðinum skaut maður að 
nafni Eric Ryder upp kollinum og 
krafði Cameron um svimandi háar 
upphæðir fyrir svipaðar sakir. 
Ryder heldur því fram að Cameron 
hafi notað hugmyndir sínar í leyfis-
leysi sem hann hafi kynnt fyrir 
framleiðslufyrirtæki leikstjórans, 
Lightstorm Entertainment.  - fgg

Cameron lögsóttur
RÁÐIST Á AVATAR Tveir menn hafa höfðað mál á hendur James Cameron fyrir 
kvikmyndina Avatar.

bio@frettabladid.is
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folk@frettabladid.is

Ágúst Jakobsson tekur upp auglýs-
ingu með Ólympíulandsliði Kína 
um jólin. Hann er sömuleiðs önnum 
kafinn við upptökur á spennumynd-
inni Frost.

Kvikmyndatökumaðurinn og auglýsinga-
gerðarmaðurinn Ágúst Jakobsson ætlar að 
taka sér frí frá tökum á íslensku spennu-
myndinni Frost og eyða jólunum í Kína 
við tökur á auglýsingu fyrir Coca Cola. 

„Ég flýg til Kína á Þorláksmessu,“ segir 
Ágúst, sem ætlar að mynda Ólympíulands-
lið Kínverja í frjálsum íþróttum. Tilefnið 

er Ólympíuleikarnir í London á næsta ári 
en Coca Cola er styrktaraðili kínverska 
liðsins. Þetta verður í þriðja sinn sem 
Ágúst flýgur til Kína á þessu ári vegna 
auglýsingaverkefnis.

Hann hefur undanfarin ár myndað fjölda 
fótboltaauglýsinga erlendis, þar á meðal 
fyrir íþróttavöruframleiðandann Nike 
vegna úrslitaleiks Meistaradeildar Evrópu 
á síðasta ári þar sem hann vann með leik-
mönnum Manchester United og Barcelona.

Evrópukeppnin í fótbolta verður hald-
in næsta sumar og býst Ágúst við því 
að vinna við eitthvað tengt henni. „Sér-
staklega fyrst Englendingar eru búnir að 
koma sér áfram. Ég geri alveg ráð fyrir 

því að hitta Terry, Rooney og Lampard 
einhvern tímann í vor,“ segir Chelsea-
aðdáandinn Ágúst léttur.  

Frost er fyrsta kvikmynd hans hér á 
landi í fullri lengd í rúman áratug, eða 
síðan hann vann við Popp í Reykjavík, 
Fíaskó og Villiljós. Hann vann við stutt-
myndina Karlsefni síðasta sumar á Íslandi 
og fékk þá áhuga á að taka upp kvikmynd 
í fullri lengd. Eftir að hafa rætt við fram-
leiðendurna Ingvar Þórðarson og Júlíus 
Kemp og lesið handritið að Frosti ákvað 
hann að stökkva á verkefnið. „Um leið 
og ég frétti að þetta ætti að gerast uppi 
á jökli og að þetta væri spennumynd 
sagði ég: „Ókei, ég er klár.“ Leikstjóri 

myndarinnar er Reynir Lyngdal og hand-
ritið skrifar Jón Atli Jónasson. Með aðal-
hlutverkin fara þau Björn Thors, Anna 
Gunndís Guðmundsdóttir, Helgi Björnsson 
og Hilmar Jónsson.

Eftir að tökunum á auglýsingunni í Kína 
lýkur heldur Ágúst áfram störfum sínum 
við Frost. „Ég verð uppi á Langjökli og 
mun eiga heima á Hótel Geysi í mánuð. 
Það er skemmtilegt að takast á við veðrið 
og jökulinn og allar þessar aðstæður. 
Maður er með íslenskt blóð í æðum sér og 
á að geta staðið þetta af sér,“ segir hann. 
„Mér líst mjög vel á þetta verkefni og ég 
held að þetta verði alveg þrusugóð spennu-
mynd.“ freyr@frettabladid.is

Myndar Frost og kínverska ólympíufara
UPPI Á JÖKLI Ágúst uppi á Langjökli við tökur á spennumyndinni Frost. Á LEIÐ TIL KÍNA Kvikmyndagerðarmaðurinn Ágúst Jakobsson tekur upp auglýsingu í Kína um jólin. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Playboy-stofnandinn Hugh 
Hefner segist vera mjög feginn 
því í dag að fyrirhugað brúð-
kaup hans og Crystal Harris 
hafi verið aflýst fyrr í ár. Hefn-
er, sem er 85 ára, var skilinn 
eftir með sárt ennið í júní þegar 
Harris sleit trúlofun þeirra 
aðeins nokkrum dögum áður en 
brúðkaupið átti að eiga sér stað. 

Hefner segist hafa misskilið 
samband þeirra og er ánægður 
með að hafa ekki gengið upp að 
altarinu með Harris, sem var 
Playboy-fyrirsæta. Hefner er 
nú í sambúð með bestu vinkonu 
Harris, Anna Sophie Berglund, 
og Sheru Bechard. „Þær hafa 
hjálpað mér að ná mér eftir 
sambandsslitin.“

Ánægður með að 
brúðkaupi var aflýst

Á MEÐAN ALLT LÉK Í LYNDI Hugh Hefner er feginn því að Crystal Harris sleit 
trúlofun þeirra í sumar.  NORDICPHOTOS/GETTY

Þrátt fyrir að vera sá leikari 
sem halar inn mestum tekjum í 
kvikmyndahúsum heimsins efast 
Daniel Radcliffe enn um hæfi-
leika sína sem leikari. 

Ferill Radcliffes spannar ell-
efu ár þótt hann sé einungis 22 
ára gamall, en nú hefur hann 
lokið við að leika í fyrstu mynd-
inni síðan Harry Potter-seríunni 
lauk. Hann viðurkennir að þótt 
hann hafi lært margt við tökur 
myndarinnar hafi hann stundum 
verið handviss um gagnsleysi 
sitt sem leikara. Hann segir efa-
semdarraddir hvetja sig áfram. 
„Alltaf þegar ég heyri fólk tala 
um Harry Potter 
krakkana eins og 
við munum ekki 
komast af í kvik-
myndaheiminum 
fæ ég aukinn kraft. 
En það er 
dagamunur 
á því hversu 
góður manni 
finnst 
maður 
vera.“

Efast um 
sjálfan sig

ÓÖRUGGUR 
Radcliffe 

var aðeins 
ellefu ára 

þegar hann 
lék í fyrstu 

myndinni um 
Harry Potter. 

FRAMLEIÐANDI  Óskarsverðlaunamyndarinnar Crash  hefur 
verið dæmdur til að greiða tæpan einn og hálfan milljarð til leikstjóra 
myndarinnar, Pauls Haggis, og leikarans Brendans Fraser. Framleiðand-
inn hafði ekki greitt þeim nægan arð vegna myndarinnar.

1,5

Á TÖKUSTAÐ Ágúst hefur unnið mikið með íþróttamönnum.
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Sjónvarpsstöðin E!, sem sérhæfir sig í fréttum af ríka og fræga fólkinu, hefur tekið 
saman tíu helstu fréttir ársins af skjólstæðingum sínum. Konunglegt brúðkaup, andlát 
dáðrar söngkonu og sakfelldur læknir eru meðal þeirra sem komast á listann.

TÍU STÆRSTU FRÉTTIRNAR

1. BRÚÐKAUP VILHJÁLMS OG KATRÍNAR Dagsetning: 29. apríl. 
Nánast öll heimsbyggðin fylgdist með því þegar Vilhjálmur Bretaprins gekk að eiga Kate Middleton við hátíðlega athöfn. 
Pippa Middleton stal senunni um stundarsakir þegar hún fylgdi systur sinni inn í kirkju, en kjóll hennar skildi lítið eftir 
fyrir ímyndunaraflið. NORDIC PHOTOS/GETTY 

2. HRUN CHARLIE 
SHEEN
Dagsetning: 7. mars
Það var alltaf vitað að 
Charlie Sheen ætti í 
erfiðleikum með áfengi 
og ólögleg fíkniefni. En 
enginn gat ímyndað sér 
þá atburðarás sem fór 
af stað þegar Warner 
Bros. og CBS ráku 
leikarann úr sjónvarps-
þáttunum Two and a 
Half Men. Sheen-sagan 
virtist endalaus árið 
2011 en leikarinn er nú 
óðum að ná sér eftir 
rússíbanareiðina.

3. ENDALOK 
HARRY POTTER
Dagsetning: 7. júlí
Eftir að hafa rakað 
inn milljörðum, selt 
leikföng, boli, föt, leiki 
og áfram mætti lengi 
telja var loks komið að 
endalokum töfra-
stráksins Harry Potter 
og vina hans. Síðasta 
myndin, Harry Potter 
og dauðadjásnin II, olli 
aðdáendum engum 
vonbrigðum og halaði 
inn rúma 1,3 milljarða 
dollara í miðasölu á 
heimsvísu.

4. HLIÐARSPOR 
HASARHETJU
Dagsetning: 16. maí
Það þarf ekki að 
koma á óvart þegar 
kvikmyndastjarna skilur 
og það gerðu þau 
Maria Shriver og Arnold 
Schwarzenegger hinn 
9. maí. Hins vegar kom 
það mörgum á óvart 
þegar í ljós kom að 
vöðvatröllið sjálft, sem 
hefur lagt mikið upp úr 
fjölskylduímynd sinni, 
hafði barnað þernu 
fjölskyldunnar.

5. CONRAD MURRAY 
DÆMDUR
Dagsetning: 7. nóvember
Michael Jackson var 
mörgum harmdauði og 
það var snemma ljóst 
að nokkrum spurn-
ingum var ósvarað um 
það hvernig poppgoðið 
dó. Snemma beindist 
grunur að lækni 
Jacksons, Conrad 
Murray, sem síðar 
var dæmdur í 
fjögurra ára 
fangelsi fyrir 
manndráp af 
gáleysi.

6. NEKTAR-
MYNDUM STOLIÐ

Dagsetning: 14. septem-
ber 
Tölvuhakkarinn Christopher 
Chaney er ekki hátt 
skrifaður hjá leikkonunum 
Milu Kunis og Scarlett 
Johannsson. Hann hakk-
aði sig inn í síma þeirra 
beggja, stal nokkrum 

nektarmyndum af 
þeim og lak þeim að 
sjálfsögðu á netið, 
aðdáendum þeirra 
til mikillar gleði. 
Málið er nú í 
rannsókn hjá FBI.

7. KARDASHIAN-
HRINGEKJAN
Dagsetning: 31. október
Kim Kardashian og Kris Humphries 
trúlofuðu sig í maí, giftu sig í ágúst 
og skildu í lok október. Allt var þetta 
kyrfilega fest á filmu fyrir raunveru-
leikaþáttaröð E!-sjónvarpsstöðvar-
innar og malaði að endingu gull. 

8. WINEHOUSE 
DEYR
Dagsetning: 23. júlí
Enska söngkonan Amy 
Winehouse var ein besta 
söngkona heims en hún 
var jafnframt þjökuð af 
áfengis- og vímuefna-
vanda. Því kom kannski 
fáum á óvart þegar hún 
andaðist á heimili sínu í 
London fyrr á þessu ári.

9. EITTHVAÐ SKRÍTIÐ
Dagsetning: 20. maí
Doug Hutchinson var eflaust 
flestum gleymdur eftir leik sinn í 
The Green Mile, þar sem hann lék 
bölvaðan hrotta. En hann dúkk-
aði aftur upp þegar hann giftist 
Courtney Alexis Stodden, en 
brúðurin var ekki nema sextán 
ára. Hins vegar ákvað móðir 
hennar að gefa dóttur sinni 
leyfi til að giftast hinum 51 árs 
leikara, en þau rembast nú 
eins og rjúpan við staurinn 
að komast í raunveruleika-
þáttaröð.

10. SKILDU EFTIR 
FRAMHJÁHALD
Dagsetning: 17. 
nóvember
Samband Demi Moore 
og Ashton Kutcher 
vakti mikla athygli, hún 
nýskilin við harðhaus-
inn Bruce Willis, hann 
stjarna úr sjónvarps-
þáttum. En hjóna-
bandið entist lengur 
en margir höfðu spáð. 
Hins vegar reyndist 
Kutcher ekki einnar 
konu maður, eins og 
bandarískir fjölmiðlar 
greindu skilmerkilega 
frá. Hann leikur nú 
aðalhlutverkið í Two 
and a Half Men.
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Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Nýtt verk úr smiðju Vesturports
frumsýnt í janúar

Tryggðu þér miða strax!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

Tom Cruise brosti breitt ásamt eiginkonu 
sinni Katie Holmes er hann var viðstadd-
ur frumsýningu fjórðu Mission: Impos-
sible myndarinnar í New York. Myndin ber 
heitið Mission: Impossible – Ghost Proto-
col og er Cruise áfram í aðalhlutverki 
en honum við hlið eru ný andlit á borð 
við Jeremy Renner, Simon Pegg og hinn 
sænska Michael Nyqvist, sem tók sig 
vel út á rauða dreglinum.

Fjórða Mission: Impossible 
myndin frumsýnd

GLÖÐ Leikarahjónin 
Katie Holmes og Tom 
Cruise stilltu sér upp 
fyrir ljósmyndara. 

PAR Leikarinn Josh Holloway, sem er 
betur þekktur úr sjónvarpsþáttunum 
Lost, fer með hlutverk í myndinni en hér 
er hann með eiginkonu sinni Yessicu 
Kumala. NORDIC PHOTOS/GETTY

SVÍINN 
Michael 
Nyqvist 

klæddi sig 
upp á fyrir 

frumsýn-
inguna. 

GLÆSILEG 
Leikkonan 
Jennifer 
Morrison 
tók sig vel 
út í kjól 
frá Stellu 
McCartney. 

HJÓN Leikkonan 
Paula Patton með 
eiginmanni sínum 
Robin Thicke. 

SVARTKLÆDDUR 
Leikarinn Jeremy 
Renner brosti á 
rauða dreglinum. 
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the d i v e r ’ s  w a t c h
No other watch is engineered quite like a Rolex. The Submariner, introduced in 

 1953, was the fi rst watch to be water resistant up to 100 metres. It was later 

strengthened by its patented triple-seal Triplock winding crown, making it capable

of withstanding depths of up to 300 metres. The new 40 mm Submariner is

presented here in 904L steel with a black Cerachrom disc.

the submariner

Jon Bon Jovi lenti í því óskemmti-
lega atviki á dögunum að orð-
rómur fór af stað á internetinu 
um ótímabæran dauðdaga söngv-
arans. Það var lítill vefmiðill sem 
bjó til fréttina, sem dreifðist á 
internetið á örskammri stundu og 
grætti marga aðdáendur hinnar 
goðsagnakenndu sveitar, Bon 
Jovi. 

Söngvarinn virðist vera með 
húmorinn í lagi því hann brást 
snöggt við og birti á mánudag 
mynd af sér fyrir framan jólatré 
með blað í hendinni sem var dag-
sett 19. desember. Á blaðið stóð 
skrifað: Himnaríki líkist New 
Jersey mjög mikið. 

Sannaði að 
hann er á lífi

SPRELLLIFANDI Jon Bon Jovi fæddist 
í New Jersey og þykir afar vænt um 
heimaríkið sitt. 

Hljómsveitirnar Of Monsters and 
Men og Apparat Organ Quartet 
eru á lista National Public Radio í 
Bandaríkjunum, NPR.org, yfir þá 
fimm flytjendur ársins 2011 sem 
fólk má ekki missa af.

„Á plötunni My Head Is an 
Animal er heillandi epískt þjóð-
lagapopp,“ segir blaðamaður 
KEXP sem tekur upp tónleika 
fyrir NPR, og líkir Of Monsters 
and Men við Seattle-sveitina The 
Head and the Heart og hina kanad-
ísku Arcade Fire. Bætir hann við 
að platan hafi verið sú besta sem 
kom út á þessu ári. 

Um nýjustu plötu Apparat Organ 
Quartet, segir hann: „Ef Kraft-
werk hefði gefið út plötu árið 2011 

hefði hún líklega hljómað eins og 
Pólýfónía. Fín til að hlusta á þegar 
maður keyrir eftir hraðbrautinni 
eða þegar maður flakkar um á net-
inu.“

Íslenskt á topp fimm

OF MONSTERS AND MEN My Head Is 
an Animal er plata ársins 2011 að mati 
blaðamannsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Óskarsverðlaunastyttan sem leik-
stjórinn Orson Welles fékk fyrir 
handrit kvikmyndarinnar Citizen 
Kane var seld á uppboði í Kaliforníu 
fyrir rúmar eitt hundrað milljónir 
króna. Citizien Kane kom út árið 
1941 og hefur löngum verið talin ein 
besta mynd sögunnar. Welles samdi 
handrit myndarinnar, leikstýrði 
henni og lék aðalhlutverkið. Hún var 
tilnefnd til níu Óskarsverðlauna en 
fékk aðeins ein fyrir handritið. Ekki 
hefur verið gefið upp hver keypti 
styttuna en töframaðurinn David 
Copperfield átti næsthæsta boðið.

Seld á 100 milljónir

CITIZEN KANE Citizen Kane hefur 
löngum verið talin ein besta 

kvikmynd sögunnar.

Kanye West sá til þess að tón-
leikagestur, sem henti litlum aug-
lýsingaspjöldum upp á svið á tón-
leikum hans og Jay-Z var rekinn 
út úr húsinu. Gesturinn var í hópi 
með fleira fólki og fyrst hótaði 
West fokillur að fleygja öllum 
hópnum út úr húsinu. Eftir að 
hafa beðið hinn seka um að gefa 
sig fram gerði hann það á endan-
um og fékk reisupassann að laun-
um. „Ef enginn réttir upp hendi 
og játar þetta á sig verður allur 
þessi hópur að yfirgefa salinn,“ 
kallaði West. Eftir uppákomuna 
héldu tónleikarnir áfram eins og 
ekkert hefði í skorist.

Brjálaðist á 
tónleikum

ÓSÁTTUR Rapparinn Kanye West vill ekki 
að drasli sé hent upp á svið til sín.
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KÆRU JÓLASVEINAR, GEFIÐ STÖÐ 2 Í SKÓINN!
Eins og allir jólasveinarnir vita er áskrift að Stöð 2 tilvalin aðfangadagsgjöf í skóinn. Með gjafakorti Stöðvar 2 getur þú virkjað áskriftina 

á Þorláksmessu eða á aðfangadag og gildir hún í heilan mánuð. Njóttu þess að hafa Stöð 2 yfir hátíðarnar!

Við erum í Kringlunni í dag.
 Þar færð þú Stöð 2 í skóinn.

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

JÓLA BÍÓ
Stöð 2 Bíó sýnir yfir 200 

úrvalskvikmyndir í hverjum 
mánuði og stöðin fylgir frítt 

með áskrift að Stöð 2.

Stöð 2 Bíó sýnir yfir 200 
úrvalskvikmyndir í hverjum 

mánuði og stöðin fylgir frítt 
með áskrift að Stöð 2.
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úrvalskvikmyndir í hverjum 
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Stöð 2 Bíó sýnir yfir 200 
úrvalskvikmyndir í hverjum 

mánuði og stöðin fylgir frítt 
með áskrift að Stöð 2.

Bíó  ★★

Blitz
Leikstjórn: Elliott Lester

Leikarar: Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David 
Morrissey, Zawe Ashton

Farðu úr úlpunni!
Breska hasarhetjan Jason Statham getur látið til sín taka þegar sá gállinn er 
á honum. Í myndinni Blitz er hann hins vegar á sjálfstýringu og gefur lítið af 
sér. Hann klæðist úlpu stóran hluta myndarinnar og ég fékk það á tilfinn-
inguna að það væri ekki ákvörðun búningadeildarinnar heldur bara það að 
Statham hefði mætt á tökustað og hreinlega ekki nennt að fara úr úlpunni.

Blitz fjallar um lögreglumanninn Tom Brant sem reynir, ásamt félögum 
sínum, að hafa hendur í hári löggumorðingja sem kallar sig Blitz. Brant, eins 
og flestar persónur Stathams, á að sjálfsögðu að vera grjótharður og tilfinn-
ingalaus, en er ofan á það hundleiðinleg og hommafælin karlremba. Atriðin 
þar sem áhorfandinn á að hlæja að því hversu dónalegur og gamaldags 
hann er eru mun pínlegri en þau eru fyndin.

Myndir sem reyna að afsaka lögregluofbeldi í nafni „réttlætis“ skilja oftast 
eftir óbragð í munni, og Blitz gerir það ítrekað. Statham ætti að hysja upp 
um sig, fara úr úlpunni og velja aðeins betri hlutverk. Þetta fer að verða 
vandræðalegt. Endum þetta samt á jákvæðu nótunum. Löggumorðinginn 
er virkilega viðurstyggilegur og frábærlega leikinn af Aidan nokkrum Gillen. 
Hann náði þó ekki að drepa nærri því jafn marga og Statham drap úr 
leiðindum.

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Þunnur þrettándi með þreyttum leikara. 

Árni Ólafur Ásgeirsson og 
Sigtryggur Magnason leiða 
saman hesta sína við gerð 
sjónvarpsþáttaraðarinnar 
Mist. Fjölskyldudrama með 
spennuívafi, að sögn leik-
stjórans.

„Þetta er fjögurra þátta sería sem 
við erum að skrifa,“ segir Árni 
Ólafur Ásgeirsson kvikmynda-
gerðarmaður. 

Árni leikstýrði síðast hinni 
margverðlaunuðu Brim sem hann 
gerði með leikhópnum Vestur-
porti en er núna að skrifa hand-
rit að sjónvarpsþáttaröð með 
Sigtryggi Magnasyni sem hefur 
verið gefið vinnuheitið Mist. 
Árni segir þetta vera fjölskyldu-
drama með spennuívafi, ekki þó 
neina glæpasögu. „Þetta er meira 
drama en verður vonandi bæði 
spennandi og skemmtileg.“ 

Hann segir vinnuna hafa verið 
í gangi síðastliðið ár og reikn-
ar með því að þeir félagar reki 
smiðshöggið á handritagerðina 
í byrjun næsta árs. „Þá verður 
reynt að fara í fjármögnun. Ég 
er voðalega spenntur fyrir þessu 
og sjónvarp er mjög heillandi, 
það gefur manni meiri tíma til að 
kanna karaktera og vinna í sög-
unni. Auðvitað er þetta bara mjög 
góð afsökun til að gera fjögurra 
klukkustunda langa bíómynd,“ en 
upphaflega stóð til að handritið 
færi á hvíta tjaldið.

 „Ef allt gengur að óskum 
getum við vonandi farið í tökur á 
næsta ári,“ segir Árni en Snorri 

Þórisson, eigandi Pegasus, er með 
þeim í verkefninu. 

 freyrgigja@frettabladid.is

Árni og Sigtryggur skrifa 
spennandi fjölskyldudrama

SKRIFA HANDRIT AÐ 
SJÓNVARPSÞÁTTARÖÐ
Árni Ólafur Ásgeirsson og Sigtryggur 
Magnason eru að skrifa sjónvarpsþátta-
röð sem gæti farið í tökur næsta vetur.



„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

★★★★
„VIRKILEGA FÍN; MYRKOG ÍSKÖLD. EINS OG HAFIÐ.“– Anna Lilja Þórisdóttir,Morgunblaðinu

★★★★
„ÆSISPENNANDI“

Kristjana Guðbrandsdóttir, DV
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MEST SELDA BÓKIN
BESTA GLÆPASAGAN

„Yrsa er í essinu sínu.“ 
 YNGVI ÞÓR KORMÁKSSON, BOKMENNTIR.IS

Besta glæpasaga ársins 2011
Samkvæmt vali Glæpafélags Vestfjarða

1. sæti
Bóksölulistinn  

Allar bækur – 11.-17.12.11

1. sæti 
Bóksölulistinn  

Íslensk skáldverk – 11.-17.12.11

1. sæti 
Metsölulisti Eymundsson

Allar bækur – 14.- 20.12.11

1. sæti 
Metsölulisti Eymundsson

Skáldverk – 14.- 20.12.11
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Allar bækur – 14.- 20.12.11
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Skáldverk – 14.- 20.12.11
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Hinir árlegu X-mas tónleikar útvarpsrásarinnar 
X-ins voru haldnir í minningu Hermanns Fann-
ars Valgarðssonar í Kaplakrika á þriðjudags-
kvöld. Húsið var fullt, andrúmsloftið rafmagnað 
og þakið ætlaði að rifna af íþróttahöllinni þegar 
leynigestir kvöldsins, Botnleðja, stigu á svið. 

„Þetta var í einu orði sagt frábært,“ segir Heiðar Örn Krist-
jánsson, söngvari og gítarleikari Botnleðju. 

Sveitin hafði ekki komið fram í sjö ár þegar hún steig á 
svið í Kaplakrika en Heiðar sagði þá 
félaga engu hafa gleymt. „Við vorum 
alveg himinlifandi með þetta. Stemn-
ingin var æðisleg og við þurftum ekki að 
kafa djúpt til að rifja þetta upp.“ 

Nærri 4.000 manns nutu tónlistarinn-
ar í Kaplakrika, en auk Botnleðju steig 
ótrúlegur fjöldi vinsælustu hljómsveita 
Íslands á svið. Ágóðinn af tónleikunum 
rennur óskiptur í sjóð til styrktar fjöl-
skyldu Hermanns. 

Aðspurður segir Heiðar þeim 
Botnleðju liðum hafa verið ljúft og skylt 
að taka skóna af hillunni fyrir tón-
leikana. „Hemmi var góður vinur okkar, 
bæði í gegnum Botnleðju á sínum tíma 
og starfið í FH. Þetta var aldrei spurn-
ing, okkur langaði að gera þetta.“ 

Heiðar útilokar ekki að sveitin láti meira að sér kveða á 
næstunni, nú þegar þeir séu komnir í form. „Það er aldrei að 
vita. Við eigum eftir að hittast og ræða saman strákarnir og 
fara yfir hvað við viljum gera. Ég get ekki lofað neinu en ég 
útiloka ekkert.“ bergthora@frettabladid.is

Þetta var 
aldrei spurn-
ing, okkur 
langaði að 
gera þetta.

HEIÐAR ÖRN 
KRISTJÁNSSON 
SÖNGVARI OG 
GÍTARLEIKARI 

BOTNLEÐJU

Botnleðja sneri aftur á frábærum tónleikum

HRESSAR Hafdís, Sandra, Bára Mjöll og Agla Bríet létu sig 
ekki vanta í Kaplakrika.

BOTNLEÐJA Mikil leynd hafði hvílt yfir leynigestum kvöldsins, sem komu gestum skemmtilega á óvart. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

DIKTA var á meðal fjölda vinsælustu hljómsveita landsins 
sem tróðu upp.

INNLIFUN Andrúmsloftið á tónleikunum var einstakt.

FRÁBÆR MÆTING Kaplakriki var nánast fullur út í horn.

EINBEITING Allir listamennirnir sem komu fram gáfu vinnu sína.

SAMSTAÐA Skúli Z. Gestsson í Diktu náði góðum 
tengslum við fólkið í salnum.

ENDURKOMA Raggi í Botnleðju þurfti að dusta rykið af 
bassanum sem hefur verið uppi á hillu undanfarin ár.

BROSMILD Þór Björn, Elva Kristín og Viggó skemmtu sér 
vel.

TÓNLEIKAGESTIR Agnar, Eiður og Rögnvaldur stilltu sér 
upp fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins.



 Intel Pentium P6200 örgjörvi
 15,5” Flat LED skjár
 4GB innra minni, 320GB diskur
 Playstation 3 samhæfing

Tilboð 119.990.- Verð áður 139.990.- 

 Geislaspilari
 Útvarp með 30 stöðva minni
 Ipod dokka innbyggð
 USB tengi fyrir MP3 spilara

Verð 59.990.-

Full HD upptökuvél fyrir minniskort
Allt að 13 klst upptaka 
Allt að 15 klst. video / heyrnatól
iMovie samhæfing

Tilboð 64.990.- Verð áður 79.990.-

16,7 megapixla Exmor myndflaga
HD Videotaka 1920x1080 
Linsa með 25x aðdrætti
Tökuhraði 10 rammar á sekúndu 

Tilboð 149.990.- Verð áður 189.990.- 

 Gengur við allan hugbúnað
 4GB minni, allt að 1000 lög
 Allt að 15 klst. video / heyrnatól
 FM útvarp / USB

Tilboð 17.990.- Verð áður 22.990.-

www.sonycenter.is

Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

Sony Center 
Kringlunni 
588 7669

r.is

Harðir pakkar
eru góðir pakkar

5
ÁRA
ÁBYRGÐ

HÁGÆGG ÐA 40” 3D LED SJÓNVARP
KDL-40EX720

 Full HD 1920x1080 punktar
 EDGE LED baklýsing
 X-Reality myndvinnslukerfi, tryggir skerpu og mýkt 
 Bravia Internet sjónvarp og 3D afspilun

Tilboð 199.990.- Verð áður 249.990.-  

FLOTTUR WALKWW MAN HLJÓÐ-
OG VIDEOSPILARI NWZE463B

VAIO TÖLVA Á FLOTTU TILBOÐI
VPCEB4E1E

GGLLÆÆSSIILEGLEG HLHLJÓMTÆJÓMTÆKKJJA-A
STÆÐA CMTCX5IP

FRÁBÆR UPPTÖKUVÉL
HDRCX115E

MÖGNUÐ MYNDAVÉL Á
EINSTÖKU VERÐI SLT-A55

Tilboð

Harry Potter bíómyndir og 
2 þrívíddargleraugu fylgja á 
meðan birgðir endast!

199.990,-

149.990-
Tilboð

Þú sparar 40.000.-

REKOMMENDERAR
#Sommar 2011

Frí heimsending og uppsetning á sjónvörpum á 
höfuðborgar svæðinu. Kynntu þér málin á sonycenter.is

6 MÁNAÐA VISA VAAXTALAUS
LÁN Í SONY CENTER

Tilboð
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Það verður stuð í kvikmyndahúsum á næsta ári. Christian Bale klæðist 
búningi Leðurblökumannsins í síðasta sinn og allar Avengers-hetjurnar 
koma saman í fyrsta sinn. Rykið verður dustað af James Bond og sígild 
Schwarzenegger-mynd verður endurgerð. Freyr Gígja Gunnarsson rýndi í 
komandi kvikmyndár.

OFURHETJUSTUÐ 
OG GEIMVERUSTRÍÐ

DJANGO UNCHAINED
Leikstjóri: Quentin Tarantino
Stjörnum prýdd kvikmynd sem 
verður vonandi á pari við það 
besta frá leikstjóranum sérvitra. 
Leikarahópurinn er óvenju þéttur 
og lofar góðu með Leonardo 
DiCaprio og Jamie Foxx í burðar-
hlutverkunum.

THE GREAT GATSBY
Leikstjóri: Baz Luhrman
Ástralski leikstjórinn gerði síðast 
hina skelfilegu Australia og vill 
eflaust gleyma þeim fjáraustri 
sem fyrst. Hann snýr aftur með 
kvikmyndaútfærslu af The Great 
Gatsby með DiCaprio og Carey 
Muligan í aðalhlutverkum.

BRAVE
Leikstjóri: Mark Andrews
Nýjasta þrekvirki Pixar og Disney 
er hulið miklum ævintýrablæ 
og segir frá prinsessu sem ögrar 
hefðum og siðum í litla konungs-
ríkinu sínu. Smáfólkið er hins 
vegar kröfuhart og lætur vita ef 
því líkar ekki hlutirnir.

ÞESSAR GÆTU SLEGIÐ Í GEGN

DARK KNIGHT RISES
Leikstjóri: Christopher Nolan
Aðalhlutverk: Christian Bale, Tom 
Hardy og Anne Hathaway
Söguþráður: Fyrsta stikla myndar-
innar, sem var frumsýnd á netinu í 
vikunni, lofar mjög góðu. Kvikmyndin 
tekur upp þráðinn átta árum eftir að 
Leðurblökumaðurinn hrakti Jókerinn á 
brott. Þrátt fyrir að aldurinn sé farinn 
að færast yfir hetjuna og kraftarnir 
farnir að þverra verður hann enn á ný 
að taka fram búninginn til að kljást við 
sinn mesta óvin. 
Frumsýnd: 20. júlí

THE AMAZING SPIDERMAN
Leikstjóri: Marc Webb
Aðalhlutverk: Emma Stone, Rhys Ifans og Andrew 
Garfield.
Söguþráður: Eftir að Sony tilkynnti að fyrirtækið 
hygðist ekki gera fjórðu Spiderman-myndina með 
Sam Raimi var fljótlega ákveðið að gera ekki fram-
hald með nýjum manni í brúnni heldur hverfa aftur 
til upprunans. The Amazing Spiderman fjallar því 
um unglingsár Peters Parker og hvernig hann nær 
að þróa ofurkrafta sína.
Frumsýnd: 3. júlí 

THE DICTATOR
Leikstjóri: Larry Charles
Aðalhlutverk: Sacha Baron Cohen, Anna Faris og 
John C. Reilly.
Söguþráður: Ólíkindatólið Sacha Baron Cohen 
getur brugðið sér í líki hvaða kvikindis sem er og að 
þessu sinni leikur hann einræðisherra í Mið-Austur-
löndum sem heimsækir New York. Myndin skartar 
Megan Fox í bráðskemmtilegu aukahlutverki.
Frumsýnd: 11. maí

THE AVENGERS
Leikstjóri: Joss Whedon
Aðalhlutverk: Robert Downey Jr., Chris Evans og Scarlett Johansson
Söguþráður: S.H.I.E.L.D-stofnunin ákveður að kalla til helstu ofur-
manneskjur heims til að verjast innrás geimvera. Og þar koma meðal 
annars við sögu Iron Man, Hulk, Þór, Captain America og fleiri góðir.
Frumsýnd: 4. maí

PROMETHEUS
Leikstjóri: Ridley Scott
Aðalhlutverk: Michael Fassbender, Noomi Rapace 
og Charlize Theron
Söguþráður: Myndarinnar hefur verið beðið með 
mikilli eftirvæntingu enda hugsuð sem forleikur 
að Alien-myndaflokknum vinsæla. Hópur vísinda-
manna finnur vísbendingar um uppruna mannsins 
og rekst í kjölfarið á svörtustu afkima alheimsins.
Frumsýnd: 8. júní 

SKYFALL
Leikstjóri: Sam Mendes
Aðalhlutverk: Daniel 
Craig, Javier Bardem, 
Naomie Harris og Judi 
Dench
Söguþráður: Lítið er 
vitað um söguþráð Bond-
myndarinnar sem á að 
marka hálfrar aldar afmæli 
kvikmyndabálksins. Hins 
vegar er vitað að Quantum-
glæpaflokkurinn verður 
víðsfjarri og að Craig er 
sannfærður um að myndin 
eigi eftir að verða betri en 
síðasta mynd. 
Frumsýnd: 26. október

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED 
JOURNEY
Leikstjóri: Peter Jackson
Aðalhlutverk: Martin Freeman, Ian McKellen og 
Evangeline Lilly
Söguþráður: Bilbo Baggins, þá ungur að árum, 
fer í ferðalag að Einmana fjallinu ásamt nokkrum 
dvergum til endurheimta fjársjóð úr höndunum á 
drekanum Smeyginn. Fyrsta stikla myndarinnar kom 
á netið í gær.
Frumsýnd: 14. desember.

BATTLESHIP
Leikstjóri: Peter Berg
Aðalhlutverk: Liam Neeson, Alexander Skarsgård og Rihanna
Söguþráður: Eins og nafnið gefur til kynna eru orrustuskip í aðal-
hlutverki í þessari rándýru hasarmynd sem er byggð á samnefndum 
tölvuleik frá Hasbro. Orrustuskipin eru ógnarstór en þurfa á öllu sínu 
að halda til að kljást við óþekktar verur sem eru ekkert sérstaklega 
vinveittar jarðarbúum.
Frumsýning: 18. maí

MEN IN BLACK III
Leikstjóri: Barry Sonnenfeld
Aðalhlutverk: Will Smith, Tommy Lee Jones og 
Josh Brolin
Söguþráður: Will Smith snýr aftur sem hroka-
gikkurinn J hjá MIB-stofnuninni. Að þessu sinni þarf 
hann að fara aftur til ársins 1960 og koma í veg 
fyrir að geimvera brjóti sér leið inn í samtökin og 
ógni þar með tilveru jarðarbúa.
Frumsýning: 25. maí

TOTAL RECALL
Leikstjóri: Len Wiseman
Aðalhlutverk: Kate Beckinsale, Colin Farrell og 
Jessica Biel.
Söguþráður: Löndin Euromerica og New Shanghai 
kljást um yfirráðin í náinni framtíð. Verksmiðju-
starfsmaðurinn Doug er ekki viss um að hann sé 
á réttum stað og fer að gruna að hugsanlega sé 
hann njósnari. Hann veit hins vegar ekki fyrir hvorn 
aðilann hann starfar.
Frumsýning: 3. ágúst

THE HUNGER GAMES
Leikstjóri: Gary Ross
Aðalhlutverk: Jennifer Lawrence og Josh 
Hutcherson
Söguþráður: Myndin gerist í náinni framtíð og 
segir frá framtíðarríkinu Capitol. Einn strákur og ein 
stelpa úr hverju fylki eru valin til að berjast upp á líf 
og dauða í raunveruleikasjónvarpi.
Frumsýning: 23. mars 

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 2
Leikstjóri: Bill Condon
Aðalhlutverk: Kristen Stewart, Robert Pattinson og Taylor Lautner
Sögurþráður: Eftir fæðingu Renesmee safnar Cullen-fjölskyldan 
saman öðrum vampíruættbálkum til að verja barnið gegn fölskum 
ásökunum. Þetta er síðasti hlutinn í Twilight-seríunni og á valda brjál-
æðislega miklu miðasöluæði í Bandaríkjunum og víðar.

THE EXPENDABLES II
Leikstjóri: Simon West
Aðalhlutverk: Sylvester Stallone, Bruce Willis og 
Arnold Schwarzenegger
Söguþráður: Mr. Church snýr aftur til The 
Expendables og fær þá til að taka þátt í auðveldu 
verkefni. En þegar einn liðsmanna flokksins er 
myrtur ákveða félagarnir að hefna sín. Og þá verður 
bæði sprengt og skotið.
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LITLU JÓLIN Í LAUGARÁSBÍÓI
á morgun, Þorláksmessug

á allar myndirá allar myndir
allan daginn.allan daginn.

á allar myndir
allan daginn.

Jólin byrja í Laugarásbíói

600 kr6 00600 kr

Jólasveinninn verður á staðnum og gefur öllum nammipoka frá 
Nóa Síríus og svala eða kók frá Vífilfelli á 2, 4 og 6 sýningum.*

*Nammipoki og drykkur fylgir öllum keyptum miðum á meðan húsrúm leyfir.

Tryggðu þér miða á  eða í miðasölu Laugarásbíós.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

FIMMTUDAGUR: 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  ELDFJALL18:00 

 SUPERCLASICO 18:00, 20:00  PARTIR 22:00                       
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

NÝJÓLA-
KLASSÍK!

Hljómsveitin Miri á tónlist-
ina í nýrri stuttmynd frá 
Hong Kong. Miri-menn áttu 
ekki von á að myndin yrði 
þekkt, en hún hlaut stærstu 
verðlaun á alþjóðlegri stutt-
myndahátíð á dögunum. 

„Jú, okkur fannst þetta mjög 
skemmtilegt,“ segir Óttar Brjánn 
Eyþórsson, gítarleikari austfirsku 
hljómsveitarinnar Miri. 

Drengirnir í Miri tóku síðastlið-
ið sumar vel í beiðni kvikmynda-
gerðarfólks frá Hong Kong um 
að fá að nota tónlistina þeirra 
við gerð stuttmyndar, og fengu í 

vikunni skemmtilegar fréttir af 
velgengni myndarinnar. Myndin, 
sem kallast Not Now But When, 
tók þátt í Fresh Wave Inter national 
Short Film Festival og var valin 
mynd hátíðarinnar. 

Aðspurður segir Óttar þá 
ekki hafa hugmynd um hvernig 
aðstandendur myndarinnar kom-
ust í kynni við tónlist sveitarinn-
ar. „Tónlistin okkar er náttúru-
lega aðgengileg öllum á netinu, 
en maður hefur litla hugmynd um 
hversu langt út fyrir landsteinana 
hún berst. Það er alltaf gaman að 
fá staðfestingu á því að einhver er 
að hlusta á þetta.“ 

Stuttmyndin fjallar um unga 
stúlku sem er orðin þreytt á órétt-

læti samfélagsins í Kína og bíður 
spennt eftir heimsendi sem hún 
vonar að komi árið 2012. Lög Miri 
hljóma bæði í kynningarstiklu 
myndarinnar sem og í myndinni 
sjálfri, og líklegt er að hljómsveit-
in eignist nýjan hlustendahóp 
vegna dreifingar myndarinnar.

Þeir hyggja þó ekki á landvinn-
inga í Kína eins og er, en fara í 
stað þess þriðju ferð sína til Kan-
ada í byrjun næsta árs. „Við fórum 
tvær góðar ferðir þangað í sumar 
og spiluðum á tveimur tónlistar-
hátíðum. Nú bætist sú þriðja í hóp-
inn í mars. Við kunnum afskaplega 
vel við okkur í Kanada og erum 
orðnir tíðir gestir þarna.“

 bergthora@frettabladid.is

Tónlist Miri í verðlauna-
stuttmynd frá Hong Kong

Á UPPLEIÐ Miri ætlar að hefja smíðar á nýju efni eftir áramót, en breiðskífa hennar, Okkar, kom út árið 2010. 

SMSMÁRÁÁ ABA ÍÓÍÓ ÁÁHÁHÁSKSKKÓÓÓLLLABAABÍÓÍÓÍÓÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR ÁÁ MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
GIRL WITH THE DRAGON TATT TTAA OO KL. 4.45 - 8 - 9  16
GIGIRLRL W WITITHH T THHEE DDRARAGOGONN TTAATTTT TTTTAAA OOOO LÚXUS KLKL.. 4.4.4545 - - 8 8  16
ALVINLL OG ÍKORNARNIR 3 KL. 3.40 - 5.50 - 8 L
MMIMI – –  GHGHGHOSOSSOSTT T PPPROROROR TTTOOOCCCOLOLOL K K KLLL.. 6 6 -- - 8 88 -- 101010 5.5.50 000  16
STÍÍG ÉVÉLAÐIKÖTTURINN 3D KL. 3.40 L
AAARRRTTTÚRÚRÚR BBBBJJJJARARARGAGAGARRR JJ JÓLÓLÓLUNUNUNUUUMMM 3D KLKLKL.. 33.3.404040 --- 555 5 5.5.5000 L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 10.10 7

JÓLAMYNDIN 2011

H.S.S., MBL.H.V.A., FBL.

TOM CRUISE, SIMON PEGG, PAULA PATTON OG 
JEREMY RENNER Í BESTU HASARMYND ÁRSINS!

GIRL WITH THE DRAGON TATT TTAA OO KL. 5.10 - 8 - 10.50  16
ELÍAS KL. 6   12
MONEYBALL KL. 8 - 10.20 L 

GIRL WITH THE DRAGON TATT TTAA OO KL. 6 - 8 - 10  16
AALLVINVIN LLLL OGOG ÍKOÍKOÍK RRNNARARNININ RR 3 3  KLKLL. 66 - 8 8 L
ARTÚÚR BJARGAR JÓÓLUNUM 3D KL. 5.50 L
JAJACCKKK AAND ND JJIILLLL  KL KL. 1. 10 0 L
ÆVINTÝRI TINNA KL. 5.40 - 8 - 10.20 7

GIRL WITH THE DRAGON TATTOO 7, 10

MISSION IMPOSSIBLE 7, 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 4, 6

THE RUM DIARY 8

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 3D 4

BLITZ 10.30

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 4 - 3D

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

H.S.S. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLÁLÁLÁLÁLÁLFAFAFAFABABABABABBABABAKKKKKKKKKKAAAAA ÖÖÖÖEEGEEEGGILILILILSHSHSHSHHHHHÖLÖLÖLÖLÖ LLLL

16

16

12

L

L

L

L

L

12

V I P

L

L

L

16

16

AKAKAKKA URURURURRRRU EYEYEYEYYE RIRIRIRIIRI

16

12

12

L

L

L

L

12

NEW YEAR´S EVE kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
GIRL WITH THE DRAGON TATTOO kl. 5 - 8 - 11 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 5:10 - 8 - 10:45 2D
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð kl. 8 - 10:10 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 3 - 5:30 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINNÍ É m/ísl tali kl. 3:30 2D
HAPPY FEET TWO m/ísl tali kl. 3 3D
HAPPY FEET TWO m/ísl tali kl. 3:20 2D

NEW YEAR´S EVE kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 5:10 - 8 - 10:50 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 VIP kl. 5:10 - 8 - 10:50 2D
HAROLD AND KUMAR Með texta  kl. 8(2D)  - 10:10(2D) 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 2D
PUSS IN BOOTS Ótextuð M/ ensku. Tali kl. 10:30 2D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl. 10:30 2D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:40 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 kl. 8 2D
TOWER HEIST kl. 8 2D

NEW YEAR’S EVE kl.   8 - 10:20 2D
VERY HAROLD AND KUMAR kl.   5:50 3D
MISSION: IMPOSSIBLE 4 kl.   8 - 10:50 2D
HAPPY FEET TWO kl.   6 2D 12

L
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NEW YEAR´S EVE kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 5:40 - 8:20 - 10:10 2D
HAROLD AND KUMAR 3D Ótextuð kl. 8 - 11:10 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 3D

NEW YEAR’S EVE kl. 8 - 10:30 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 8 - 10:50 2D
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GUÐJÓN BALDVINSSON  gæti gengið í raðir Halmstad í Svíþjóð í dag eða á allra næstu dögum. Þetta 
hefur Fréttablaðið eftir sínum heimildum. Stutt er í að félagið komist að samkomulagi við KR um kaup á kapp-
anum og þá á Guðjón sjálfur eftir að semja um kaup og kjör. 

FÓTBOLTI Hallbera Guðný Gísla-
dóttir hefur fengið tilboð frá 
þremur liðum í sænsku úrvals-
deildinni og ætlar að taka næstu 
vikuna til að fara yfir þau. Hún á 
von á því að taka ákvörðun fyrir 
áramót og segir að það liggi nokk-
uð ljóst fyrir að hún sé á leið frá 
Val.

Hún æfði fyrr í mánuðinum 
með Örebro, sem Edda Garðars-
dóttir og Ólína G. Viðarsdóttir 
hafa spilað með síðastliðin ár. 
Hallbera Guðný er þó með tilboð 
frá tveimur liðum til viðbótar en 
vill eins og málin standa nú ekki 
greina frá því hvaða lið um er að 
ræða.

„Ég tel það nokkuð ljóst að ég 
er á leiðinni út en ég veit ekki enn 
hvar ég enda,“ segir hún.

Hallbera Guðný er 25 ára 

gamall leikmaður sem getur bæði 
spilað á vinstri kantinum eða sem 
vinstri bakvörður. Hún hefur 
fest sig í sessi í íslenska landslið-
inu sem bakvörður og býst við að 
spila fyrst og fremst sem varnar-
maður í Svíþjóð.

„Liðin hafa fyrst og fremst 
verið að skoða mig sem varnar-
mann en samt með þeim mögu-
leika að geta spilað líka á kantin-
um. Þetta er staða sem ég er enn 
að læra en ég kann vel við hana, 
sérstaklega ef ég fæ að spila sem 
sóknarbakvörður. Ég hef mjög 
gaman af því,“ segir Hallbera.

Hún segist handviss um að 
þetta sé rétt skref. „Ég hef verið 
að gera sama hlutinn í nokkur ár 
í röð og það verður mikill munur 
að fara í deild þar sem hver leikur 
er jafn og spennandi.“  - esá 

Landsliðskonan Hallbera Guðný Gísladóttir hefur úr þremur tilboðum að velja í sænsku úrvalsdeildinni:

Hallbera Guðný spilar í Svíþjóð næsta sumar

Á ÚTLEIÐ Fjölmargar íslenskar knattspyrnukonur hafa spilað í Svíþjóð síðustu ár og 
Hallbera Guðný er að bætast í þann hóp. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Enska úrvalsdeildin
Aston Villa - Arsenal 1-2
0-1 Robin van Persie (16.), 1-1 Marc Albrighton 
(53.), 1-2 Yossi Benayoun (86.).
Manchester City - Stoke 3-0
1-0 Sergio Agüero (28.), 2-0 Adam Johnson 
(35.), 3-0 Sergio Agüero (53.).
Newcastle - West Brom 2-3
0-1 Peter Odemwingie (19.), 1-1 Demba Ba (33.), 
1-2 Gareth McAuley (43.), 2-2 Demba Ba (80.), 
2-3 Paul Scharner (84.).
QPR - Sunderland 2-3
0-1 Nicklas Bendtner (18.), 0-2 Stephane Ses-
segnon (52.), 1-2 Heiðar Helguson (62.), 2-2 
Jamie Mackie (66.), 2-3 Wes Brown (88.)
Everton - Swansea 1-0
1-0 Leon Osman (59.).
Fulham - Manchester United 0-5
0-1 Danny Welbeck (4.), 0-2 Nani (27.), 0-3 Ryan 
Giggs (42.), 0-4 Wayne Rooney (87.), 0-5 Dimitar 
Berbatov (89.).
Wigan - Liverpool 0-0

STAÐAN
Man. City 17 14 2 1 53-15 44
Man. United 17 13 3 1 42-14 42
Tottenham 15 11 1 3 31-18 34
Chelsea 16 10 2 4 34-19 32
Arsenal 17 10 2 5 33-25 32
Liverpool 17 8 6 3 20-13 30
Newcastle 17 7 6 4 23-22 27
Stoke City 17 7 3 7 18-28 24
Norwich City 17 5 6 6 27-31 21
West Brom 17 6 3 8 19-26 21
Everton 16 6 2 8 17-19 20
Aston Villa 17 4 7 6 19-23 19
Fulham 17 4 6 7 18-23 18
Swansea City 17 4 6 7 16-21 18
Sunderland 17 4 5 8 21-21 17
QPR 17 4 4 9 17-31 16
Wolves 17 4 3 10 19-32 15
Wigan 17 3 5 9 15-30 14
Bolton 17 4 0 13 22-39 12
Blackburn 17 2 4 11 24-38 10

Ítalska úrvalsdeildin
Udinese - Juventus 0-0
Napoli - Genoa 6-1
Atalanta - Cesena 4-1
Bologna - Roma 0-2
Inter - Lecce 4-1
Lazio - Chievo 0-0
Novara - Palermo 2-2
Parma - Catania 3-3

STAÐA EFSTU LIÐA
AC Milan 16 10 4 2 35-16 34
Juventus 16 9 7 0 27-11 34
Udinese 16 9 5 2 20-9 32
Lazio 16 8 6 2 24-13 30
Inter 16 8 2 6 22-19 26

Hollenska bikarkeppnin
Ajax - AZ Alkmaar (1-0)
Jóhann Berg Guðmundsson var á meðal vara-
manna AZ en leiknum var hætt á 37. mínútu eftir 
að markvörður AZ sparkaði niður áhorfanda sem 
réðst á hann. Markvörðurinn fékk rautt fyrir og 
þjálfari AZ ákvað þá að kippa liði sínu af velli í 
mótmælaskyni.

ÚRSLIT

Danska úrvalsdeildin
AG - Mors-Thy 27-23
Guðjón Valur Sigurðsson og Snorri Steinn 
Guðjónsson skoruðu þrjú hvor fyrir AG. Ólafur 
Stefánsson skoraði eitt mark en Arnór Atlason var 
hvíldur vegna meiðsla. Einar Ingi Hrafnsson leikur 
með Mors-Thy.
Álaborg - Bjerringbro/Silkeborg 26-31
Guðmundur Árni Ólafsson skoraði ekki fyrir Bjerr
ingbro/Silkeborg.
Viborg - Nordsjælland 25-21
Ólafur Guðmundsson leikur með Nordsjælland.

STAÐA EFSTU LIÐA
AG 16 14 1 1 +91 29
Kolding 16 12 2 2 +35 26
Bjerringbro/S. 16 11 1 4 +53 23
Skjern 16 9 2 5 -2 20
Team Tvis 16 8 3 5 +40 19
Álaborg 16 8 1 7 +40 17
Skanderborg 16 7 0 9 -29 14

Þýska úrvalsdeildin
Hamburg - Magdeburg 32-23
Björgvin Páll Gústavsson stóð í marki Magdeburg 
í fimmtán mínútur í leiknum.
Kiel - Eintracht Hildesheim 31-22
Aron Pálmarsson skoraði ekki fyrir Kiel í leiknum. 
Alfreð Gíslason er þjálfari liðsins.
Rhein-Neckar Löwen - Hüttenberg 30-26
Róbert Gunnarsson skoraði tvö mörk fyrir Löwen. 
Guðmundur Guðmundsson er þjálfari liðsins.
Grosswallstadt - Göppingen 23-21
Sverre Jakobsson lék í vörn Grosswallstadt.
Wetzlar - Gummersbach 35-27
Kári Kristján Kristjánsson skoraði átta mörk fyrir 
Wetzlar í leiknum.
Hannover-Burgdorf - Flensburg 29-31
Hannes Jón Jónsson skoraði fimm mörk fyrir 
Hannover-Burgdorf, Vignir Svavarsson þrjú og 
Ásgeir Örn Hallgrímsson eitt.
Melsungen - Lübbecke 24-24

STAÐAN
Kiel 17 17 0 0 +146 34
Füchse Berlin 17 14 1 2 +57 29
Hamburg 17 13 0 4 +74 26
Flensburg 17 13 0 4 +47 26
RN Löwen 17 11 1 5 +45 23
Magdeburg 17 10 0 7 +26 20
Lübbecke 17 9 1 7 +6 19
Lemgo 17 9 0 8 -7 18
Göppingen 17 8 0 9 -7 16
Melsungen 17 5 4 8 -10 14
Wetzlar 17 6 2 9 -12 14
Balingen 16 6 1 9 -35 13
Grosswallst. 17 6 1 10 -28 13
Hannover 17 5 2 10 -32 12
Bergischer 16 5 0 11 -38 10
Gummersb. 17 3 2 12 -74 8
Hüttenberg 17 3 1 13 -76 7
Hildesheim 17 1 0 16 -82 2

Þýska B-deildin
Eisenach - Emsdetten 25-22
Fannar Friðgeirsson skoraði fjögur mörk fyrir 
Emsdetten en Aðalsteinn Eyjólfsson er þjálfari 
Eisenach.
Korschenbroich - Düsseldorf 30-28
Ernir Hrafn Arnarson skoraði þrjú mörk fyrir 
Düsseldorf.
Bad Schwartau - DHC Rheinland 26-22
Björgvin Hólmgeirsson skoraði sjö mörk fyrir DHC 
Rheinland.
Leipzig - Bittenfeld 31-32
Arnór Gunnarsson skoraði tólf mörk fyrir 
Bittenfeld, þar af sjö af vítalínunni. Árni Þór Sig-
tryggsson skoraði eitt mark fyrir liðið.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Alfreð Gíslason og lærisveinar hans 
í Kiel unnu auðveldan sigur á botnliði Eintracht 
Hildes heim í þýsku úrvalsdeildinni í gær, 31-22. 
Sigur inn kom ekki á óvart en hann var engu að síður 
sögulegur.

Með sigrinum hefur Kiel unnið fyrstu 
sautján leiki sína á tímabili í þýsku úrvals-
deildinni, sem er metjöfnun. Lemgo gerði 
slíkt hið sama árið 2003.

Yfirburðir Kiel á leiktíðinni hafa 
verið með ólíkindum og ljóst er að 
mikið þarf að gerast svo að liðið 
endur heimti ekki þýska meistaratitilinn frá 
Hamburg í vor. Kiel hefur fimm stiga forystu 
á næsta lið, Füchse Berlin.

Kiel getur svo bætt umrætt met með sigri 
á Gummersbach á útivelli á öðrum degi jóla. 

Fjölmargir leikir fóru fram í þýsku úrvals-
deildinni í gær. Kári Kristján Kristjánsson fór 
mikinn í góðum sigri Wetzlar á Gummers-

bach, 35-27, og skoraði átta mörk. 
Frekari upplýsingar um þátttöku 

Íslendinganna í leikjum gærkvöldsins 
má finna hér til hliðar á síðunni, sem og 
stöðuna í deildinni. - esá

Fjölmargir leikir í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í gær:

Alfreð og Kiel í sögubækurnar

ALFREÐ GÍSLASON
Hefur náð frábærum árangri með 
Kiel í þýsku úrvalsdeildinni.

FÓTBOLTI Manchester-liðin City 
og United eru á góðri leið með að 
stinga önnur lið af í ensku úrvals-
deildinni, en bæði unnu þægilega 
sigra á andstæðingum sínum í 
gær. Arsenal hafði betur gegn 
Aston Villa á útivelli en Liverpool 
missteig sig þegar liðið gerði jafn-
tefli gegn Wigan á útivelli.

Newcastle er enn á niðurleið í 
ensku úrvalsdeildinni en Heiðar 
Helguson gerði sér lítið fyrir og 
skoraði eitt og lagði upp annað er 
QPR tapaði reyndar fyrir Sunder-
land á heimavelli, 3-2.

City er nú með 44 stig á toppi 
deildarinnar, en liðið vann Stoke 
á heimavelli í gær, 3-0. Sergio 
Agüero skoraði tvö marka City-
manna og Adam Johnson eitt.

United vann sömuleiðis þægileg-
an sigur í gær er liðið mætti Ful-
ham á Craven Cottage og vann, 
5-0. Liðið komst í 3-0 forystu strax 
í fyrri hálfleik en heimamenn léku 
þó ágætlega í þeim síðari, án þess 
þó að láta mikið að sér kveða. 
Wayne Rooney og varamaðurinn 
Dimitar Berbatov innsigluðu svo 
sigurinn með fjórða og fimmta 
marki United í lok leiksins.

„Við höfum verið að spila vel að 
undanförnu en ekki skorað mikið 
af mörkum. Því var mjög ánægju-
legt hvað okkur tókst að skora 
mörg í kvöld,“ sagði hinn marg-
reyndi Ryan Giggs, sem skoraði 
eitt marka United í gær.

Charlie Adam var sjálfsagt ekki 
sá vinsælasti hjá stuðningsmönn-
um Liverpool í gær eftir að Ali Al-
Habsi, markvörður Wigan, varði 
vítaspyrnu hans. Leiknum lauk 
með markalausu jafntefli, en þetta 

var sjötta jafntefli liðsins á tíma-
bilinu í vetur.

Yossi Benayoun tryggði Arsenal 
2-1 sigur á Aston Villa með marki 
undir lok leiksins eftir að hafa 
komið inn á sem varmaður. Marc 
Albrighton skoraði mark Aston 
Villa í upphafi seinni hálfleiks, 
en það reyndist vera 20 þúsund-
asta markið í sögu ensku úrvals-
deildarinnar.

Newcastle, sem byrjaði svo vel á 
tímabilinu í haust, tapaði á heima-
velli fyrir West Brom, 3-2. New-
castle hefur nú leikið sex leiki í 
röð án sigurs, en liðið vann síðast 
Everton í byrjun nóvember.

Heiðar Helguson skoraði sitt 

sjöunda mark á tímabilinu er QPR 
mætti Sunderland í gær. Sunder-
land komst reyndar 2-0 yfir en  
Heiðar skoraði fyrra mark sinna 
manna á 63. mínútu og lagði svo 
það síðara upp fyrir Jamie Mackie 
aðeins fjórum mínútum síðar. Var 
það þriðja markið sem Heiðar 
leggur upp í vetur og hefur hann 
því átt beinan þátt í tíu af sautj-
án mörkum liðsins á tímabilinu til 
þessa.

Wes Brown var svo hetja 
Sunder land og tryggði liðinu sigur 
með skallamarki í lok leiksins. Var 
það annar sigur þess síðan Martin 
O‘Neill tók við því í byrjun mánað-
arins. eirikur@frettabladid.is

City og United að stinga af
Manchester City og Manchester United unnu nokkuð þægilega sigra í ensku 
úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Heiðar Helguson skoraði eitt og lagði upp annað í 
2-2 jafntefli QPR gegn Sunderland. Liverpool gerði jafntefli við Wigan á útivelli.

SKORAÐI Ryan Giggs fagnar marki sínu gegn Fulham í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY



Góð jólaagjöf! lágmarksupphæð 5.000 kr.

Aðsniðin vetrarúlpa 
með þykku og hlýju
fóðri. Litir: Rauð, svört.
Stærðir: 36-48.

Vandað hjól fyrir silungs- og laxveiði. Auka spóla fylgir.
Fæst í veiðideild Intersport á Bíldshöfða.

Jónaarmband. Talið geta bætt svefn, dregið úr sleni
og aukið kraft. Notað í svefni og vöku. Margir litir.

Léttir og þægilegir fótlaga inniskór. 
Stærðir: 36 - 46.

Götuskór úr leðri með riflásum. Hvítir: 28 - 33.
Svartir: 28 - 35.

Boxernærbuxur, 2 í pakka. Liverpool og Man. United. 
Stærðir: 5 - 12 ára.

Skíðasokkar. 56% ull. Dömu- og herrastærðir.

Skíðagleraugu. Dömu- og herrastærðir.
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           MUTV, Liverpool TV og Chelsea TV fylgja frítt með áskrift að Stöð 2 Sport 2

   Þú færð meirafyrir peningana
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Misstu ekki trúna
um jólin!

Sjá! Ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum: 
Sex heilar umferðir í desember og meira til!  Hvaða jólastjarna 
blikar skærast í ár? Finnur Liverpool galdrana í gömlu skónum 

hans Kennys? Nær þjálfarinn með rauða trýnið að koma 
drengjunum sínum til himna á ný?  

Og minnstu þess að halda sunnudaginn heilagan. Þá koma 
vitringarnir tveir og færa þér gjafir sínar – bull, ergelsi og firru! 

Þrjár umferðir um hátíðarnar. 
Öll toppliðin leika annan í jólum 

og aftur sitt hvorum megin við áramótin.

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

Ég mun seint gleyma 
því þegar hann kom 

aftur. Þá vorum við að hlaupa 
úti og það var áfall að sjá 
breytingarnar á honum.

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON
ÞJÁLFARI RHEIN-NECKAR LÖWEN

HANDBOLTI Norðmaðurinn Bjarte 
Myrhol greindist með krabbamein 
í eistum fyrir aðeins fimm mánuð-
um. Engu að síður er hann byrj-
aður að spila handbolta í þýsku 
úrvalsdeildinni og hefur sagt skil-
ið við veikindin.

„Ég er búinn með þennan hluta 
lífsins. Ég lærði mikið af þessu en 
þetta er hluti af fortíðinni. Ég lít 
til framtíðarinnar,“ sagði hann í 
samtali við þýska fjölmiðla. Myr-
hol er einn allra besti línumaður 
heimsins og spilar undir stjórn 
Guðmundar Guðmundssonar hjá 
Rhein-Neckar Löwen. Þar er hann 
í samkeppni við Róbert Gunnars-
son um stöðu í byrjunarliðinu.

Endurheimti handboltalífið
„Ég hef endurheimt mitt venju-
lega handboltalíf,“ bætti hann við. 
Hann greindist með meinið í ágúst 
á þessu ári, en hann er 29 ára gam-
all. Hann gekkst undir aðgerð og 
fór í lyfjameðferð. Hann spilaði 
sinn fyrsta leik eftir veikindin 
hinn 22. október síðastliðinn og 
er hægt og rólega að ná upp fyrri 
styrk.

Reyndar var ekki áætlað að 
hann myndi spila á ný fyrr en í 
janúar næstkomandi en í október 
síðastliðnum bankaði hann upp á 
hjá Thorsten Storm, framkvæmda-
stjóra félagsins, og bað um að fá að 
vera með á ný. Storm var gáttaður 
en sagði síðar við þýska fjölmiðla: 
„Bjarte er gríðarmikill keppnis-
maður og afar sérstök manneskja.”

Mikið áfall fyrir hann og liðið
Guðmundur Guðmundsson, þjálf-
ari Löwen, segist seint gleyma því 

er hann komst að veikindum Norð-
mannsins.

„Það var mikið áfall fyrir allt 
liðið er það fékk tíðindin af veik-
indum Bjarte. Mesta áfallið þó 
að sjálfsögðu fyrir hann sjálfan,“ 
segir Guðmundur, en Myrhol sneri 

aftur í herbúðir liðsins eftir stífa 
lyfjameðferð.

„Ég mun seint gleyma því þegar 
hann kom aftur. Þá vorum við að 
hlaupa úti og það var áfall að sjá 
breytingarnar á honum. Líkam-
inn hafði látið mikið á sjá eftir 

meðferðina. Þessi hrausti maður 
var orðinn mjög veiklulegur. Þetta 
tók greinilega sinn toll á honum.“

Bati Myrhol hefur verið vonum 
framar og hann er að spila mun 
meir en búist var við á þessum 
tíma.

Batinn með ólíkindum
„Hann er auðvitað ekki orðinn 
alveg góður og getur því ekki spil-
að bæði vörn og sókn. Hann spil-
ar nær eingöngu sókn núna og 
hefur staðið sig frábærlega. Hann 
er samt ekki orðinn jafn öflugur 
og hann var. Batinn er samt með 
ólíkindum og í fyrstu þrem leikj-
unum eftir að hann sneri til baka 
var hann með 23 mörk í 25 skotum. 
Það er ótrúlegur árangur.“

Myrhol segist þó þurfa 6-9 mán-
uði til að koma sér í jafn gott stand 
og hann var í áður en hann veiktist. 
„Ég er nokkuð kröftugur en skortir 
aðallega úthald,“ sagði hann.

Gengi Rhein-Neckar Löwen 
hefur þó ekki verið frábært að 
undanförnu. „Við höfum ekki náð 
þeim árangri sem við óskuðum 
okkur. En ég er sannfærður um 
að við náum okkur á strik á nýjan 
leik. Við viljum og ætlum okkur að 
gera það,“ sagði Myrhol. - esá, hbg

Hef afgreitt krabbann úr mínu lífi
Norðmaðurinn Bjarte Myrhol er kominn aftur af stað með Rhein-Neckar Löwen þrátt fyrir að hafa greinst 
með krabbamein í ágúst síðastliðnum. Guðmundur Guðmundsson er þjálfari hans hjá þýska félaginu.

MYRHOL Mættur aftur á línuna hjá Guðmundi og félögum í Rhein-Neckar Löwen.
 NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI Fyrirliði Chelsea 
og enska landsliðsins, John 
Terry, var í gær ákærður fyrir 
kynþátta níð og hann mun þurfa 
að svara til saka fyrir dóm-
stólum. Málið verður tekið fyrir 
1. febrúar. Terry er kærður fyrir 
kynþáttaníð í garð Antons Ferd-
inand, leikmanns QPR, í október 
síðastliðnum.

Málið er einnig á borði enska 
knattspyrnusambandsins. Yfir-
völd eru á undan enska sam-
bandinu að kæra og enn er óvíst 
hvað enska knattspyrnusamband-
ið gerir. Ljóst að það er mikil 
pressa á sambandinu eftir að það 
dæmdi Luis Suárez, leikmann 
Liverpool, í átta leikja bann fyrir 
kynþáttaníð í fyrradag.

Saksóknarinn í London segir að 
sönnunargögnin sem hann hafi 
undir höndum veki bjartsýni um 
að ná sigri í málinu. Terry neitar 
allri sök.  - hbg

Fyrirliði enska landsliðsins:

John Terry 
ákærður

JOHN TERRY Neitar staðfastlega sök og 
ætlar að berjast fyrir því að nafn hans 
verði hreinsað. NORDIC PHOTOS/GETTY
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FÓTBOLTI Enska úrvalsdeildin er sú 
besta í heimi og þar spila margir 
af fremstu fótboltamönnum heims. 
Þrettán íslenskir leikmenn hafa 
spilað í ensku úrvalsdeildinni frá 
því að hún var sett á laggirnar 
haustið 1992 og sá fjórtándi 
bætist í hópinn á nýja árinu. 
Eggert Gunnþór ákvað að yfirgefa 
Skotland eftir sjö ár dvöl hjá 

Hearts og næst á dagskrá er að 
sanna sig fyrir Mick McCarthy.

Eggert Gunnþór verður ekki 
fyrsti Íslendingurinn til þess 
að spila fyrir Úlfana því Ívar 
Ingimarsson hjálpaði liðinu að 
komast upp úr ensku b-deildinni 
2002-03 og Jóhannes Karl 
Guðjónsson lék með liðinu í ensku 
úrvalsdeildinni tímabilið á eftir. 

Þorvaldur Örlygsson og Guðni 
Bergsson voru fyrstu íslensku 
leikmennirnir sem spiluðu í ensku 
úrvalsdeildinni en þeir léku báðir 
í deildinni fyrsta tímabilið eftir að 
hún var stofnuð. Þorvaldur var á 
undan og lék með liði Nottingham 
Forest en Guðni var með Totten-
ham og fékk reyndar lítið að vera 
með á þessu tímabili. Guðni átti 
eftir að snúa aftur með Bolton-lið-
inu og þá sem fyrirliði. 

Guðni varð fyrsti Íslendingur-
inn sem náði því að spila hundrað 
leiki í ensku úrvalsdeildinni, síðan 

hafa þrír leikmenn bæst í þann 
hóp, Hermann Hreiðarsson, Eiður 
Smári Guðjohnsen og Grétar Rafn 
Steinsson en það er einnig líklegt 
að Heiðar Helguson nái því síðar á 
þessu tímabili. 

Þorvaldur Örlygsson 
skoraði fyrsta mark 
Íslendings í ensku 
úrvalsdeildinni, en 
markið kom 16. janú-
ar 1993. Þor valdur 
kom þá inn á sem 
varamaður á 
móti Chelsea tíu 
mínútum fyrir 
leikslok og gull-
t r yggði  3 - 0 
sigur. Þorvald-
ur fékk boltann 
á fjærstöng og 
lyfti honum 
laglega yfir 
markvörðinn. 
Þetta var eina 

mark Íslendings í deildinni þar 
til Guðni Bergsson skoraði fyrir 
Bolton í leik á móti Newcastle 22. 
ágúst 1995.

Hermann Hreiðarsson á tvö met 
Íslendings í ensku úrvalsdeildinni 
því enginn hefur leikið fleiri leiki 
og enginn hefur leikið fyrir fleiri 
lið. Hermann lék alls 332 leiki í 
úrvalsdeildinni fyrir fimm félög 

á árunum 1997 til 2010. 
Eiður Smári Guðjohnsen 

hefur skorað langflest 
mörk af íslenskum leik-
mönnum í ensku úrvals-
deildinni – alls 55 mörk 
í 210 leikjum. Hann er 
líka sá eini sem hefur 
unnið ensku úrvals-
deildina en það gerði 
hann með Chelsea 
2005 og 2006.

Grétar Rafn Steins-
son var síðastur á 

undan Eggerti Gunn-

þóri til að reyna sig í ensku úrvals-
deildinni en hann hefur spilað í 
deildinni með Bolton frá því í byrj-
un árs 2008. Grétar Rafn hefur 
ekki fengið mikið að spila á þessu 
tímabili en var með Bolton í mik-
ilvægum sigri á móti Blackburn í 
fyrrakvöld. 

Íslendingar standa vel að vígi 
meðal þjóða heimsins þegar kemur 
að því að eiga leikmenn í ensku 
úrvalsdeildinni. Fleiri Íslendingar 
hafa þannig spilað í deildinni en 
leikmenn frá Ísrael (13), Póllandi 
(12), Slóvakíu (12), Tyrklandi (10), 
Ungverjalandi (10), Austurríki 
(8), Búlgaríu (7) og Rússlandi (7) 
svo einhver þekkt fótboltalönd séu 
nefnd í samanburði. Hér á síðunni 
má sjá yfirlit yfir þá þrettán 
íslensku leikmenn sem hafa náð 
að spila í ensku úrvalsdeildinni frá 
því að hún var stofnuð árið 1992.

 ooj@frettabladid.is

VERÐUR FJÓRTÁNDI ÍSLENDINGURINN
Eggert Gunnþór Jónsson er búinn að gera þriggja og hálfs árs samning við enska úrvalsdeildarliðið Wolves og mun ganga til liðs við 
félagið þegar félagaskiptaglugginn verður opnaður 1. janúar 2012. Eggert er sá fjórtándi sem fær að reyna sig í bestu deild í heimi.

LÁRUS ORRI SIGURÐSSON 29 LEIKIR (0 MÖRK)
West Bromwich Albion 2002-2003

JÓHANN BIRNIR GUÐMUNDSSON 9 
LEIKIR (0 MÖRK) Watford 1999-2000

GUÐNI BERGSSON 135 LEIKIR (8 MÖRK) Tottenham 1992-1993, Bolton 1995-1996, 
Bolton 1997-1998 og Bolton 2001-2003. GRÉTAR RAFN STEINSSON 113 LEIKIR (3 MÖRK) Bolton 2008-2011. 

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN 210 LEIKIR (55 MÖRK) Chelsea 2000-2006, Tottenham 2009-2010, Stoke 2010-2011 
og Fulham 2011.    MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY OG AFP

BRYNJAR BJÖRN GUNNARSSON 43 
LEIKIR (3 MÖRK) Reading 2006-2008

ARNAR GUNNLAUGSSON 45 LEIKIR (3 
MÖRK)  Bolton 1997-98 og Leicester 
1999-2002.

ÍVAR INGIMARSSON 72 LEIKIR (4 MÖRK)
Reading 2006-2008

HEIÐAR HELGUSON 90 LEIKIR (26 MÖRK)
Watford 2000, Fulham 2005-2007, Bolton 2007-
2009 og Queens Park Rangers 2011. 

JÓHANNES KARL GUÐJÓNSSON 32 LEIKIR (2 MÖRK) Aston 
Villa 2003, Wolves 2003-2004 og Burnley 2009-2010. 

ÞORVALDUR ÖRLYGSSON 20 LEIKIR (1 
MARK) Nottingham Forest 1992-1993. 

ÞÓRÐUR GUÐJÓNSSON 10 LEIKIR (1 
MARK) Derby 2000–01.

HERMANN HREIÐARSSON 332 LEIKIR (14 MÖRK) Crystal 
Palace 1997-98, Wimbledon 1999-2000, Ipswich 2000-
2002, Charlton 2003-2007 og Portsmouth 2007-2010. 
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Allar stærðir
- Eitt verð!

Vnr. 41118425

Hnífapör
16 stk.

1.990kr.0

Vnr. 41119231

Hnífastandur
Standur með 6 hnífum.

4.490kr.0
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Þegar góða

af öllum seríum

og jólaskrauti!

veislu gjöra skal!
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OPIÐ TIL KL. 22:00 Í BYKO BREIDD OG GRANDA Sjá aðra opnunartíma 
á www.byko.is

Hluti söluandvirðis af hverju jólatré fer til Hjúkrunarheimilis Sunnuhlíðar í Kópavogi

þþþ

4.890 kr.
Lifandi jólatré - allar stærðir

Vnr.  41119000-2

Glös
Bjórglös, hvítvínsglös 
eða rauðvínsglös, 6 stk.

2.990kr.0

6 stk. 6 stk. 6 stk.

Vnr.  41120336

Desertsett
LUNA skálasett, 7 stk.

1.990kr.0

Vnr.  41100146

Matar- og kaffistell
6 manna stell með gylltu og 
bláu mynstri, alls 39 stk.

12.990 kr.0

Vnr.  41119014

Eldhúsáhöld, 11 áhöld 
og hengi á vegg. 2.990 kr.

Eldhúsáhöld Vnr.  41119205

Pottasett
Pottasett, 4 stk.

14.990kr.0

6 hnífar
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.20 The Weakest Link  07.50 The Graham 
Norton Show  09.20 Live at the Apollo  10.05 
QI  11.05 EastEnders  11.35 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  12.25 The Graham Norton 
Show  13.55 Live at the Apollo  14.40 QI  15.40 
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    

11.10 Penge  11.45 Drama juleklip - et kig i DR‘s 
gemmer  12.45 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 
Jul i Boston  17.30 TV Avisen med Sport  18.00 
Aftenshowet  18.30 Nissebanden i Grønland  
19.00 Julehilsen til Grønland 2011  20.00 TV 
Avisen  20.35 SportNyt 2011 - WHATS ON  20.40 
En uforglemmelig ferie  22.10 Lewis  23.45 Sådan 
er kærlighed   

13.05 Norge rundt  13.30 Folk  14.00 Nyheter  
14.10 Dallas  15.00 Nyheter  15.10 Jessica Fletcher  
16.00 Nyheter  16.10 Verdensarven  16.25 Ardna 
- Samisk kulturmagasin  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 Sportsåret 2011 - én del av 
livet  19.40 Glimt av Norge  19.55 Distriktsnyheter  
20.00 Dagsrevyen 21  20.35 Dagfinn Lyngbø. 
Evolusjonen  21.50 Dankerts jul  22.00 Kveldsnytt  

10.30 How to Make It in America  11.00 Det 
goda livet  11.50 Helgsport i SVT  11.55 På spåret  
12.55 Starke man  13.25 Strömvinter  14.20 
En hjärtvärmande historia  14.30 Det söta livet  
15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.30 
Nordstan  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 Här är ditt kylskåp  19.30 Mitt i 
naturen  20.00 Plus  21.00 Debatt  21.45 Séptimo  

20.00 Hrafnaþing  21.00 Einar Kristinn og 
sjávarútvegur  21.30 Vínsmakkarinn

18.00 Að norðan

06.00 ESPN America 08.50 The Players 
Championship (4:4) 13.00 Golfing World 
13.50 World Golf Championship 2011 (4:4) 
17.10 PGA TOUR Year-in-Review 2011 (1:1) 
18.00 Golfing World 18.50 World Golf 
Championship 2011 (1:4) 22.00 Golfing 
World 22.50 PGA TOUR Year-in-Review 2011 
(1:1) 23.45 ESPN America

08.00 Dumb and Dumber
10.00 Uptown Girl
12.00 Open Season 2
14.00 Dumb and Dumber
16.00 Uptown Girl
18.00 Open Season 2
20.00 Just Married
22.00 Rachel Getting Married
00.00 Seraphim Falls
02.00 Funny Money
04.00 Rachel Getting Married
06.00 The Golden Compass 

11.30 Jóladagatalið - Sáttmálinn
12.00 Enginn má við mörgum (4:7 (e)
12.30 Myndheimur tímans
12.55 Aldamótabörn (2:2) (Child of Our 
Time: The Big Personality Test) (e)
13.55 Kingdom lögmaður (4:6) (e)
14.45 Í fótspor Tangerbúans – Stað-
vindar (3:3) (Travels with a Tangerine) (e)
15.45 Kiljan (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Stundin okkar (e)
18.00 Jóladagatalið - Sáttmálinn
18.30 Melissa & Joey (17:30)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Allt upp á einn disk (3:4)
20.35 Hvunndagshetjur (3:6) (We Can 
Be Heroes)
21.10 Sönnunargögn (13:13) (Body of 
Proof) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Mugison Bein útsending frá tón-
leikum Mugison í Hörpu.
23.15 Downton Abbey (6:8)
00.10 Jólapopppunktur (e)
01.15 Kastljós (e)
01.35 Fréttir
01.45 Dagskrárlok

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 Litla flugan 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 
Landið sem rís 14.00 Fréttir 14.03 Á tón-
sviðinu 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Aðventa 15.25 Skurðgrafan 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 
Tónlistarkvöld Útvarpsins 21.10 Jólasveinar einn 
og átta 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.20 Útvarpsperla: Væri ég 
aðeins einn af þessum fáu 23.15 Hnapparatið 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Extreme Makeover: Home 
Edition (15:25)
11.05 Doctors (23:175) 
11.50 The Whole Truth (12:13) 
12.35 Nágrannar
13.00 Billy Madison Myndin sem gerði 
Adam Sandler að stjörnu. Billy Madison á að 
erfa miljónirnar hans pabba síns en hefur 
sólundað öllum sínum tíma í skvísur og vín. 
Brian Madison segir því syni sínum að lík-
lega taki aðstoðarforstjórinn og aulinn Eric 
Gordon við rekstri fyrirtækisins. Billy vill forða 
því að svo fari. 
14.30 ER (11:22) 
15.15 Friends (13:24)
15.40 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.53 The Simpsons (14:21) Bart Simp-
son er orðinn söngvari í strákahljómsveit og 
Hómer ákveður að taka þátt í maraþonhlaupi 
Springfield.
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður 
19.55 Jamie‘s Family Christmas Jamie 
Oliver býður okkur velkomin á heimili sitt 
og 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 Hell‘s Kitchen (7:15)
21.10 Human Target (7:13) Önnur þátta-
röð þessa skotheldu og hressandi spennu-
þátta sem fjalla um Christopher Chance; 
mann eða hálfgert ofurmenni sem tekur 
að sér erfið verkefni sem enginn annar 
getur leyst. Þættirnir eru byggðir á vinsælum 
myndasögum.
22.00 NCIS Los Angeles (1:24) 
22.45 Breaking Bad (7:13) 
23.55 The X Factor (25:26) 
01.00 The X Factor (26:26)
03.00 The Mentalist (2:24) 
03.45 Mad Men (8:13)
04.35 Billy Madison

19.40 The Doctors (10:175)
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
22.00 The Middle (10:24) 
22.25 Cougar Town (22:22) 
22.50 Hawthorne (7:10) 
23.35 Medium (9:13) Sjöunda og jafn-
framt síðasta þáttaröðin af þessum dul-
magnaða spennuþætti um sjáandann Allison 
Dubois sem sér í draumum sínum skelfi-
leg sakamál sem enn hafa ekki átt sér stað. 
Þessi náðargjöf hennar gagnast lögreglunni 
vitaskuld við rannsókn málanna og er hún 
því gjarnan kölluð til aðstoðar.
00.20 Satisfaction.
01.20 Týnda kynslóðin (17:40) 
02.00 Eldsnöggt með Jóa Fel 
02.30 The Doctors (10:175) 
03.10 Fréttir Stöðvar 2 
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.30 HM 3 - 4 sæti 
18.55 HM - úrslit 
20.30 Þorsteinn J. og gestir
21.00 Dallas - Miami
23.00 Barcelona - Man. Utd 25.11. 
1998 Félögin mættust í riðlakeppni Meistara-
deildar Evrópu keppnistímabilið 1998-99. 
Eftir 3-3 jafntefli á Old Trafford var búist við 
miklu og aðdáendur liðanna urðu ekki fyrir 
vonbrigðum..

07.00 Fulham - Man. Utd 
14.20 Aston Villa - Arsenal
16.10 Man. City - Stoke
18.00 Wigan - Liverpool
19.50 Tottenham - Chelsea BEINT
22.00 Sunnudagsmessan
23.20 Premier League World 
23.50 Tottenham - Chelsea
01.40 Sunnudagsmessan Guðmundur 
Benediktsson og Hjörvar Hafliðason fara yfir 
leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Öll 
mörkin og umdeildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
15.45 Being Erica (5:13) (e)
16.35 Rachael Ray
17.20 Dr. Phil
18.05 Pan Am (5:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos
19.20 Everybody Loves Raymond (16:25)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (20:24) (e) 
20.10 The Office (10:27) Eftir að hafa 
lesið grein um efnahagsundrið í Kína ein setur 
Michael sér að sporna við því að stórveldið 
gleypi bandarískan markað.
20.35 30 Rock (17:23) Jack á í stökustu 
vandræðum eftir að hann kemst að því að 
myndbandsupptökuvélin virðist aðeins ná 
þeim skiptum sem hann hagar sér og segir 
hluti sem aðeins samkynhneigðu myndi út 
úr sér láta.
21.00 House (16:23) Ótemjuknapi lend-
ir í alvarlegu slysi og þarf að leita hjálpar hjá 
House og félögum á Princeton-sjúkrahúsinu.
21.50 Falling Skies - LOKAÞÁTTUR 
(10:10) Hörkuspennandi þættir úr smiðju 
Steven Spielberg sem fjalla um eftirleik 
geimveruárásar á jörðina. Meirihluti jarðar-
búa hefur verið þurrkaður út en hópur eftirlif-
enda hefur myndað her með söguprófessor-
inn Tom Mason í fararbroddi.
22.40 Jimmy Kimmel
23.25 CSI: Miami (12:22) (e)
00.15 Jonathan Ross (5:19) (e)
01.05 Everybody Loves Raymond (e)
01.25 Falling Skies (10:10) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

Popppunktur er frábær. Það eru 
engar fréttir. Hitt eru meiri tíðindi að 
enn má gott bæta og það var gert 
síðastliðið sunnudagskvöld þegar 
Frostrósir og Baggalútur mættust 
í negul- og mandarínuilmi undir 
stjórn Dr. Gunna og Felix og jóluðu 
yfir sig. Rokk og jól og spurninga-
keppni, verður það nokkuð betra? Svarið er já, því 
legókubburinn í ryksugupokanum að þessu sinni 
var föndurkeppni milli söngflokkanna. Músíkant-
arnir sýndu fádæma fingrafimi við handverkið og 
útkoman var þessar líka dandalafínu jólastjörnur. 
Afburða sjónvarpsefni.

Þá vaknar spurning. Af hverju er ekki miklu meira 
föndrað í sjónvarpinu? Handverk hefur jú verið í 

hávegum haft hjá íslensku þjóðinni 
um ómunatíð. Allir hafa gaman af 
föndri, frá leikskólum til elliheimila. 
Föndur hefur einnig löngum virkað 
vel í sjónvarpi. Sem dæmi má nefna 
fúla föndurkallinn sem var um 
áraraðir langsamlega besta efnið í 
Spaugstofunni. 

Svarið við spurningunni hlýtur að vera: Af því að 
við erum í ruglinu. Föndur er gæði. Föndur er kúl. Nú 
um stundir ber okkur sem þjóð að líta til einfaldra, 
jákvæðra og ódýrra lausna. Föndur er hagkvæm og 
uppbyggileg dægradvöl og ætti því að vera hluti af 
öllum sjónvarpsþáttum. Föndur- og dýralífsþættir. 
Keppnisföndur. Fréttir og föndur. Föndruð stillimynd. 
Föndrum saman. Þá mega jólin koma.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON VILL FÖNDUR

Ljósvakahandverksframboðsskortur
> Stöð 2 kl. 22:00
NCIS: Los Angeles

Chris O‘Donnell og LL Cool J 
eru mættir aftur í spennu-
þættinum NCIS: Los Angeles 
á Stöð 2. Þættirnir fjalla 
um starfsmenn sér-
stakrar deildar innan 
bandaríska hersins sem 
hefur það sérsvið að 
rannsaka glæpi sem 
tengjast sjóhernum eða 
strandgæslunni á einn 
eða annan hátt. 
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„Það er allavega vitað mál að það 
verður fjör á næstu árshátíð,“ segir 
Magnús Agnar Magnússon umboðs-
maður, sem hefur stofnað umboðs-
skrifstofuna Total Football ásamt 
fótboltahetjunum Arnóri Guðjohn-
sen og Arnari og Bjarka Gunnlaugs-
sonum.

Total Football er umboðs-
skrifstofa fyrir íslenska fótbolta-
menn hérlendis sem erlendis, en 
félagarnir leiddu saman hesta sína 
fyrr í haust. „Við Arnór höfum verið 
umboðsmenn í dágóðan tíma og svo 
höfðu Arnar og Bjarki samband og 
vildu að við sameinuðum krafta 
okkar. Eftir viðræður í smá tíma 
ákváðum við að kýla á þetta og búa 
til alvöru íslenska umboðsskrifstofu 
fyrir fótboltamenn. Það er betra að 
vera saman en allir í sitthvoru lagi,“ 
segir Magnús Agnar, eða Aggi eins 
og hann gjarnan er kallaður. 

Total Football er með um 40 fót-
boltamenn á sínum snærum, gaml-
ar kempur í bland við unga og efni-
lega. Sem dæmi má nefna Theodór 
Elmar Bjarnason, Alfreð Finn-
bogason, Bjarna Viðarsson, Hall-
grím Jónasson og síðast en ekki 
síst Eið Smára Guðjohnsen. Aggi 
segir að þeir leggi mikið upp úr 
góðum samskiptum við strákana 
og geta allir miðlað reynslu sinni 
af íþróttaheiminum. Sjálfur hefur 
Aggi starfað sem umboðsmaður 
í þónokkur ár og hinir hafa allir 
reynslu af atvinnumennsku.

„Við leggjum mikla áherslu á að 
þjónusta strákana og þetta snýst 
um svo miklu meira en að hjálpa 
þeim að skipta um klúbba. Maður 
veitir þeim ráðgjöf í ýmsum 
málum, fylgir þeim eftir út í heim 
og grípur inn í ef hlutirnir eru ekki 
að ganga upp.“

Félagarnir eru búnir að koma sér 
vel fyrir á skrifstofu í hjarta bæjar-
ins þar sem bikarasafnið er komið 
á sinn stað og það er á viðræðu-
stigi að kaupa inn billjardborð. „Við 
erum allavega komnir með ljósa-
skilti og Arnór, Arnar og Bjarki 
eru búnir að drösla öllu bikara-
safninu sínu hingað og allt að verða 
heimilislegt. Það er góður mórall í 
vinnunni og gott að vinna saman,“ 
segir Aggi, sem er nýkominn heim 
frá Englandi þar sem hann sá til 
þess að fótbolta maðurinn ungi 
Eggert Gunnþór Jónsson gekk til 
liðs við enska úrvalsdeildarliðið 
Wolves. 

„Ljósmyndarinn Baldur Krist-
jánsson ætlar svo að leigja hjá 
okkur herbergi á nýju ári og við 
verðum því með okkar eigin hirð-
ljósmyndara. Það getur komið sér 
vel í framtíðinni.“ alfrun@frettabladid.is

EFTIR HÖFUND  
GULLGERÐARMANNSINS 
OG TÖFRAMANNSINS

JÓLAMATURINN

Mæður Mugisons og hljómsveitarfélaga hans verða í 
forsetastúkunni á ókeypis tónleikum þeirra í Hörpunni 
í kvöld. 

„Venjulega situr forsetinn í forsetastúkunni. Ég tók 
miða frá fyrir mömmur okkar þannig að allar mömm-
urnar verða í forsetastúkunni,“ segir Örn Elías Guð-
mundsson, Mugison. 

Hann hlakkar mikið til tónleikanna í kvöld, sem verða 
þrennir talsins. „Þetta leggst rosalega vel í mig. Ég 
hlakka til að heyra hvernig röddin verður á þriðju tón-
leikunum, hvort maður verður bara Rod Stewart allan 
tímann,“ segir Mugison, sem lauk nýverið ókeypis tón-
leikaferð sinni um landið. „Það verður gaman að sjá 
hvernig fílingurinn verður í salnum og hvort það eru 
ekki allir komnir í jólafíling.“

Haglél, sem var kjörin plata ársins í Fréttablaðinu í 
gær, hefur selst gríðarlega mikið að undanförnu, sér-
staklega eftir að Mugison tilkynnti um ókeypis tón-
leikana í Hörpu. Aðspurður segir hann að ætlunin með 
tónleikunum hafi ekki verið sú að selja fleiri plötur. „Ég 

skil að einhverjir skuli hugsa þannig en þegar þessi 
ákvörðun var tekin var það ekki markaðsplott. Ég var 
búinn að selja hátt yfir tíu þúsund plötur og það var vel 
mánuður í jól. Mér fannst það bara algjört grín og líka 
móttökurnar á túrnum. Fyrir mér fannst mér þetta vera 
góð leið til að segja takk.“   - fb

Mömmurnar í forsetastúkunni

MÖMMURNAR MÆTA Mömmur Mugisons og félaga hans í 
hljómsveitinni verða í forsetastúkunni í Hörpunni í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Trúbadorinn Elín Ey verður í föru-
neyti Bubba Morthens á Litla-Hraun 
þegar árlegir tónleikar Bubba fara 
þar fram á aðfangadag. Meðal annarra 
sem fara með Bubba eru hljómsveit 
hans Sólskuggarnir og uppi standarinn 
Ari Eldjárn.

„Við Bubbi erum ágætis félagar, 
hann talaði við mömmu á meðan ég 
var úti í New York og mamma talaði 
við mig þegar ég kom heim,“ segir 
Elín, en hún er nýkomin heim eftir 
tveggja mánaða dvöl í Stóra eplinu. 
Þar var hún að spila og semja lög á 
nýja plötu sem hún er með í vinnslu. 
„Ég er mjög spennt fyrir henni þótt 
þetta hafi allt gerst frekar hægt. En 

góðir hlutir gerast þannig,“ segir Elín, 
sem hefur ekki áður spilað á Litla-
Hrauni. „Ég held að þetta verði bara 
fínt þótt það eigi náttúrulega eftir að 
koma í ljós. Ég hef heyrt að þetta sé 
ansi magnað,“ segir Elín og kveðst 
ekkert smeyk við að spila fyrir hörð-
ustu glæpamenn þjóðarinnar.

Elín er af miklu tónlistarfólki 
komin, foreldrar hennar eru Eyþór 
Gunnarsson og Ellen Kristjáns dóttir. 
Söngur Ellenar í jólalögum kemur 
mörgum í mikið jólaskap en sjálf 
segist Elín ekki vera mikið jólabarn. 
„Jólaskapið kemur á Þorláksmessu, þá 
fer maður að hlakka til, þetta er voða-
leg geðveiki þangað til.“  - fgg

Elín Ey með Bubba á Hraunið

Í STEININN Elín Ey spilar með Bubba Morthens á Litla-Hrauni á aðfangadag. 
Meðal annarra gesta má nefna uppistandarann Ara Eldjárn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég fæ svínahamborgarhrygg 
hjá mömmu með bestu sósu í 
heimi. Í eftirrétt er síðan heima-
lagaður ís.“

Jóna Ottesen, eigandi vefverslunarinnar 
Lakkalakk.com

MAGNÚS AGNAR MAGNÚSSON: ÞAÐ VERÐUR FJÖR Á ÁRSHÁTÍÐINNI

Íþróttahetjur leiða saman 
hesta sína í Total Football

TOTAL FOOTBALL Þeir Arnar Gunnlaugsson, Magnús Agnar Magnússon, Arnór Guðjohnsen og Bjarki Gunnlaugsson hafa komið 
sér vel fyrir í hjarta bæjarins og opnað umboðsskrifstofuna Total Football.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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* Greiðslugjald 325 kr. bætist við mán. gjald

Hljóðbók og tónlist fylgja með í jólapakkann
fyrir GSM viðskiptavini Símans

          Þegar þú kaupir jólasíma hjá Símanum
          færðu Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur 
á hljóðbók og mánaðaráskrift að Tónlist.is

2.190 kr.

SAMSUNG GALAXY Y
Nettur snjallsími á frábæru verði.

Staðgreitt: 22.900 kr.

Netið í símanum í 
6 mán. Allt að 1 GB.  

Hljóðbókin Brakið 

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is 

á mánuði í 12 mánuði*

4.990 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

SAMSUNG GALAXY W
Kraftmikill og frábær viðbót í Galaxy línuna.

Staðgreitt: 56.900 kr.

Netið í símanum í 
6 mán. Allt að 1 GB.  

Hljóðbókin Brakið 

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is 

Y W
Galaxy línuna.

Netið í símanum í 
6 mán. Allt að 1 GB.

Hljóðbókin Brakið

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is

SAMSUNG GALAXY Y

Netið í 
símanum
í 6 mán. fylgir.

Allt að 1 GB 
á mán.

fylgir þessum
símum

Hljóðbókin
Brakið eftir 

Yrsu og tónlist 

Hljóðbóki

2.190 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

ZTE BLADE
Ekki missa af þessum flotta Android síma.

Staðgreitt: 24.990 kr.

Netið í símanum í 
6 mán. Allt að 1 GB.  

Hljóðbókin Brakið 

Mánaðaráskrift
að Tónlist.is 

Mjög snjallir jólasímar
á snilldarverði

DEKUR

www.badhusid.is

Gjafakort

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Lögmenn í Lækjargötu
Sigurður Kári Kristjánsson, fyrr-
verandi þingmaður, hefur hafið 
lögmannsstörf á ný eftir drjúgt hlé. 
Hann hefur gengið til liðs við lög-
mannsstofuna Lögmenn Lækjar-
götu sem starfaði áður undir nafn-
inu GHP Legal. Sigurður Kári sat á 
þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn frá 
2003 til 2009. Þá var hann ráðinn 
aðstoðarmaður Bjarna Benedikts-
sonar, formanns flokksins, en tók 
svo aftur sæti á þingi í fyrra þegar 
Illugi Gunnarsson tók sér hlé frá 
þingstörfum. Illugi er aftur á móti 
snúinn aftur á þing og Sigurður 
Kári því farinn í lögmennskuna. 
Sigurður Kári verður varla látinn 

gjalda starfa sinna fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn á 
nýja vinnustaðnum 
því meðal annarra 
eigenda stofunnar 

eru Ingvi Hrafn 
Óskarsson og Birgir 
Tjörvi Pétursson, 
gamlir félagar 

Sigurðar Kára úr 
ungliðahreyf-
ingu flokks-
ins.  

Beint á lista iTunes
Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
dögunum sendu Nanna Bryndís 
og félagar í hljómsveitinni Of 
Monsters and Men frá sér stuttskífu 
í Bandaríkjunum nú í desember á 
iTunes-tónlistarveitunni. Kaninn lét 
ekki segja sér það tvisvar og platan 
stökk beint í 18. sæti 
vinsældalista iTunes 
og fjórða sæti lista yfir 
svokallaða alterna-
tive-tónlist. Platan 
inniheldur fjögur 
lög, en þeirra 
á meðal er 
ofur smellurinn 
Little Talks, 
sem á eflaust 
eftir að 
leggjast vel í 
Kanann.  
 - mþl, afb

1 Kvennabúr Kim Jong-il taldi 
um 2.000 ungar stúlkur

2 Stökkbreytt veira vekur ugg 
hérlendis

3 Sonurinn sagður vera 
goðumlíkur leiðtogi

4 Fyrsta sýnishornið úr The 
Hobbit opinberað

5 Versti sendill veraldar
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