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FÓTBOLTI Eiður 
Smári Guðjohn-
sen lýsti því 
yfir í spænsk-
um fjölmiðlum 
að hann ætlaði 
að velja sér 
landsleiki í 
framtíðinni. 

Samkvæmt 
úttekt Frétta-
blaðsins er það 
ekkert nýtt að 
Eiður Smári missi af landsleikjum 
því hann hefur aðeins spilað 12 af 
38 vináttuleikjum Íslands frá 
árinu 2000. Eiður Smári skilar líka 
mun minna til landsliðsins í 
æfingaleikjunum en hann gerir í 
landsleikjum í undankeppnum 
HM og EM.

 - óój / Sjá íþróttir bls. 82

Eiður Smári Guðjohnsen:

Mætir ekki vel 
í æfingaleikina

DAVÍÐ ÞÓR OG KRISTÍN HELGA Á RÖKSTÓLUM

Krakkarnir eiga eftir 
að redda þessu

ENGIN AFSÖGUÐ 
HAGLABYSSA
Guðmundur Andri 
Thorsson er í and-
spyrnu við stefnu 
íslenskra bókmennta

VIÐTAL 26

Slegist um Aron
Það er hart barist um 
þjónustu handbolta-
kappans Arons Pálm-
arssonar þessa dagana.

ÍÞRÓTTIR 80

H j á l p a r s t a r f  k i r k j u n n a r

Mánuðirnir fyrir jól eru venjulega annatími hjá Vilborgu Oddsdóttur, félags-ráðgjafa, sem veitir inn-anlandsstarfi Hjálparstarfs kirkjunnar forstöðu. Vilborg hefur unnið í sex ár hjá Hjálparstarfi kirkjunnar en þangað leita margir fyrir jólin með beiðni um aðstoð.  Matarúthlutun og aðstoð er þó allt árið um kring og segir Vilborg aukninguna greinilega í ár: „Ef við berum saman júlí, ágúst og september, þá er 20% aukning milli ára. Við finnum það á haustin þegar skólinn er að byrja, þá eiga sumir ekki fyrir skólavörum. Þegar fólk hefur takmörkuð fjárráð og matvælin hækka, þá hreinlega endast pen-ingarnir ekki.“
Í október sóttu 286 um aðstoð sem er 100% aukning frá sama tíma í fyrra og svipað er uppi á teningnum hvað nóv-ember varðar. „Um 95% eru að koma til að fá mat og það er aðalaðstoðin sem við veitum. En við veitum einnig aðstoð vegna lyfja og vegna barna, til dæmis til að styðja við skólagöngu þeirra.Við finnum núna að hluti fólks er í virkilegum vandræðum, en margir glíma meira við andlega vanlíðan en fjárhagslega. Fólk erekki endilega k ið

Við bjóðum upp á viðtöl fyrir þá sem koma. Fólk getur komið í viðtöl hér á miðvikudögum og fimmtudögum án þess að panta tíma. Við höfum samstarf við prestana hér í húsinu og félags-ráðgjafa hjá Fjölskylduþjón-ustu kirkjunnar til að geta sinnt öllum sem koma. Ég hef í sjálfu sér ekki áhyggjur af jólunum, en ég hef miklar áhyggjur af því hvernig fer eftir áramót, þá verður fólk í auknum mæli búið með öll önnur úrræði því að það er ekki það fyrsta sem fólk gerir að leita til hjálparsamtaka. Oft líða nokkrir mánuðir áður en ástand-ið verður þannig.Við höfum fengið sjálf-boðaliða fyrir úthlutunardagana, miðvikudaga og fimmtudaga. Höfum ekki þurft slíkt áður nema fyrir jól og páska. Það hefur reyndar gengið mjög vel. Fólk hefur hringt og boðið aðstoð, frábært fólk, sem t.d. hefur verið að vinna í bankageir-anum og misst vinnuna og vill gjarnan vera virkt. Við höfum fengið mikið af mjög góðum sjálfboðaliðum.“ 
JólaúthlutuninHjálparstarf kirkjunnar, Rauði kross Íslands og Mæðrast k

nefnd standa saman að úthlutun fyrir jólin. Í fyrra nutu 1500 fjölskyldur aðstoðar, sem var fækkun frá fyrra ári, en í ár er búist við aukningu, hugsanlega um 2000 fjölskyldum en Vilborg segir þó erfitt að segja til um það fyrirfram. Jólaúthlutunin er með öðrum hætti en venjubundnar úthlut-anir Hjálparstarfs kirkjunnarAllir sem þ f

Mæðrastyrksnefnd eða í gegnum djákna hjá Öryrkjabandalaginu. Umsókn er nauðsynleg svo að samtökin viti hversu miklu þarf að dreifa og geti undirbúið það. Þau sem búá úti á landi geta sótt um hjá prestum. Matarpakkar eru sendir til fólks í grennd við höfuðborgarsvæðið og á Akur-eyri er aðstaða til að d il úf

hjálparstofnana ákaflega mik-ilvægt. „Það er grundvallaratriði í þessum erfiðu aðstæðum að fólk þurfi ekki að fara á marga staði til að leita aðstoðar. Það á að mæta þeim af virðingu og það á að fá aðstoð við hæfi, eftir því sem hægt er.“
Viðurkenning á starfi hjálparsamtakaNúverandi ástand hefur leitt til þess að samstarf hjálparsam-taka og hins opinbera er meira á dagskrá. Það er ákveðin við-urkenning á því að það sé þörf fyrir samtök eins og okkar. Við höfum sveigjanleika og getum brugðist fljótt við aðstæðum, sem eðlilega tekur eitthvað lengri tíma hjá hinu opinbera. Við getum aðstoðað þau sem falla á milli  reglugerða, t.d. þau sem ekki eiga rétt á atvinnuleys-isbótum strax, ekki rétt á fram-færslu hjá félagsþjónustunni næstu mánuði, eru yfir viðmið-unarmörkum sveitarfélaganna, eins og allir sem eru á atvinnu-leysisbótum. Við getum brugðist við þessu og veitt aðstoð straxÞetta hef l

Beiðni um aðstoð hefur tvöfaldast

Vilborg Oddsdóottir félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar.

VEÐRIÐ Í DAG

Opið 10-18

BJART SYÐRA   Í fyrstu verður 
norðan stormur við SA-ströndina, 
annars mun hægari. Snjókoma 
eystra, stöku él norðan til en bjart-
viðri sunnanlands og vestan. Frost 
4-15 stig, kaldast til landsins. 
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VIÐSKIPTI „Gjaldeyrishöftin eru 
högg fyrir Kauphöllina og stefna 
hlutabréfamarkaði í tvísýnu,“ segir 
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kaup-
hallar Íslands. 

Erlendir fjárfestar eru umsvifa-
miklir í nokkrum stærstu félaga 
Kauphallarinnar og sitja þar nú 
fastir miðað við ströngustu skil-
greiningu á lögum um gjaldeyris-
viðskipti sem samþykkt voru á 
Alþingi í fyrrinótt. 

Í stefnuyfirlýsingu Seðlabankans 
frá í gær segir að gjaldeyrishöml-
urnar verði afnumdar í áföngum og 
verði hömlum vegna fjármagns-
hreyfinga aflétt eins fljótt og 
aðstæður leyfi. 

Þórður og fleiri heimildarmenn 
blaðsins telja líkur á að kauphallar-
félög óski eftir afskráningu hér og 
telji hag sínum betur borgið á 
erlendum hlutabréfamarkaði. Jafn-

framt telur Þórður hættu á að við-
skipti verði útilokuð með bréf fær-
eysku félaganna fjögurra, sem hér 
eru skráð, nema með sérstakri und-
anþágu frá Seðlabankanum.  

„Ég vona að menn finni leiðir til 
að koma í veg fyrir að færeysku 
félögin hrekist af markaðnum,“ 
segir Þórður og bætir við að hætta 
sé á að hömlurnar hægi fremur á 
aðlögun efnahagslífsins og seinki 
bata. Þá vonast hann til að gjaldeyr-
ishömlurnar séu til skamms tíma, 
enda séu þær síst til þess fallnar að 
efla traust á krónunni. 

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður 
greiningardeildar Kaupþings, segir 
ljóst að gjaldeyrishöftin vinni tíma 
og skammtímatjóni kunni að hafa 
verið forðað vegna þess að efna-
hagslífið hafi ekki verið reiðubúið 
til að takast á við fleytingu krón-
unnar sem hefði mögulega falið í 

sér mikla hækkun vaxta og útflæði 
fjármagns. 

„En allt veltur þetta á næstu 
skrefum,“ segir hann og kveður 
einu röksemdina með gjaldeyris-
höftum nú vera  að næstu þrír mán-
uðir verði notaðir til þess að bæta 
stöðuna og auka líkur á að fleyting 
krónunnar heppnist að þeim tíma 
loknum. „Gjaldeyrishöft hafa lam-
andi áhrif á atvinnulífið og skelfi-
leg tilhugsun eigi þau að vara í 
lengri tíma. Þetta hlýtur að vera 
skammtímaráðstöfun meðan hugað 

er að þáttum á borð við að tryggja 
betur starfsgrundvöll bankanna, 
losun á krónustöðum erlendra spá-
kaupmanna eða eflingu trúverðug-
leika Seðlabankans. Síðan verður 
ekki flúið að krónan lúti lögmálum 
framboðs og eftirspurnar.“ 

Þá segir Ásgeir að yfirlýsing um 
að taka ætti upp aðildarviðræður 
við Evrópusambandið myndi auka 
líkurnar á að fleyting krónunnar 
heppnist. „Þá kæmist í augsýn að 
Myntbandalag Evrópu myndi kaupa 
upp krónur og væntanlega á hærra 
gengi en núna er.“

Eins segir Ásgeir þyngra um vik 
að efla trú á krónunni eftir að gjald-
eyrishöftum hefur verið komið á, 
því sú aðgerð í sjálfu sér auki van-
traust á gjaldmiðlinum þar sem 
fjárfestar muni óttast að lokast 
aftur inni með óseljanlegar krónu-
eignir.   -jab, óká / sjá síður 6 - 11 og 16

Höftin lama Kauphöllina
Forstjóri Kauphallarinnar segir ný lög um gjaldeyrisviðskipti setja hlutabréfamarkaði miklar skorður. Stórfyr-

irtæki kunna að hverfa úr landi. Gjaldeyrishöft gætu unnið tíma á meðan hugað er að næstu skrefum.

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært þrjá menn fyrir tilraun til að 
kúga tugmilljónir króna út úr 
manni. Þá er einn þremenninganna 
ákærður fyrir ofbeldisbrot að auki 
og annar fyrir fíkniefnabrot. Menn-
irnir eru á þrítugs- og fertugs-
aldri.

Þeir eru ákærðir fyrir að hafa í 
apríl ruðst inn í skrifstofuhúsnæði 
þess sem kúga átti, þar sem hann 

var við störf. Þeir ógnuðu honum 
með öxi, hamri og klaufhamri sem 
þeir höfðu meðferðis. Þeir hótuðu 
manninum líkamsmeiðingum 
greiddi hann ekki tugmilljónir 
króna, sem einn innrásarmannanna 
taldi hann skulda. Innbrotsmenn-
irnir hurfu á brott eftir að maður-
inn hafði lofað að greiða þeim þrjár 
milljónir króna á tilteknum degi.

Þá er einn innrásarmannanna 

ákærður fyrir að hafa á ófyrirleit-
inn hátt stofnað lífi og heilsu 
mannsins sem þeir voru að kúga í 
hættu, þegar sá fyrrnefndi fleygði 
klaufhamri í átt til hans. Hamarinn 
hafnaði í hillu nokkrum sentimetr-
um frá höfði mannsins.

Annar innbrotsmannanna er svo 
ákærður fyrir fíkniefnabrot. Hann 
var í apríl tekinn með fíkniefni á 
sér og heima hjá sér. - jss

Þrír menn ákærðir fyrir að ógna manni með öxi og klaufhamri:

Reyndu að kúga út tugmilljónir

EIÐUR SMÁRI 
GUÐJOHNSEN

NUNNUR UNDIRBÚA JÓL Nunnurnar í Karmelklaustrinu í Hafnarfirði opna í dag hið árlega Jólaþorp með því að kveikja á jólatré á 
Thorsplani. Í jólahúsunum verður boðið upp á handverk og ýmsan jólavarning. Við opnunina skemmta Raggi Bjarna og Tjarnar-
systur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gjaldeyrishöft hafa lam-

andi áhrif á atvinnulífið 

og skelfileg tilhugsun eigi þau að 

vara í lengri tíma.

ÁSGEIR JÓNSSON 
FORSTÖÐUMAÐUR HJÁ KAUPÞINGI
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UMFERÐ „Síðan að kreppan mikla 
skall á höfum við séð umferðina 
falla,“ segir Björg Helgadóttir, 
landfræðingur á samgönguskrif-
stofu umhverfis- og samgöngu-
sviðs Reykjavíkurborgar. „Við 
erum með mælingar á Kringlu-
mýrarbraut, Sæbraut og Ártúns-
brekku og á öllum þessum stöð-
um hefur umferðin dregist 
verulega saman. Umferðarþungi 
er nokkuð breytileg stærð, það 
eru miklar sveiflur í þessu en 
þegar það er litið heildstætt yfir 
þetta má segja að það sé komin 
svipuð umferð og var á árunum 
2002 og 2003.“

Hún segir að samkvæmt mæl-
ingum þessa vikuna hafi meðal-
umferð á virkum degi um 
Kringlumýrarbraut verið 60.961 
bílferð sem er um sex þúsund 
ferðum minna en á sama tíma í 
fyrra. Munurinn er rúm níu pró-
sent sem er sami samdráttur og 
mælst hefur í umferð um Ártúns-
brekku. En hvað veldur?

Björg nefnir þrjú atriði. „Það 
hefur verið meiri aðsókn í strætó, 
eins vitum við að margir hafa 
misst vinnuna undanfarið og eru 
því ekki að aka til vinnu og síðan 
hefur þeim fjölgað töluvert sem 
fara leiðar sinnar á reiðhjólum.“

Björg segir að fyrst á haustin, 
þegar skólar byrji, sé umferðar-
þunginn oftast mestur. „En síðan 
er eins og fólk finni rétta taktinn 
og þá liðkast aðeins um.“

Kristján Ó. Guðnason, yfirmað-
ur umferðardeildar lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu, segir að 
þar hafi menn orðið varir við 
þennan samdrátt. Hann ítrekar 

að þótt umferðarþunginn sé 
mestur frá hálfsjö til níu megi 
finna „gloppur“ á því tímabili þar 
sem færri eru á ferli. „Flestir 
eiga greinilega að mæta klukkan 
átta og því er umferðarþunginn 
afar mikill síðustu tuttugu mínút-
urnar fyrir átta,“ segir hann. 
„Það er því alveg gráupplagt ef 
einhverjir fá leyfi vinnuveitenda 
til að mæta aðeins síðar, þá geta 
þeir lagt af stað upp úr átta þegar 
umferðin er ekki eins þung og 
mætt í betra skapi til vinnu. Það 
er algjör óþarfi að allir séu á 
ferðinni á sama tíma.“  

 - jse

Finnur, er BT-músin orðin að 
Hagamús?

„Já, það er ljóst að hún er í fjöl-
skyldunni.“

Raftækjaverslunin BT, sem nú er í eigu 
Haga hf., verður opnuð á ný í dag. BT-
músin er auglýsingaandlit verslunarinnar, 
en Finnur Árnason er forstjóri Haga.

Umferðin orðin eins 
og hún var árið 2002
Dregið hefur úr umferðarþunga síðan kreppan skall á. Mælingar Reykjavíkur-

borgar sýna að umferðin nú er svipuð og hún var árin 2002 og 2003. Tíu pró-

senta samdráttur frá því í fyrra. Fólk hjólar meira og tekur strætó.

BÍLL VIÐ BÍL Morgunumferðin hefur orðið skaplegri síðan kreppan skall á.

Roberto Saviano smyglaði sér 
í raðir mafíunnar í Napolí, 

sem er ein sú harðsvíraðasta á 
 Ítalíu, og flettir ofan af henni 

í þessari mögnuðu bók.
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VIÐSKIPTI Aðalfundur Sambands 
íslenskra samvinnufélaga sem 
haldinn var í gær, hyggst láta 
rannsaka hvers vegna illa fór 
fyrir Fjárfestingarfélaginu Gift. 
Félagið tapaði mörgum milljörð-
um á bankahruninu og er á 
hausnum. Það var stofnað upp úr 
Eignarhaldsfélagi Samvinnu-
trygginga í fyrrasumar. Aðal-
fundur SÍS vill líka að lögmæti 
slitanna og störf skilanefndar 
félagsins verði rannsökuð. 
Samvinnumenn eru reiðir, en SÍS 
átti von á stórum hlut í Gift.

Yfir 50 þúsund manns sem eitt 
sinn tryggðu hjá Samvinnutrygg-
inum áttu líka von á hlutum. Fólk-
ið fær nú ekkert.  
 - ikh / sjá síðu  16

Mikil reiði á aðalfundi SÍS:

Rannsaka Gift

TAÍLAND Íslendingarnir, sem voru 
strandaðir vegna mótmælanna í 
Taílandi, áttu að fara með flugvél 
Finnair og jafnvel Thai Air til Par-
ísar og London í nótt. Sigurður 
Yngvason, bóndi í Kelduhverfi, 
átti von á því í gærkvöldi að sendi-
ráðsstarfsmaður myndi hitta sig 
og fjölskyldu sína á flugvellinum 
þegar þau lentu í París í dag.

Sigurður segir að vel hafi farið 
um fjölskylduna síðustu daga 
fyrir utan nóttina sem þau voru 
strönduð á alþjóðaflugvellinum í 
Bangkok. Börnin hafi þá sofið í 
stólum á flugvellinum. Í dag skýr-
ist væntanlega hvernig þau kom-
ist heim en hugsanlega þurfi þau 
einhvern veginn að koma sér til 
Stokkhólms því að þau hafi farið í 
gegnum Stokkhólm á útleiðinni en 
hann hafi bara fengið skæting sem 
svör frá Icelandair.

Sex Íslendingar hafa verið stopp 
í Taílandi síðustu daga. Holberg 
Másson er einn Íslendinganna. 
Hann sagði í gærkvöldi að hópur-
inn væri á leið á herflugvöll en 
þaðan átti að reyna að fljúga hópn-
um frá Taílandi. Holberg var sam-
ferða Sigurði og fjölskyldu hans í 
rútunni á flugvöllinn í gær en átti 
von á því að síðan myndu leiðir 
skilja því að Holberg átti að fara 
með vél til Parísar. Holberg hefur 
verið í forsvari fyrir ferðamenn-
ina og átti von á því að þrjár til 
fjórar flugvélar fengju að fara í 
loftið.

Urður Gunnarsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi utanríkisráðuneytis-
ins, segir að fólk á leið til og frá 
Taílandi hafi sett sig í samband 
við ráðuneytið en vissi ekki til 
þess að neinn hefði beinlínis óskað 
eftir aðstoð.  - ghs

FLJÚGA FRÁ TAÍLANDI Holberg Másson 
og fimm manna fjölskylda úr Keldu-
hverfi áttu von á því að komast um borð 
í vélar til London og Parísar í gærkvöldi 
og nótt.

Holberg Másson, einn Íslendinganna í Taílandi, vonast til að vera á heimleið:

Þrjár flugvélar fá að fljúga

VIÐSKIPTI Lausafjárstaða Árvak-
urs, útgáfufélags Morgunblaðsins, 
er afar erfið, og þurfti félagið að 
fresta því að greiða hluta starfs-
manna laun þar til eftir helgi. 
Þetta var tilkynnt á fundi með 
starfsmönnum í gær.

Einar Sigurðsson, forstjóri 
Árvakurs, segir félagið ekki komið 
í greiðslustöðvun, vandinn sé 
lausafjárstaðan. Hann segir að 
reynt verði til þrautar að leysa úr 
þeirri stöðu sem uppi er um 
helgina, í samráði við hluthafa og 
Glitni, viðskiptabanka Árvakurs. 

Einar segir gríðarlegar breyt-
ingar á auglýsingamarkaði, og 
erfiðleikar vegna lána í erlendri 
mynt vega þungt á félaginu.  - bj

Erfið fjárhagsstaða Árvakurs:

Launagreiðslur 
sumra dragast 

HANDVERK Spiladósir sem eru 
íklæddar ull og flytja íslensk 
þjóðlög eru nýlega komnar á 
markað. Listakonan bak við þær 
er Margrét Guðnadóttir og hún 
fékk viðurkenningu fyrir þær á 
sýningu Handverks og hönnunar í 
Ráðhúsinu. Áður hefur Margrét 
gert spiladósir úr tágum. 

Lögin sem spiladósirnar flytja 
eru fjögur. „Ég byrjaði með Vísur 
Vatnsenda-Rósu og Krummavís-
ur. Fyrir tveimur árum bættist 
við jólalagið Það á að gefa 
börnum brauð eftir Jórunni Viðar 
og núna var ég að fá Sofðu unga 
ástin mín,“ segir listakonan.

- gun/sjá Heimili og hönnun

Ný hönnun á markað:

Hannar þjóð-
legar spiladósir

MARGRÉT SKREYTIR  Spiladósirnar með 
birkigreinum, hrosshári og fjöðrum.

SKIPULAGSMÁL Líkur eru á að Aust-
urhöfn, félag í eigu ríkisins og 
Reykjavíkurborgar, taki yfir 
byggingu tónlistarhússins. Portus, 
sem ætlaði að byggja og reka 
húsið, er komið í þrot og mun ekki 
koma frekar að málinu. 

Júlíus Vífill Ingvarsson, sem 
situr í stjórn Austurhafnar, segir 
viðræður standa yfir milli Austur-
hafnar, Íslenskra aðalverktaka, 
stærsta verktakans sem kemur að 
byggingunni, og Landsbankans, 
aðaleiganda Portus. Allra leiða sé 
leitað til að ekki þurfi að koma til 
stöðvunar framkvæmda. „Það er 
mikið í húfi fyrir alla að fram-
kvæmdir stöðvist ekki. Það er svo 

dýrt. Við viljum halda uppi 
atvinnustigi eins og kostur er. 
Fyrir utan að við viljum ekki skilja 
þetta hálfbyggða hús þarna eftir, 

sem minnisvarða um eitthvað sem 
ekki varð.“ Ljóst sé þó að verkið 
muni dragast og húsið verði ekki 
tilbúið í desember 2009, eins og 
upphaflega var lagt upp með. 

Talið er að það muni kosta níu til 
tíu milljarða króna að ljúka bygg-
ingu hússins. Ríkið og Reykjavík-
urborg áttu að leggja 600 milljónir 
árlega í rekstur hússins í 35 ár. 
Júlíus Vífill segir leitast við að 
breyta aðkomu Austurhafnar að 
verkefninu þannig, að skuldbind-
ingarnar verði ekki meiri þegar 
upp er staðið heldur en áður var 
lagt upp með. Þær verði hins 
vegar með breyttu sniði og beinu 
eignarhaldi.  - hhs

Ríki og borg leita leiða til að framkvæmdir við tónlistarhúsið stöðvist ekki:

Taka tónlistarhúsið líklega yfir

TÓNLISTARHÚSIÐ Má ekki verða minn-
isvarði um eitthvað sem ekki varð. Ríkið 
og borgin taka það líklegast yfir. 

FÓLK „Þarna er okkar eigin 
hönnun sem samanstendur af 
gömlum hlutum sem hafa verið 
unnir upp á nýtt með það fyrir 
augum að búa til eitthvað alveg 
einstakt,“ segir Karitas Pálsdótt-
ir, einn eigenda verslunarinnar 
Krakk, þar sem gömul leikföng, 
föt og húsgögn ganga nú í 
endurnýjun lífdaga.

Að hennar sögn getur almenn-
ingur einnig komið með eigin 
muni í yfirhalningu þegar fram 
líða stundir.  -rve/sjá Heimili og hönnun

Endurvinnslumiðuð hönnun:

Gamlir hlutir 
öðlast annað líf

FRAKKLAND, AP Franskur áfrýjun-
ardómstóll hefur úrskurðað að 
vúdú-brúður af Nicolas Sarkozy, 
forseta Frakklands, megi selja, 
með því skilyrði að með fylgi 
áminning um að það særi 
virðingu persónu forsetans að 
stinga nálum í brúðuna. 

Lögmaður Sarkozys hafði farið 
fram á að brúðurnar yrðu teknar 
úr sölu, á þeim forsendum að 
forsetinn ætti eins og hver annar 
einstaklingur réttinn á persónu-
ímynd sinni. 

Áfrýjunardómurinn staðfesti 
úrskurð héraðsdóms um að selja 
mætti brúðurnar í nafni tjáning-
arfrelsis.  - aa

Sérstætt dómsmál: 

Selja má Sar-
kozy-vúdúbrúðu

SÆRIR VIRÐINGU Dómurinn skyldar 
seljandann til að taka fram að það særi 
virðingu forsetans að stinga nálum í 
brúðuna.  NORDICPHOTOS/AFP

SPURNING DAGSINS
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Flipabækur
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STORMUR 
SUÐAUSTAN TIL  
Núna með morgninum 
og eitthvað fram yfi r 
hádegi má búast við 
stormi við suðaustur-
strönd og austurströnd 
landsins. Að öðru leyti 
verður vindur skaplega 
hægur. Það er almennt 
harðnandi frost en 
eftir hádegi á morgun 
siglir að Vesturland-
inu heldur mildara 
loft með snjómuggu. 
Síðan kólnar aftur á 
mánudag.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

LÖGREGLUMÁL Vísbendingar eru komnar fram um að 
sparkað hafi verið í höfuð manns sem lést nýverið í 
sumarbústað í Grímsnesi og að hann hafi látist mjög 
skömmu eftir að það var gert. Krufning hefur leitt í 
ljós að maðurinn lést af blæðingum í heila eftir að 
hafa hlotið þungt höfuðhögg. Fjórir fullorðnir voru í 
bústaðnum þegar atvikið átti sér stað. Veruleg ölvun 
var á staðnum. 

Lögreglan á Selfossi krafðist í gær framlengingar á 
gæsluvarðhaldi yfir einum fjórmenninganna. Dómari 
tók sér frest til hádegis í dag til að taka afstöðu til 
kröfunnar. Hinir þrír eru í farbanni til 18. febrúar.

Það var 8. nóvember að húsráðendur í sumarbústað 
í Oddsholti í Grímsnesi tilkynntu um að maður sem 
var gestkomandi hjá þeim væri látinn. Lögregla og 
sjúkralið fór þegar á vettvang og hittu fyrir húsráð-
anda þar og sambýliskonu hans ásamt vinkonu þeirra 
og vísuðu þau á hinn látna í sófa í stofu í húsinu. 

Fljótlega kom í ljós að fyrr um morguninn hafði 
eiginmaður vinkonunnar farið úr húsinu, akandi til 
Reykjavíkur, ásamt um ársgömlu barni þeirra hjóna. 

Hinn látni hét Almis Keraminas og var fæddur árið 
1970 í Litháen. Hann var búsettur í Reykjavík.  - jss 

GRÍMSNES Það var í þessum sumarbústað í Grímsnesi sem 
atvikið átti sér stað.

Tildrög mannslátsins í sumarbústað í Grímsnesi farin að skýrast:

Mikil ölvun og spark í höfuðið

FJÖLMIÐLAR Páll Magnússon 
útvarpsstjóri getur ekki útilokað 
frekari niðurskurð hjá Ríkisút-
varpinu vegna óvissu um rekstr-
arumhverfi stofnunarinnar. Til-
kynnt var um uppsögn 44 
starfsmanna í gær. 21 þeirra eru 
fastir starfsmenn en einnig er 
verktökum fækkað um 23. Laun 
verða lækkuð tímabundið og 

útgjöld stofnun-
arinnar lækka 
um 19 prósent 
eða 700 milljón-
ir króna við 
aðgerðirnar á 
næstu tólf mán-
uðum. 

„Við vitum 
ekki hvort eða 
hversu mikið 
auglýsingatekj-

ur RÚV verða skertar og verið er 
að breyta afnotagjöldum í nef-
skatt. Ef tekjuforsendurnar 
versna frá því sem við gerum ráð 
fyrir í þessari endurskoðuðu áætl-
un þá þýðir það aðeins eitt, og það 
er meiri niðurskurður,“ segir Páll. 

Af þeim 21 fastráðna starfs-
manni sem sagt er upp koma 
fimmtán af um áttatíu starfsmönn-
um fréttastofu, sem er stærsta 
svið stofnunarinnar. Svæðis-
bundnar útsendingar verða lagðar 
niður en Páll segir að til mótvægis 
fái fréttir landsbyggðarinnar 
meira vægi í útsendingum RÚV á 
landsvísu. Hann segir aukna 
áherslu verða lagða á innlendar 
fréttir þrátt fyrir niðurskurð. Páll 
segir það sjálfgefið að 700 millj-
óna niðurskurður komi til með að 
sjást á dagskrárgerð útvarps og 

sjónvarps. Verktakarnir 23 sem 
sagt var upp hafa flestir sinnt dag-
skrárgerð. 

Heiðar Örn Sigurfinnsson, trún-
aðarmaður starfsmanna á frétta-
stofu RÚV, segir að starfsmönn-
um sé eðli málsins samkvæmt 
brugðið og reiði hafi gætt á starfs-
mannafundi í gær. Páll segir það 
ekki hafa komið á óvart enda sé 
niðurskurðurinn mun meiri en 
flestir hafi átt von á.

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir menntamálaráðherra kynnti á 
ríkisstjórnarfundi í gær tillögur 
um takmarkaða stöðu RÚV á aug-
lýsingamarkaði. Hún telur útilok-
að að farið verði í frekari niður-
skurð en þann sem tilkynnt var 

um í dag. Henni er til efs að nokk-
ur önnur ríkisstofnun taki á sig 
eins harkalegar aðhaldsaðgerðir 
og RÚV hefur nú gert. „Ég legg 
einnig á það þunga áherslu að 
stofnuninni verði gert kleift að 
gegna sínu hlutverki í almanna-
þjónustu og sínu menningarhlut-
verki.“ Hins vegar, segir Þorgerð-
ur, að þingið eigi eftir að afgreiða 
tillögur um nefskattinn. Um það 
ríki viss óvissa og taka þurfi tillit 
til þeirra breyttu aðstæðna sem 
uppi eru í þjóðfélaginu.

Mikill halli var á rekstri RÚV á 
síðasta rekstrarári. Tap undanfar-
inna tveggja ára veldur því að 
eigið fé er svo gott sem uppurið. 
 svavar@frettabladid.is

Útilokar ekki frekari 
niðurskurð hjá RÚV
Útvarpsstjóri útilokar ekki frekari niðurskurð vegna óvissu um rekstrarum-

hverfi RÚV. 44 starfsmönnum var sagt upp í gær. Útgjöld verða lækkuð um 700 

milljónir. Menntamálaráðherra telur frekari niðurskurð vart koma til greina.

PÁLL MAGNÚSSON

FRÉTTASTOFA ÚTVARPS Starfsmenn RÚV eru um 300. 44 var sagt upp í gær. Flestum 
af fréttastofu, og umfjöllun um íþróttir dregst verulega saman. Launalækkun verður 
sex til ellefu prósent, mest hjá þeim launahæstu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MÓTMÆLI Ræðumenn á mót-
mælafundi á Austurvelli kl. 15.00 
í dag verða þau Kristín Tómas-
dóttir frístundaráðgjafi, Stefán 
Jónsson leikstjóri og Illugi 
Jökulsson rithöfundur. Hópur 
fólks hefur safnast saman á 
hverjum laugardegi síðan 11. 
október til að mótmæla kreppu-
ástandinu sem myndast hefur á 
Íslandi og hefur fjöldi viðstaddra 
farið mjög vaxandi.

Í tilkynningu frá Herði 
Torfasyni, skipuleggjanda 
fundarins, segir að krafist sé 
afsagnar núverandi stjórnar 
Seðlabankans, afsagnar núver-
andi stjórnar Fjármálaeftirlitsins 
og nýrra kosninga. - kg

Mótmæli á Austurvelli í dag:

Kristín, Stefán 
og Illugi halda 
ræður á fundi

SÓMALÍA, AP Sómalskir sjóræn-
ingjar rændu í gær stóru tank-
skipi úti á Adenflóa. Þrír breskir 
öryggisverðir stukku frá borði og 
var bjargað í þýska herþyrlu. 25 
manna áhöfn skipsins er í gíslingu 
sjóræningjanna. 

Skipið ber nafnið Biscaglia, er 
skráð í Líberíu en gert út frá 
Singapúr. 

Þyrlan sem öryggisvörðunum 
var bjargað upp í kom af þýsku 
herskipi, sem er hluti af fjölþjóð-
legum herskipaflota sem sendur 
hefur verið á vettvang til að 
annast gæslu á hafsvæðinu þar 
sem sómalskir sjóræningjar hafa 
haft sig mest í frammi.  - aa

Sómalskir sjóræningjar: 

Tóku tankskip 
á Adenflóa

KÚBA, AP Dmítrí Medvedev, 
forseti Rússlands, eyddi megninu 
af gærdeginum með Raúl Castro 
Kúbuforseta, átti við hann 
viðræður um samstarf Kúbu og 
Rússlands og naut leiðsagnar 
hans í skoðunarferðum. Medved-
ev hitti líka bróður Raúls, 
byltingarforingjann Fídel, á 
sjúkrabeði hans í Havana. 

Medvedev sagði að Rússar 
væru að treysta stjórnmálatengsl 
sín við þjóðir Rómönsku Ameríku. 
Kúba var fjórða landið í þessari 
fyrstu ferð rússnesks forseta um 
þennan heimshluta sem Banda-
ríkjamenn hafa löngum litið á sem 
„bakgarð“ sinn. Áður kom hann 
við í Níkaragva, Bólivíu og 
Venesúela.  - aa

Medvedev á Kúbu: 

Hitti báða 
Castro-bræður

TENGSL TREYST Medvedev og Raúl Castro 
í Havana.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Um 700 grömm af 
maríjúana fundust við húsleit í 
Mosfellsbæ í fyrrakvöld. 
Húsráðandinn, karlmaður á 
fertugsaldri, var handtekinn. 
Hann hefur áður komið við sögu 
lögreglu vegna fíkniefnamála.

Við aðgerðina, sem er liður í að 
hamla gegn sölu og dreifingu 
fíkniefna, naut lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu aðstoðar 
fíkniefnaleitarhunds frá tollgæsl-
unni.  - jss

Maríjúana í Mosfellsbæ:

Handtekinn 
með fíkniefni

MILLIRÍKJADEILA Beiting hryðju-
verkalaga gegn Landsbankanum í 
Bretlandi var til umfjöllunar á 
stjórnarnefndarfundi Evrópu-
ráðsþingsins í gær að frumkvæði 
íslenskra þingmanna. Steingrím-
ur J. Sigfússon alþingismaður var 
frummælandi fyrir Íslands hönd.

Í máli sínu vék hann að 
beitingu hryðjuverkalöggjafar-
innar og aðgerðum breskra 
stjórnvalda gagnvart Kaupþingi 
auk ummæla breskra stjórnvalda. 
Þá vakti Steingrímur athygli á því 
slæma fordæmisgildi sem af 
beitingu slíkra laga getur hlotist 
þegar gripið er til þeirra í öðrum 
tilvikum en þeim þar sem 
raunverulega er um að ræða 
baráttu gegn hryðjuverkum. 

Í umræðum þótti almennt 
miður að bresk stjórnvöld skyldu 
beita sér gegn Íslandi með þeim 
hætti sem þau gerðu.  - shá

Evrópuráðsþingið:

Beiting hryðju-
verkalaga rædd

GENGIÐ 28.11.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 243,644
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 141,51 142,19

 217,86 218,92

 181,99   183,01

 24,422 24,564

 20,409 20,529

 17,621 17,725

 1,4839   1,4925

 210,95 212,21

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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A Julie. Ljósahjarta, hvítt/gyllt/silfur. 30 ljós. 6.390,- NÚ 3.830,-
B Chanet. Ljósasería, silfur/gyllt. 30 ljós. 4.990,- NÚ 2.990,-
C Sidsel. Ljósasería, hvít. 40 ljós. 6.490,- NÚ 3.890,-
D Light up. Engill 14x17x7 cm. 2.490,- NÚ 1.490,-

E Light up. Jólatré 14x17x7 cm. 2.490,- NÚ 1.490,-
F Lisa. Ljósasería, glær. 20 ljós. 4.990,- NÚ 2.990,-
G Dea. Hjartasería, rauð. 20 ljós. 2.990,- NÚ 1.790,-
H Dea. Englasería, glær. 20 ljós. 3.490,- NÚ 2.090,-

40%
afsláttur af 

öllum jólaseríum

590,-
690,-

Christmas. Jólaskraut. Kúlur, litlar, stórar og dropar. 
Stórar kúlur 4 stk. í pk. Ø8 cm. Svart/gyllt/silfurlitað/hvítt. 690,-
Litlar kúlur 5 stk. í pk. Ø6 cm. Svart/gyllt/silfurlitað/rautt/hvítt. 590,- 
Dropar 3 í pk. H. 16 cm. Svart/gyllt/silfurlitað/rautt/hvítt. 790,-

790,-Jólatré m/ljósi, gler. 
H. 30 cm. Verð 6.990-

NÚ 4.190,-

Kúla m/ljós, gleri. 
Ø13 cm. Verð 4.490-

NÚ 2.690,-

Hjarta m/ljósi, gler. 
H. 13 cm. Verð 5.990-

NÚ 3.590,-
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GJALDEYRISHÖFT Á ÍSLANDI

Seðlabankinn hefur á grundvelli 
laga sem Alþingi samþykkti í 
fyrrinótt sett strangar reglur um 
gjaldeyrisviðskipti á Íslandi. Yfir-
lýst markmið er að stemma stigu 
við útstreymi gjaldeyris frá land-
inu og verjast frekara falli krón-
unnar.

Þótt mikil höft séu sett á fjár-
magnsflutninga frá landinu hefur 
samtímis verið aflétt öllum tak-
mörkunum sem gilt hafa frá í okt-
óber á gjaldeyrisviðskiptum vegna 
kaupa á vöru og þjónustu erlendis 
frá.

Eitt höfuðatriðið í nýju reglun-
um er að óheimilt verður að flytja 
gjaldeyri úr landi til fjármálavið-
skipta, til dæmis til kaupa á hluta-
bréfum. „Fjárfesting í verðbréf-
um, hlutdeildarskírteinum 
verðbréfa- og fjárfestingasjóða, 
peningamarkaðsskjölum eða 
öðrum framseljanlegum fjármála-
gerningum með erlendum gjald-
eyri er óheimil. Þó er aðilum sem 
fjárfest hafa í slíkum fjármála-

gerningum fyrir gildistöku reglna 
þessara heimilt að endurfjár-
festa,“ segir í reglunum.

Þetta þýðir meðal annars að þeir 
sem eiga nú þegar erlend hluta-
bréf mega eiga þau áfram eða 
selja þau og kaupa önnur erlend 
verðbréf. Aðrir aðilar á Íslandi, 
einstaklingar og fyrirtæki, eru 
hins vegar útilokaðir frá slíkum 
viðskiptum á meðan nýju reglurn-
ar gilda.

Sérstaklega er mælt fyrir um að 
þeir sem eignist gjaldeyri verði að 
skila honum til íslenskra fjármála-
stofnana, annað hvort með því að 
selja hann eða leggja inn á gjald-
eyrisreikning í banka. „Öllum 
erlendum gjaldeyri sem innlendir 
aðilar eignast fyrir seldar vörur 
og þjónustu eða á annan hátt, skal 
skilað til fjármálafyrirtækis hér á 
landi innan tveggja vikna frá því 
að gjaldeyririnn komst eða gat 
komist í umráð eiganda eða 
umboðsmanns hans.“

Þeir sem eiga fé inni á gjaldeyr-

isreikningum geta ekki tekið það 
út nema að geta sýnt fram á að 
þeir ætli að nota gjaldeyrinn í 
samræmi við nýju reglurnar. 
Sama gildir um þá sem vilja kaupa 
gjaldeyri af bönkunum. „Óheimilt 
er að taka út af gjaldeyrisreikn-
ingum reiðufé í erlendum gjald-
eyri, nema sýnt sé fram á að það 
verði notað til að greiða fyrir vöru 
eða þjónustu, þar með talin ferða-
lög,“ segir Seðlabankinn og bætir 
við að hámarksúttekt á gjaldeyri í 
reiðufé sé hálf milljón króna á 
hvern aðila í hverjum mánuði.

Þessar nýju reglur sem Seðla-
bankinn hefur sett í samráði við 
Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra eiga að gilda að hámarki 
í tvö ár, eða á samningstíma Íslend-
inga við Alþjóða gjaldeyrissjóð-
inn. Seðlabankinn segir reglurnar 
hins vegar verða afnumdar eins 
og fljótt og aðstæður leyfi og að 
þær verði endurskoðaðar innan 
þriggja mánaða.

  gar@frettabladid.is

Seðlabankinn frystir 
gjaldeyrinn á Íslandi
Ný lög færa Seðlabankanum víðtæk völd til að stjórna gjaldeyrisviðskiptum 

Íslendinga. Bannað verður að fjárfesta í erlendum verðbréfum. Skila á öllum 

gjaldeyri til íslenskra banka og bannað er að flytja gjaldeyri úr landi.

SEÐLABANKI ÍSLANDS Nýjar reglur um gjaldeyrisviðskipti geta gilt í allt að tvö ár en þó á að afnema þær eins fljótt og kostur er 
segir Seðlabankinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Þetta er löggjöf sem var 
brýn til að tryggja gjald-
eyrisforða og styrkja 
stöðu krónunnar,“ segir 
Björgvin G. Sigurðsson 
um ný lög um gjaldeyris-
höft. „Aðrar væringar um 
önnur mál verða að bíða 
betri tíma. Þetta er beint 
framhald af neyðarlögun-
um,“ segir hann aðspurð-
ur hvort lagasetningin sé í 
raun traustsyfirlýsing við 
Seðlabankann og bankastjórn 
hans. 

„Nú erum við í þannig 
aðstöðu að við þurfum að 
vinna sem eitt, stofnanir 
og stjórnvöld. Það var 
nauðsynlegt að setja þessi 
lög um gjaldeyrisflutn-
inga og nú þurfum við að 
treysta hvert öðru. Það er 
ekki hægt að leyfa sér 
annað en að þjappa sér 
saman nú.“

Björgvin segist vongóð-
ur um að hér muni fljót-

lega aftur verða haftalaust geng-
isumhverfi. „Höftin verða afnumin 

um leið og aðstæður leyfa,“ segir 
hann. „Krónan mun ná sér á strik 
og spegla raunstærðir í okkar 
efnahagskerfi. Krónan mun jafna 
sig og við höfum ekki aðra val-
kosti en að ná eðlilegri verðmynun 
á hana.“

Lögin, sem gilda út samkomu-
lagið við AGS, hefjist með ýtrustu 
aðgerðum, en hratt muni draga úr 
þeim eftir því sem ástandið batni. 
„Ég tel að þetta þurfi að vera með 
þessum hætti til að hafa þau áhrif 
sem lögin eiga að hafa,“ segir 
Björgvin.  - ss

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra um lög um gjaldeyrishöft:

Þurfum að treysta hvert öðru

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík
sími 515 5000, www.oddi.is

OLÍS ÁLFHEIMUM, OLÍS GULLINBRÚ, HOLTAGÖRÐUM, 
OLÍS MJÓDD, OLÍS NORÐLINGAHOLTI, NÝBÝLAVEGI, 
SUÐURLANDSBRAUT, OLÍS AKRANESI, OLÍS AKUREYRI, 
OLÍS BORGARNESI, OLÍS KEFLAVÍK, OLÍS REYÐARFIRÐI 
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Geir H. Haarde forsætisráðherra 
segir að nýju gjaldeyrislögin verði 
endurskoðuð fyrir 1. mars og 
kannski fyrr ef vel gengur. Hann 
hefur ekki áhyggjur af því að með 
lögunum sé verið að auka völd 
seðlabankastjóra. 

Geir segir að ríkisstjórnin telji 
nauðsynlegt að hafa bremsur fyrst 
í stað þegar krónunni verði ýtt á 
flot. Nýju lögin séu ekki í trássi 
við EES-samninginn. „Við teljum 
alveg víst að EES-samningurinn 
standi,“ segir hann. 

Geir segir að lögin hafi verið 

sett til að tryggja nauðsynlegar 
varnir gegn því að gengi krónunnar 
„hrapi ískyggilega niður“.

„Það er nauðsynlegt að okkar 
dómi og dómi Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins að hafa þennan viðbúnað 
ef á þarf að halda. Þetta er ekki 
langtímaráðstöfun heldur fyrst og 
fremst til skamms tíma. Það eru 
hagsmunir atvinnuveganna og 
fyrirtækjanna að koma í veg fyrir 
að hér verði áfall í gengismálum.“

Geir hefur ekki áhyggjur af því 
að lögin hafi slæm áhrif á atvinnu-
lífið. Ætlunin sé að tryggja að 

gjaldeyrir komi inn í landið og 
sporna gegn því að gjaldeyrir „flýi 
burt með óeðlilegum hætti“. 
Reglurnar eigi að endurskoða 
fyrir 1. mars og jafnvel fyrr ef vel 
gengur. 

Spurður um hvort lögin auki 
völd seðlabankastjóra á tímum 
þegar almenningur krefjist 
afsagnar hans bendir Geir á að 
Seðlabankinn gefi út reglur sem 
viðskiptaráðherra verði að 
samþykkja. Þetta muni byggjast á 
samstarfi fagaðila og þeirra sem 
beri ábyrgð á stjórn bankans. - ghs

Nýju gjaldeyrislögin verða endurskoðuð fyrir 1. mars og jafnvel fyrr, segir Geir H. Haarde forsætisráðherra:

Þarf bremsur þegar krónan fer á flot

EKKI TIL FRAMBÚÐAR „Fyrirtækin verða 
að átta sig á því að hér er ekki verið að 
binda í reglur hindranir til frambúðar,“ 
segir Geir H. Haarde forsætisráðherra.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Er reykskynjari á þínu heimili?

Já 90,4%
Nei 9,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sáttur við ákvörðun 
stjórnvalda um að takmarka 
gjaldeyrisviðskipti?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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– stendur með þér

GJALDEYRISHÖFT Á ÍSLANDI

Meðferð og afgreiðsla Alþingis á 
frumvarpinu um gjaldeyrishöft 
var aðeins formsins vegna og að 
nafninu til. Þingmönnum var gert 
ljóst að höftin væru hluti af sam-
komulagi stjórnvalda og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins (AGS) og því 
eins gott að frumvarpið yrði að 
lögum. 

Stoð laganna er í nítjánda lið 
samkomulagsins. Þar segir að 
stjórnvöld séu reiðubúin að beita 
tímabundnum gjaldeyrishöftum á 
fjármagnsviðskipti. Er aðgerðin 
sögð nauðsynleg enda þótt hún 
hafi talsverð neikvæð áhrif. 

Breytingarnar sem gerðar voru 
á lögum um gjaldeyrismál í fyrri-
nótt voru tvíþættar. Ná þær ann-
ars vegar til refsikafla laganna og 
hins vegar til heimilda Seðlabank-
ans til að ákveða reglur um höft á 
meðferð gjaldeyris. Skal Seðla-
bankinn gefa út reglur sínar að 
fengnu samþykki viðskiptaráð-
herra. 

Við upphaf fundar viðskipta-
nefndar um málið, á milli fyrstu og 
annarrar þingumræðu þess á 
fimmtudagskvöldið og inn í nótt-
ina, gerðu fulltrúar Seðlabankans 
nefndarmönnum ljóst að vilji 
bankans stæði til að ekki þyrfti 
samþykki ráðherrans fyrir reglun-
um. Var þeim sjónarmiðum hafn-
að. Tómas Örn Kristjánsson og Sig-
ríður Logadóttir voru fulltrúar 
Seðlabankans á fundinum. Auk 
þeirra komu fyrir nefndina starfs-
menn viðskiptaráðuneytisins, for-
sætisráðuneytisins, utanríkisráðu-
neytisins og Fjármálaeftirlitsins, 
fulltrúar Alþýðusambandsins og 
Samtaka atvinnulífsins og hag-

fræðingar ríkisbankanna þriggja. 
Málið mætti einarðri andstöðu 
bankamannanna og fulltrúa vinnu-
markaðarins. 

Ósk nefndarmanna úr minni-
hlutanum um að fleiri hagfræðing-
ar auk umsvifamikilla útflytjenda 
og lántakenda kæmu á fundinn var 
hafnað. Tímaskorti var borið við. 

Í allri málsmeðferðinni var þing-
inu stillt upp við vegg. Því var ekki 
veitt svigrúm til að afla sjálf-
stæðra álita eða taka upplýsta 
afstöðu til málsins. Í því ljósi sat 
stjórnarandstaðan hjá við atkvæða-
greiðsluna, rétt undir klukkan 
fimm um nóttina. 

  - bþs

Þingið upp við vegg 
Þingmenn fengu ekki að taka upplýsta afstöðu til gjaldeyrishaftafrumvarpsins. 

Þeim var sagt að höftin væru hluti samkomulagsins við AGS. Álits hagsmuna-

aðila var ekki leitað. Seðlabankinn vildi hafa sjálfdæmi um reglusetningu. 

1. gr.
Fjárfesting og viðskipti.
Fjárfesting í verðbréfum, hlutdeildarskírteinum verðbréfa- 
og fjárfestingarsjóða, peningamarkaðsskjölum eða öðrum 
framseljanlegum fjármálagerningum með erlendum 
gjaldeyri er óheimil. Þó er aðilum sem fjárfest hafa í 
slíkum fjármálagerningum fyrir gildistöku reglna þessara 
heimilt að endurfjárfesta.

Söluandvirði vegna viðskipta með fjármálagerning skv. 
1. mgr. í íslenskum krónum milli innlendra og erlendra 
aðila og gerð eru upp hérlendis skal leggja inn á reikning 
viðkomandi seljanda í fjármálafyrirtæki hér á landi.

Uppgjör viðskipta í erlendum gjaldeyri með fjármála-
gerninga skv. 1. mgr. útgefnum í íslenskum krónum er 
óheimilt.

Gjaldeyrisviðskipti vegna fjármagnshreyfinga skv. 1. 
mgr. bráðabirgðaákvæðis laga um gjaldeyrismál, með síð-
ari breytingum, á milli landa með úttektum af reikning-
um í íslenskum krónum í fjármálafyrirtækjum hér á landi 
eða Seðlabanka Íslands eru óheimil.

Fjármagnshreyfingar skv. 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis 
laga um gjaldeyrismál, með síðari breytingum, vegna 
yfirfærslu eða flutnings á fjármunum frá landinu sem 
tengjast sölu á beinum fjárfestingum eru óheimilar.
2. gr.
Útgáfa og sala fjármálagerninga.
Óheimilt er að gefa út og selja verðbréf, hlutdeildarskír-
teini verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, peningamarkaðs-
skjöl eða aðra framseljanlega fjármálagerninga þar sem 
uppgjör fer fram í öðrum gjaldeyri en útgáfan og íslensk 
króna er einn af gjaldmiðlum uppgjörs. Hafi útgáfa farið 
fram í íslenskum krónum er skylt að leggja andvirði sölu 
inn á reikning í íslenskum krónum á nafni útgefanda í 
fjármálafyrirtæki hér á landi.
3. gr.
Lántökur og lánveitingar.
Lántökur og lánveitingar milli innlendra og erlendra aðila 
í öðrum tilvikum en vegna viðskipta á milli landa með 
vöru og þjónustu skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:
1. Lán hvers aðila sé eigi hærra en sem nemur 

10.000.000 kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í gjaldeyri 
á almanaksárinu.

2. Lánstími sé eigi skemmri en eitt ár.
3. Gjaldeyrisyfirfærslur vegna lánsins séu í samræmi við 

ákvæði 8. gr. reglna þessara.
4. Lánssamningar, þ.m.t. allir viðaukar og fylgiskjöl, séu 

sendir til þess fjármálafyrirtækis sem annast um fjár-
magnshreyfingar, innan einnar viku frá undirskrift slíkra 
samninga.
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um lántökur og 

lánveitingar milli félaga innan samstæðu.
4. gr.
Ábyrgðir.
Óheimilt er að ganga í eða takast á hendur ábyrgð á 
greiðslum á milli innlendra og erlendra aðila.

Nr. 1082 28. nóvember 2008
Ákvæði þessarar greinar gilda hvorki um ábyrgðir 

vegna vöru- og þjónustuviðskipta né um ábyrgðir milli 
félaga innan samstæðu.
5. gr.
Afleiðuviðskipti.
Óheimilt er að eiga afleiðuviðskipti þar sem íslensk króna 
er í samningi gagnvart erlendum gjaldeyri, hvort sem um 
er að ræða gjaldeyris- eða verðbréfasamning eða sam-
bland gjaldeyris- og verðbréfasamnings eða sambæri-
legra fjármálagerninga.

Afleiðuviðskipti sem eingöngu eru vegna vöru- og 
þjónustuviðskipta falla ekki undir þetta ákvæði.
6. gr.
Ýmsir fjármagnsflutningar.
Fjármagnsflutningar vegna gjafa, styrkja og annarra 
fjármagnsflutninga skv. 6. tl. 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis 
laga um gjaldeyrismál, með síðari breytingum, umfram 
10.000.000 kr. á almanaksárinu eru óheimilir.
7. gr.
Vextir, verðbætur, arður, hagnaðarhlutur og afborg-
anir.
Vextir, verðbætur, arður, hagnaðarhlutur af fjárfesting-
um og samningsbundnar afborganir teljast ekki vera 
fjármagnsflutningur í skilningi reglna þessara. Laun teljast 
ekki vera fjármagnsflutningur í skilningi reglna þessara. 
Fyrirframgreiðslur af fjármálagerningum milli landa eru 
hins vegar óheimilar.
8. gr.
Skilaskylda á erlendum gjaldeyri.
Öllum erlendum gjaldeyri sem innlendir aðilar eignast 
fyrir seldar vörur og þjónustu eða á annan hátt, skal 
skilað til fjármálafyrirtækis hér á landi innan tveggja vikna 
frá því að gjaldeyririnn komst eða gat komist í umráð 
eiganda eða umboðsmanns hans. Takist skilaskylda ekki 
innan ofangreinds frests skal skýringum komið á framfæri 
við fjármálafyrirtæki. Skilaskyldu samkvæmt 1. málsl. er 
unnt að uppfylla með því að varðveita erlendan gjaldeyri 
á gjaldeyrisreikningi hjá fjármálafyrirtæki hér á landi.

Skilaskylda nær ekki til innlendra aðila sem hafa fasta 
búsetu erlendis vegna starfs eða náms.
9. gr.
Úttektir af gjaldeyrisreikningum.
Úttekt af gjaldeyrisreikningum eða kaup á gjaldeyri hjá 
fjármálafyrirtækjum hér á landi skal háð því skilyrði að 
sýnt sé fram á að notkun fjárins sé í samræmi við reglur 
þessar. Óheimilt er að taka út af gjaldeyrisreikningum 
reiðufé í erlendum gjaldeyri, nema sýnt sé fram á að það 
verði notað til að greiða fyrir vöru eða þjónustu, þ.m.t. 
ferðalög.
10. gr.
Inn- og útflutningur gjaldeyris.
Óheimilt er að flytja út gjaldeyri í reiðufé umfram jafnvirði 
500.000 kr. hjá hverjum aðila í hverjum almanaksmán-
uði.

ÚR REGLUM UM GJALDEYRISMÁL

ÚTI Í HORNI Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra mælti fyrir frumvarpi til laga 
um gjaldeyrismál á Alþingi. Stjórnarandstaðan sat hjá við atkvæðagreiðsluna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Sími 440 1000

Meira í leiðinni
N1 verslanir um allt land: Hafnarfirði, Akureyri, Egilsstöðum, Akranesi, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

Harðir pakkar
á lægra verði

889 H02A339

Toppasett 39 stk. 
 3/8" í áltösku
Verð áður 10.580 kr.
Verð nú 

7.490 kr.

067 81199200

Rain-x 
móðueyðir
Verð áður 1.460 kr.
Verð nú 

790 kr.

A358 85060598

Scott DVD 
ferðaspilari
Verð aðeins 

14.900 kr.

063 2001152320

3T rofatengi, hvítt.
Verð áður 623 kr.
Verð nú 

498 kr. 

889 H03FC012M

Skralllyklasett
M/lið 8–19 mm
Verð áður 23.540 kr.
Verð nú 

12.950 kr.

89 H03FC012M

kralllyklasett
M/lið 8–19 mm

A358 85060598

Scott DVD 
ferðaspilari

0

ði

202 HPCA1003B

Háþrýstidæla 
1750w 230v
Verð áður 11.980 kr.
Verð nú 

7.990 kr.

945 CRACKLFLAME

Arinkubbur (sem brakar í)
Verð áður 769 kr.
Verð nú 

526 kr.

 
906 0180120

Hleðslutæki 2/6/12amp  
12V Carstech
Verð áður 6.900 kr.
Verð nú  

4.490 kr. 

063 20010701400
Kassi m/kapalrúllu 
ásamt fjöltengi og 
framlengingarsnúru
Verð áður 14.875 kr.
Verð nú 

9.980 kr.

Nýttu þér frábær tilboð í stórverslun N1 við Bíldshöfða 

eða verslunum N1 og Nítró um land allt.

525 FG6091

Bónpakki nano 
svampur, sápa,
bón og glerhreinsir
Verð áður 3.295 kr.
Verð nú 

2.490 kr.

063 2001167950

Framlengingarsnúra
10 m rauð 3x1,5 gúmmí
Verð áður 5.341 kr.
Verð nú 

2.980 kr.

595 p91

Spidi jakki, GP leather
Verð nú 

55.440 kr. 

595 MR1194 

M2r götuhjálmur slash
Verð áður 23.000 kr. 
Verð nú

17.250 kr.
 595 amx8bg05f 

Spy gleraugu: 
Verð 

6.900 kr. 

afsláttur 
46%

afsláttur 
45%

0180120906 

eðslutæki 2/6/12amp  Hle
V Carstech12

rð áður 6.900 kr.Ver
rð nú  Ve

4.490 kr.4

afsláttur 
29%afsláttur 

24%

afsláttur 
35%

mmí

afsláttur 
44%

kr.

kr.

afsláttur 
13%

afsláttur 
28%

063 2001152320

3T rofatengi, hvítt.
Verð áður 623 kr.

kr.

afsláttur 
33%

afsláttur 
45%

59

M
Ve
V

1
amx8bg05f 

y gleraugu: 
rð

595 OX35557  

M2r krosshjálmur
Lady Skull barnahjálmur  
Verð áður 15.900 kr. 
Verð nú 

11.925 kr.
 

afsláttur 
25%

afsláttur 
25%

760 412096

Ennisljós LED
Verð áður 2.755 kr.
Verð nú 

1.990 kr.

afsláttur 
25%

afsláttur 
20%

060 1024110-9

Skrúfvél Shall 3,6V
Verð aðeins 

3.100 kr.

356 7645650310

Las Vegas DVD/útvarp 4x45w
Verð áður  29.900 kr.
Verð nú 

19.990 kr.

afsláttur 
33%

Opið: Mánudaga til föstudaga 8-18, laugardaga 10–14

262 410682

2 tonna hjólatjakkur, 
legubretti, 2 tonna búkkar 
og 2 stopparar
Verð áður 7.998 kr. 
Verð nú 

6.990 kr. 
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GJALDEYRISHÖFT Á ÍSLANDI

Mikil skuldabréfaeign erlendra 
fjárfesta í íslenskum krónum er 
ein af ástæðunum fyrir því að 
setja þurfti ströng höft á viðskipti 
með gjaldeyri hér á landi, eins og 
gert var með lagasetningu í gærn-
ótt. Þetta segir Arnór Sighvatsson 
aðalhagfræðingur Seðlabankans.

Hann segir þessi miklu höft ekki 
til marks um það að stjórnvöld og 
Seðlabankinn hafi litla trú á krón-
unni. Um tvo möguleika hafi verið 
að ræða í stöðunni. Tímabundin 
höft á gjaldeyrisviðskipti, eða að 
láta krónuna beint á flot. Síðari 
möguleikinn hafi einfaldlega verið 
álitinn of áhættusamur.

„Auðvitað er trú á krónunni 
mjög lítil eins og er, en til lengri 
tíma teljum við að þetta muni auka 
trú á krónunni,“ segir Arnór.

Íslenskt samfélag á það á hættu 
að þeir erlendu aðilar sem eiga 
skuldabréf í íslenskum krónum 
selji allir á sama tíma, sem myndi 
lækka gengið hratt, segir Arnór. 
Sú hætta sé nú úr sögunni.

Sérfræðingar viðskiptabank-
anna, sem sátu fund um nýjar 
reglur í Seðlabankanum í gær, 
höfðu sumir áhyggjur af því að 
verið væri að lengja tímabili sárs-
auka í íslensku viðskiptalífi. Hugs-
anlega væri réttara að taka áfallið 
þegar erlendir fjárfestar losi sig 
við krónur hratt, og byggja því 
næst upp.

Þessu sagðist Arnór ekki sam-
mála. „Núna getum við stýrt því 
hvenær þeir fara. [...]  Við getum 
afnumið þessi höft í áföngum, og 
stýrt því að þeir fari þegar umfram 
innstreymi er af gjaldeyri, þannig 
að það leiði ekki til þess að krónan 
lækki,“ sagði Arnór.

Seðlabankinn reiknar með því 
að beita inngripum til að halda 
gengi krónunnar stöðugu, segir 
Arnór. Til þess verði hægt að grípa 
til láns frá Alþjóðagjaldeyrissjóð-
inum (AGS). Hann segir skýrt að 
það sé Seðlabankinn sem ákveði 
hvenær og hversu mikið verði 

gripið inn í. Þó takmarki sjóðurinn 
hversu háum upphæðum sé varið 
til að verja krónuna á hverjum 
tíma. Til dæmis megi verja 500 
milljónum dala til inngripa fram 
að áramótum.

Í lögunum eru ákvæði sem 
skylda útflytjendur til að flytja 
gjaldeyri til Íslands. Arnór segir 
þessi ákvæði algerlega nauðsyn-
leg. Væru þau ekki til staðar gæti 
myndast tvöfaldur markaður með 
gjaldeyri, sem gerði önnur höft 
gagnslaus með öllu.

Lög og reglugerð um gjaldeyris-
höftin voru unnar í samvinnu 
Seðlabankans og AGS. Arnór við-
urkennir að Seðlabankinn hafi 
upphaflega viljað setja krónuna 
beint á flot, og taka skellinn. AGS 
hafi hins vegar alfarið lagst gegn 
því að höft væru afnumin. Eftir 
samtöl við sérfræðinga sjóðsins 
hafi verið fallið frá því að fleyta 
krónunni strax. brjann@frettabladid.is

Gjaldeyrishöft vegna skuldabréfa 
erlendra fjárfesta í krónum
Gjaldeyrishöft koma í veg fyrir að erlendir fjárfestar selji mikið magn skuldabréfa í krónum og felli gengi krón-

unnar, segir hagfræðingur. Bankinn mun einnig beita inngripum. Gjaldeyrishöftin eru að forskrift AGS.

Eftirlit með viðamiklum og flóknum lögum um gjaldeyrisviðskipti verður í 
höndum Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins (FME). 

Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, segir að í grunninn 
muni eftirlitið virka þannig að Seðlabankinn fylgist með og afli ýmiss konar 
upplýsinga um gjaldeyrisviðskipti og útflutning. FME muni svo rannsaka 
meint brot sem bankinn verði var við.

Arnór segir Seðlabankann vel í stakk búinn til að taka við þessu eftirlits-
hlutverki, en sagði það verða að koma í ljós hvort fjölga verði starfsfólki 
vegna þessa aukna álags.

EFTIRLIT HJÁ SEÐLABANKA OG FME

Við setningu reglna Seðlabankans um gjaldeyrishöft þurftu stjórnvöld að 
víkja sér undan tvennum alþjóðlegum skuldbindingum. Annars vegar samn-
ingnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og hins vegar skuldbindandi 
samþykktum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD).

Aðildarríkjum EES-samningsins er óheimilt að hefta flutning fjármagns 
innan EES svæðisins. Heimild er til að víkja frá þessu ákvæði til að bregðast 
við erfiðleikum eða röskun á fjármagnsmarkaði. 

Samþykktir OECD kveða á um að heimila beri gjaldeyrisyfirfærslur vegna 
viðskipta og afnema á þeim allar hömlur. Skapist alvarlegar aðstæður vegna 
þess að gjaldeyrisreglur hafa verið rýmkaðar er heimilt að endurvekja fyrri 
höft. 

ÍSLAND VÍKUR SÉR UNDAN EES OG OECD
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Dúnúlpur frá
The North Face
Jólatilboð

25% afsláttur

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

Kíktu á 
blaðsíðu 33

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
segir að nýju lögin um gjaldeyris-
höftin hafi valdið sér vonbrigðum. 
Hann hefur 
áhyggjur af því 
að nokkur tími 
líði áður en 
krónan fari að 
styrkjast á nýjan 
leik. Hann segir 
að málið sé til 
skoðunar hjá 
ASÍ og kveðst 
hafa áhyggjur af 
því að lögin hafi 
slæm áhrif á verðlag og þróun 
atvinnustigs.

„Gjaldeyrishöft koma í veg 
fyrir að hér myndist gjaldeyris-
markaður sem geti leitt til 
styrkingar krónunnar. Ég hef 
áhyggjur af því að sú styrking 
sem við vorum að vona að gæti 
orðið láti á sér standa og verð-
bólgan verði því meiri og lengur 
en við áttum von á,“ segir hann og 
telur liggja í augum uppi að lögin 
auki völd í Seðlabankanum.  - ghs

Forseti ASÍ:

Verðbólgan 
meiri og lengur

GYLFI ARN-
BJÖRNSSON

„Við þurfum á trúverðugleika 
gagnvart alþjóðasamfélaginu að 
halda. Aðgerðir stjórnvalda upp á 

síðkastið hafa 
beinlínis verið 
til þess fallnar 
að grafa undan 
því. Við megum 
ekki við þessu,“ 
segir Finnur 
Oddsson, 
framkvæmda-
stjóri Viðskipta-
ráðs. 

Hann bendir á að aðgerðirnar í 
gær geti varla verið í samræmi 
við stefnu AGS, sem styðji 
fremur opnun markaða og frjálst 
flæði fjármagns. „Þetta skýtur 
skökku við,“ segir hann og þrýstir 
á um mikilvægi þess að stjórn-
völd birti landsmönnum skýra 
framtíðarsýn. Aðeins þannig 
verði óvissu eytt. - jab  

Hömlur í andstöðu við AGS:

Lýst eftir skýrri 
framtíðarsýn

FINNUR ODDSSON

FUNDUR Fulltrúar fjölmiðla og greiningardeilda bankanna fengu upplýsingar um nýju lögin á fundi með sérfræðingum Seðla-
bankans í fær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) hefur 
breytt um stefnu hvað gjaldeyrishöft varðar, 
að mati Eddu Rósar Karlsdóttur, hagfræðings í 
Landsbankanum.

Edda Rós segir koma verulega á óvart hvað 
gjaldeyrishöftin séu víðtæk og að Seðlabank-
inn skuli fá heimild til að viðhalda þeim allt til 
nóvemberloka 2010. „Í þessu felst mikil 
stefnubreyting hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, 
sem hefur hingað til talað fyrir afnámi hafta 
og markaðslausnum. Stefnubreyting er því 
töluverð tíðindi og vísbending um að vinnu-
brögð sjóðsins hafi breyst töluvert frá því í 
Asíukreppunni,“ segir hún, en kveður höftin 
þó fyrst og fremst staðfestingu á því hvað 

staðan hér heima sé grafalvarleg. „Það, að við 
skulum velja jafn íþyngjandi aðgerðir fyrir 
atvinnulífið, segir meira en mörg orð. Áhættan 
við að fleyta þessum litla gjaldmiðli við jafn 
óvissar aðstæður var einfaldlega talin of mikil. 
Trúverðugleikinn er ekki fyrir hendi.“

Edda Rós kveðst hins vegar fegin að sjá 
hversu undirbúningur aðgerðanna virðist 
vandaður hjá Seðlabankanum, þótt kynna hefði 
mátt málið miklu betur. Aðkoma AGS sé einnig 
afar mikilvæg. „Hún er ákveðinn gæðastimpill 
og ætti að tryggja að aðgerðir Seðlabankans 
gangi ekki í bága við skuldbindingar Íslands 
gagnvart alþjóðasamfélaginu.“ 

 - óká

EDDA RÓS KARLSDÓTTIR Gjaldeyrishöft segir Edda Rós 
Karlsdóttir til marks um hve staðan hér sé grafalvarleg.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kemur á óvart hvað gjaldeyrishöft eru víðtæk og heimild Seðlabankans rúm:

Merkileg stefnubreyting hjá AGS

„Þetta bendir til þess að menn telji 
sig ekki hafa nógu mikinn 
gjaldeyri til þess að fleyta 
krónunni alveg,“ segir Sigurjón Þ. 
Árnason, fyrverandi bankastjóri 
Landsbankans, um ný lög og reglur 
um gjaldeyrisviðskipti. Sigurjón 
telur að yfirvöld óttist að ráða ekki 
við útstreymi gjaldeyris ef höftin 
væru engin. „En þetta þýðir 
auðvitað að það verða áfram tveir 
markaðir með krónuna. Eitt gengi 
verður á Íslandi og annað erlendis 
þar sem fullkomið frelsi er.“ 
Sigurjón segir að án skilaskyldu á 
gjaldeyri gæti myndast afar 
óheppileg staða fyrir þjóðfélagið. 
„Þá myndi gjaldeyririnn íslenski 
allur liggja úti og markaðurinn á 
Íslandi myndi aldrei ná að 
byggjast upp aftur.“  - gar

Fyrrverandi Landsbankastjóri:

Ekki til fé fyrir 
floti krónunnar

SIGURJÓN Þ. ÁRNASON Segir áfram 
verða tvo markaði með krónu.

Miklar skyldur eru lagðar á 
herðar útflytjenda með nýjum 
lögum og reglum um gjaldeyris-
viðskipti. Útflutningsfyrirtækjum 
ber að skila heim til Íslands öllum 
gjaldeyri sem þau fá fyrir sölu á 
vöru og þjónustu erlendis.

„Maður verður að vona að þetta 
sé bráðabirgðaráðstöfun sem er 
hugsuð til að róa markaðina en 
ekki að það sé verið að hverfa 
aftur til fortíðar,“ segir Jón 
Ásbergsson, framkvæmdastjóri 
Útflutningsráðs, um nýju 
reglurnar.  - gar

Talsmaður Útflutningsráðs:

Vonandi bara 
til bráðabirgða

JÓN ÁSBERGSSON Verið að róa mark-
aðina.

GJALDEYRISHÖFT Á ÍSLANDI

„Þetta eru ótrúleg mistök,“ segir 
Vilhjálmur Egilsson, formaður 
Samtaka atvinnulífsins (SA), um 
ný lög sem takmarka gjaldeyris-

viðskipti. Hann 
segir lögin 
munu hafa öfug 
áhrif, þau muni 
halda gjaldeyri 
frá því að koma 
inn í landið, og 
veikja gengi 
krónunnar.

Vilhjálmur 
segir þessi lög 

þýða að erlendar 
fjárfestingar hér á landi muni 
stöðvast. Þá muni útflytjendur 
finna löglegar leiðir framhjá 
þeirri kvöð að flytja gjaldeyri 
heim í landið, og innflytjendur 
finna löglegar leiðir til að byggja 
upp eigin gjaldeyrissjóð. Það 
muni minnka framboð á gjald-
eyri, auka eftirspurn. 
 - bj

Segir lögin ótrúleg mistök:

Munu veikja 
gengi krónu

VILHJÁLMUR 
EGILSSON
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INDLAND, AP Indverskir sérsveitar-
menn komu sigri hrósandi út úr 
miðstöð gyðinga í Mumbai í gær 
eftir tólf klukkustunda langa bar-
daga við hryðjuverkamenn, sem 
réðust þar inn á miðvikudags-
kvöld.

Fimm gíslar og tveir árásar-
mannanna lágu í valnum eftir 
þann hildarleik.

Sérsveitarmennirnir áttu einnig 
í skotbardögum við árásarmenn á 
göngum og í herbergjum glæsi-
hótelsins Taj Mahal, en á Oberoi-
hótelinu hafði þeim tekist að vinna 
bug á árásarmönnum.

Árásir hryðjuverkamanna á tíu 
staði í borginni á miðvikudags-
kvöld hafa orðið meira en 150 
manns að bana. Ekki er vitað 
hvort aðgerðir lögreglunnar hafi 
átt þátt í því að einhverjir gíslanna 
létust.

Að minnsta kosti níu árásar-
menn höfðu verið felldir síðdegis í 
gær, en einn þeirra var enn í leyn-
um í Taj Mahal hótelinu, tveimur 
sólarhringum eftir að árásirnar 
hófust. Hann hafðist við í stórum 
veislusal, sem er á tveimur hæðum 
og með ýmsum afkimum þar sem 
auðvelt er að skjótast í skjól.

Einn sérsveitarmannanna, sem 
tók þátt í áhlaupinu á Taj Mahal 
hótelið, segir að bardagar hafi 
borist frá herbergi til herbergis. 

Sérsveitirnar hafi þurft að fara 
sér hægt og gæta þess að stofna 
ekki í hættu lífi þeirra hótelgesta 
og hótelstarfsmanna sem enn 

voru í felum fyrir árásarmönnun-
um.

Sérsveitarmaðurinn segir að 
árásarmennirnir hafi ekki sýnt 
„neinum miskunn, heldur skutu 
hvern þann sem þeir rákust á“. 

Árásirnar hófust á miðviku-
dagskvöld um klukkan 21.20 að 
staðartíma með skotárás fyrir 
utan Chatrapati Shivaj lestarstöð-
ina í Mumbai. Sú lestarstöð er ein 
sú fjölfarnasta í heimi. Síðan voru 
gerðar nýjar árásir á um það bil 
stundarfjórðungs fresti næstu 
tvo klukkutímana. Meðal annars 
var ráðist á miðstöð gyðinga, veit-
ingastað, tvö hótel og tvö sjúkra-
hús. 

Alls voru árásir gerðar á tíu 
staði í Mumbai. Flest skotmörkin 
eru vel þekkt kennileiti í Mumb-
ai, sögufrægar byggingar í þess-
ari stóru viðskiptaborg. Indverj-
ar hafa af þeim sökum líkt 
árásunum við hryðjvuerkin í New 
York og Washington haustið 
2001.

Árásarmennirnir voru vel 
vopnum búnir, greinilega í góðri 
þjálfun og búnir undir langvar-
andi átök og umsátur.

gudsteinn@frettabladid.is

Fleiri en 150 látnir eftir harða 
bardaga á hótelum í Mumbai
Indverskum sérsveitarmönnum tókst í gær að brjóta á bak aftur árás hryðjuverkamanna á tvö hótel og 

miðstöð gyðinga í Mumbai. Meira en 150 manns létust og þykja árásirnar minna á árásirnar 11. september.

VÍGBÚNAR ÖRYGGISSVEITIR Þessir menn voru búnir til átaka fyrir utan hótel í Mumb-
ai þar sem hryðjuverkamenn höfðu enn gísla á valdi sínu.  NORDICPHOTOS/AFP

VINNUMARKAÐUR Ögmundur 
Jónasson, formaður BSRB, hefur 
„ekkert nema gott að segja um 
fundinn“ með aðilum vinnumark-
aðarins og stjórnvöldum í 
Ráðherrabústaðnum í gær. 
Fundurinn hafi ekki skilað 
niðurstöðum enda ekki efnt til 
hans í þeim tilgangi. Fyrst og 
fremst hafi hann átt að tryggja að 
menn væru í kallfæri hver við 
annan. 

„Rætt var almennt um þá 
pakka sem eru til umfjöllunar til 
lausnar á vanda skuldugs fólks og 
fyrirtækja. Síðan var rætt um 
hvað væri í kortunum í framhald-
inu. Við lögðum ríka áherslu á að 
gengið yrði frá samningum við 
sveitarfélögin áður en farið yrði í 
frekari viðræður um framvind-
una á kjaramarkaði. Einhverja 
tappa þarf að losa um en ég vona 
að það gerist fyrir mánaðamótin.“ 
 - ghs

Formaður BSRB:

Þarf að losa um 
nokkra tappa

VONANDI FYRIR MÁNAÐAMÓT „Ein-
hverja tappa þarf að losa um en ég 
vona að það gerist fyrir mánaðamótin,“ 
segir Ögmundur.  

VINNUMARKAÐUR Rætt var um 
fyrirhugaða aðgerðaáætlun 
ríkisstjórnarinnar um björgun 
fyrirtækja á fundi aðila vinnu-
markaðarins og stjórnvalda í 
Ráðherrabústaðnum í gær. 

Þór Sigfússon, formaður 
Samtaka atvinnulífsins, segir að 
viðræður um kjaramálin og 
aðgerðaáætlun um björgun 
fyrirtækja hafi staðið upp úr eftir 
fundinn.  „Við lýstum óánægju 
okkar með það frumvarp sem lagt 
var fram og samþykkt. Við höfum 
áhyggjur af því, verulegar 
áhyggjur. Við vonum að það sé 
lagt meira upp úr nánu samstarfi 
við okkur,“ segir hann. - ghs

Þór Sigfússon, formaður SA:

Rætt um björg-
un fyrirtækja

SAMGÖNGUR Stjórn Strætós bs. 
hefur samþykkt að draga úr tíðni 
vagnanna á næsta rekstrarári í 
sparnaðarskyni. Ekki verða breyt-
ingar á gjaldskrá, sem hefur ekki 
hækkað síðan í ársbyrjun 2007, og 
sveitarfélögin sem standa að 
Strætó munu hækka framlög sín 
um 10 prósent. Þá fær fyrirtækið 
100 milljóna króna framlag nú í ár.

Strætó hefur átt í vanda með 
rekstur sinn um nokkra hríð og sú 
staða hefur versnað. Vonast er til 
að viðbótarframlagið og niður-
skurður leiða verði til þess að ekki 
þurfi að segja upp starfsfólki. 
Breytingarnar verða á álagstíma, 
en hann er skilgreindur til tíu á 
morgnana og milli 14 og 18 á dag-
inn.

Jórunn Frímannsdóttir, stjórn-
arformaður Strætós, segir að verið 
sé að bregðast við breyttum 
aðstæðum. Í raun sé sigur að ekki 
hafi þurft að ganga lengra. „Það 
eru mörg sveitarfélög sem koma 
að rekstrinum og 10 prósenta 
hækkun er stór biti að kyngja fyrir 
þau. Með þessum tillögum erum 
við í raun að standa vörð um þjón-
ustuna, en hún er ekki lögbundin 
fyrir sveitarfélögin.“

Jórunn segir að með breytingum 
í rekstri takist að koma í veg fyrir 
uppsagnir starfsfólks. „Við þurf-
um ekki að segja neinum upp 

miðað við þessa nýju rekstrará-
ætlun og það er mjög ánægjulegt.“
 - kóp

Framlög til Strætós bs. hækka en fargjöld hækka ekki:

Ákveðið að fækka 
ferðum strætós

FARÞEGAR Fargjöld verða ekki hækkuð 
samkvæmt nýrri rekstraráætlun Strætós 
bs. Þau hafa ekki hækkað síðan í árs-
byrjun 2007. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

EFNAHAGSMÁL Stórt samflot með 
opinberu félögunum og félögum á 
almennum vinnumarkaði er í 
bígerð fyrir endurskoðun kjara-
samninga á næsta ári ef tekst að 
ljúka lausum kjarasamningum 
þannig að engir hópar verði skild-
ir eftir án þeirra kjarabóta sem 
samið hefur verið um á árinu. Rík-
isstjórnin og forystumenn á vinnu-
markaði báru saman bækur sínar í 
Ráðherrabústaðnum í gær.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
segir að stefnt sé að því að setja af 
stað vinnu varðandi endurskoðun 
kjarasamninga og samstarf um 
launastefnu fyrir næstu ár og 
kortleggja forsendur hennar. Við-

fangsefnið sé flókið og margt sem 
þurfi að skoða til að hægt sé að 
þroska lausnir og úrræði. Alþýðu-

sambandið geti augljóslega ekki 
tekið afstöðu nema sjá hvað sé í 
spilunum varðandi fjárlög og 
stefnu stjórnvalda.

„Að sama skapi á eftir að ræða 
ýmislegt og ég held að það sé mik-
ilvægt að hefja þá vinnu. Við þurf-
um að sjá hvað er í bígerð varð-
andi fjárlögin, velferðarkerfið og 
skattamálin. Að sama skapi þurf-
um við líka að sjá hvaða aðgerðir 
eru fyrirhugaðar fyrir atvinnulíf-
ið því að okkar fólk er að missa 
vinnuna í þúsundavís og við köll-
um eftir aðgerðum,“ segir hann. 

Gylfi vonast til að upplýsingar 
liggi fyrir sem fyrst, jafnvel í 
næstu viku.  - ghs

Stjórnvöld báru saman bækur sínar með aðilum vinnumarkaðarins í gær:

Kortleggja forsendur samflots

FORSETI ASÍ Ríkisstjórnin fundaði með 
aðilum vinnumarkaðarins og fulltrúum 
sveitarfélaganna í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

AUÐKÝFINGAVEISLA Milljarðamær-
ingarnir í Moskvu láta það ekki á sig 
fá þótt kreppa sé skollin á. Þeir efndu 
í gærkvöldi til veislu og fengu meðal 
annars þessa stúlku til að hanga öfuga 
í loftinu og hella í kampavínsglösin.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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SIMBABVE, AP Dómstóll sem settur 
var á fót af samtökum ríkja í 
sunnanverðri Afríku og hefur 
aðsetur í Namibíu hefur úrskurð-
að að 77 hvítir Simbabvemenn 
geti haldið bújörðum sínum; þeir 
hafi verið sviptir þeim með 
ólögmætum hætti þar sem 
landtökustefna stjórnvalda 
byggði á kynþáttamisrétti. 

Ósennilegt er þó að dómurinn 
komist til framkvæmda í því 
uppnámi sem stjórn- og efnahags-
kerfi Simbabve er í.  Robert 
Mugabe forseti hóf að hrinda 
harkalegri landtökustefnu sinni í 
framkvæmd árið 2000, þar sem 
jarðir hvítra bænda voru gefnar 
pólitískum skjólstæðingum hans.  
 - aa

Hvítir bændur í Simbabve: 

Bújarðasvipting 
dæmd ólögleg

FLÆMDIR BROTT Hvítir bændur í Simb-
abve sem sviptir hafa verið jörðum sínum 
fyrir utan dómstól í Harare.  NORDICPHOTOS/AFP

FRAKKLAND, AP Leit stóð yfir í gær 
að flugritum Airbus A320-
farþegaþotu sem hrapaði í 
Miðjarðarhafið undan suður-
strönd Frakklands á fimmtudag. 
För vélarinnar var heitið til Nýja-
Sjálands eftir viðhaldsdvöl í 
Perpignan í Suður-Frakklandi. 

Lík tveggja þeirra sjö manna 
sem um borð voru fundust 
skömmu eftir slysið en hinna 
fimm er saknað. Óttast er að þeir 
hafi líka farist, að sögn Rob Fyfe, 
forstjóra Air New Zealand, sem 
átti þotuna.  - aa

Flugslys í Frakklandi: 

Þota í sjóinn 
með sjö manns

DÓMSMÁL Framkvæmdastjóri 
Slippsins á Akureyri ehf. hefur 
verið dæmdur í sekt fyrir brot á 
lögum um útlendinga og lögum 
um atvinnuréttindi útlendinga. 

Hann réð senegalskan ríkis-
borgara til starfa í júní án þess að 
maðurinn væri með dvalar- eða 
atvinnuleyfi á Íslandi. Hann 
starfaði hjá Slippnum frá þeim 
tíma og þangað til Útlendinga-
stofnun kærði í byrjun október. 
Ákæruvaldið féll hins vegar frá 
ákæru á senegalska ríkisborgar-
ann þar sem hann var farinn úr 
landi. Framkvæmdastjóranum 
var gert að greiða tuttugu þúsund 
krónur í sekt til ríkissjóðs. - jss

Framkvæmdastjóri sektaður:

Brot á lögum 
um útlendinga
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 63

640 -0,31% Velta: 79 milljónir

MESTA HÆKKUN
FÆREYJABANKI 2,29%
CENTURY ALUMIN. 1,97%
EIMSKIP 0,77%

MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR 6,53%
ÖSSUR 1,59%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,80 +0,00% ... Atorka 
0,89 +0,00% ... Bakkavör 2,29 -6,53% ... Eimskipafélagið 1,31 
+0,77% ... Exista 4,62 +0,00%  ...  Icelandair Group 13,10 +0,00% 
... Kaupþing 0,00 +0,00% ... Marel Food Systems 78,70 +0,64% ... 
SPRON 1,90 +0,00% ... Straumur-Burðarás 7,08 +0,00% ... Össur 
93,00 -1,59%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR: 242,3 -0,49%

Gjaldeyrishöft og skilaskylda á erlendum 
gjaldeyri voru tekin upp í síðustu heims-
kreppu sem tímabundin ráðstöfun til 
varnar krónunni og gjaldeyrisstöðu Lands-
bankans, sem þá var seðlabanki landsins. 
Höftin voru þó ekki að fullu afnumin fyrr 
en 60 árum síðar.

Þessar aðgerðir vekja ótta um að þetta sé aðeins 
upphafið að frekari reglum um fjármagnsflutninga 
og að settar verði frekari reglur um gjaldeyrisflutn-
inga til og frá landinu,“ segir Guðmundur Jónsson, 
prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands. 

Jónas Haralz, fyrrverandi bankastjóri Lands-
bankans segir að fyrstu gjaldeyrishöftin hafi verið 
sett 1931 til þess að vernda gjaldeyrisforða Lands-
bankans. „Haustið 1931 hafði Jón Árnason banka-
stjóri  miklar áhyggjufur af því að bankinn myndi 
ekki eiga gjaldeyri til að standa skil á erlendum 
lánum, og á grundvelli laga frá 1922 var bankanum 
veitt heimild til að skammta gjaldeyri og höft sett á 
innflutning. Þannig að þá var upptaka haftanna ekki 
einu sinni borin undir Alþingi. Nú fær þingið þó að 
taka málið fyrir.“

Guðmundur segir að leiðandi stjórnmálamenn 
hafi litið svo á að krónan væri heilög, og það hafi 
ekki hvarflað að mönnum að hverfa frá fastgengis-
stefnunni. „Á fjórða áratugnum var því byggt upp 
víðtækt haftakerfi til þess að verja gengi krónunn-
ar. Útflytjendur voru skyldaðir til að skila inn öllum 
gjaldeyri og reglur settar um innflutning á „óþarfa“ 
varningi. Leifar þessa regluverks voru ekki hreins-
aðar út fyrr en 1995, meira en 60 árum eftir að það 
er innleitt.“

Þessar reglur voru í fyrstu hugsaðar sem tíma-
bundnar ráðstafanir, en árið 1934 gerði ríkisstjórn 
Hermanns Jónassonar þær að hluta efnahagsstefn-
unnar. Jónas segir að stjórnmálamenn hafi ekki gert 
sér ljóst hvar sú braut endaði sem þeir lögðu upp á. 
„Gengi krónunnar var haldið of háu, og það þurfti 
stöðugt að ganga lengra og lengra og herða höftin. Á 

sama tíma var taprekstri atvinnuveganna mætt með 
lánveitingum. Landsbankinn hélt uppi Kveldúlfi, 
Sambandinu og togaraútgerðinni.“ Þó hver aðgerð 
hafi átt að mæta brýnni þörf hafi þessi efnahags-
stjórn mjög fljótt skapað óheilbrigt efnahags-
ástand.

Jónas óttast þó ekki að aðgerðirnar nú séu upphaf 
að nýju haftaskeiði í líkingu við það sem hófst 1931. 
„Það er von til þess að þetta verði í raun skamm-
tímaráðstöfun, því við vitum betur nú, og hugsunar-
hátturinn er allt annar. Þá höfðu Íslendingar ekki 
heldur í nein hús að leita, þá var enginn Alþjóða-
gjaldeyrissjóður og við vorum alfarið komin upp á 
einn banka í London, Hambros-banka. Að vísu höfð-
um við ekki gert neitt af okkur þá, og það var borið 
mikið traust til Íslendinga erlendis.“  -msh

Síðustu gjaldeyrishöft 
stóðu í sextíu ár

Landsbankinn hefur fallist á 
beiðni Stefáns H. Stefánssonar, 
framkvæmdastjóra eignastýring-
arsviðs og stjórnarformanns 
Landsvaka, og Sigurðar Óla 
Hákonarsonar, framkvæmda-
stjóra Landsvaka, um að þeir láti 
af störfum hjá bankanum, sam-
kvæmt tilkynningu sem send var 
út í gær. Landsvaki er rekstrarfé-
lag verðbréfa- og fjárfestinga-
sjóða Landsbankans.

Stefán og Sigurður Óli eru 
sagðir munu láta af störf-
um á næstu dögum 
en þangað til 
sinni þeir 
starfsskyldum. 
„Með þessu 
vonast þeir til 

að nauðsynlegur friður skapist um 
starfsemi Eignasviðs Lands-
banka,“ segir í tilkynningu bank-
ans, en þar er vísað til gagnrýni 
vegna taps peningamarkaðssjóða 
bankans. Samkvæmt upplýsing-
um úr Landsbankanum er um 
eigin ákvörðun Stefáns og Sigurð-
ar Óla að ræða. Með henni vilji 
þeir axla ábyrgð, án þess þó að 

þeir séu að játa sök í ein-
hverjum efnum. „Lands-

bankinn þakkar Stef-
áni og Sigurði fyrir 
þeirra störf á liðn-
um árum og óskar 
þeim velfarnaðar í 
nýjum verkefnum,“ 
segir í tilkynning-
unni.  - óká

Yfirmenn peninga-
markaðssjóða hætta

„Komi upp aðstæður þar sem 
sala ákveðinna eigna reynist 
nauðsynleg verður efnt til form-
legs söluferlis,“ segir í svari 
skilanefndar gamla Glitnis, við 
fyrirspurn Fréttablaðsins um 
hvernig staðið verði að sölu eigna 
bankans.

Um leið er áréttað að stefna 
skilanefndarinnar sé að selja 
engar frekari eignir út úr eigna-
safni bankans „meðan að núver-
andi árferði ríkir á fjármála-
mörkuðum og þar með líklegra 

en ekki að ekki fáist sanngjarnt 
verð fyrir eignirnar“. Komi til 
sölu segist skilanefndin hafa það 
eina markmið að hámarka það 
virði sem fæst fyrir hverjar þær 
eignir sem seldar verða.

Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra hefur sagst vera 
þeirrar skoðunar að allt söluferli 
bankanna verði tilkynningaskylt 
og jafnræði fjárfesta tryggt. 
Hann ræddi málið í gær við Fjár-
málaeftirlitið, skilanefndir og 
bankaráð.  - óká, msh

Beðið verður með sölu

JÓNAS HARALZ OG GUÐMUNDUR JÓNSSON 60 ár tók að 
fjarlægja „tímabundnar“ ráðstafanir með gjaldeyrishöft og 
skilaskyldu á erlendum gjaldeyri sem teknar voru upp í 
byrjun fjórða áratugarins.

„Því er ekki að neita að við stöldr-
uðum aðeins við með þessi áform 
okkar þegar fjármálakreppan skall 
á,“ segir Jón Erlendsson, fram-
kvæmdastjóri ZO-ON, í tilkynn-
ingu um opnun nýrrar verslunar 
fyrirtækisins í Kringlunni í dag. 

Niðurstöðuna segir hann samt 
hafa verið að sóknarfæri væru í 
þrengingunum og að vel rekin fyr-
irtæki fái hér þrifist áfram. Versl-
unin sem um ræðir er sérverslun 
með útivistarfatnað og vörur.

ZO-ON er jafnframt í útrás, en 

nýlega opnaði svonefnd „búð í búð“ 
með vörur fyrirtækisins í Grim-
stad í Noregi. Fyrirhugað er að 
opna tvær til þrjá sambærilegar 
verslanir í Noregi.  - óká

Opna verslun í kreppunni

Í ÖSKJUHLÍÐ Eins gott að vera sæmilega 
búinn þegar kólnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Aðalfundur Sambands íslenskra sam-
vinnufélaga  samþykkti í gær að láta 
óháða endurskoðunarmenn fara yfir 
hvað fór úrskeiðis hjá Gift. Fundarmenn 
voru mjög fúlir yfir örlögum Giftar.

Einnig var samþykkt ályktun um að 
rannsaka störf skilanefndar Eignar-
haldsfélagsins Samvinnutrygginga og 
lögmæti þess að Eignarhaldsfélaginu var 
slitið á sínum tíma.

Guðsteinn Einarsson, stjórnarformað-
ur SÍS, segir að framhaldið verði ákveðið 
þegar niðurstaða liggur fyrir. 

Eignir Giftar hafa gufað upp í hruninu 
og nema skuldir umfram eignir mörgum 
milljörðum króna. 

Félagið var stofnað úr Eignarhaldsfé-
laginu Samvinnutryggingum í fyrrasum-
ar. Þeir sem tryggðu á tilteknu árabili áttu 
réttindi til hlutar í Gift. Talið var að Sam-
vinnusjóðurinn, sem er sjálfseignarstofn-
un utan um réttindi látinna tryggingataka 
og fleiri, yrði stærsti hluthafinn og ætti 
um eða yfir þriðjung. SÍS yrði næststærsti 
hluthafinn, en heimildir um hversu stór 
hlutur SÍS hefði orðið eru misvísandi. 
Sumir segja fimm prósent, aðrir sextán. 
SÍS átti fulltrúa í stjórn Giftar.

Yfir 50 þúsund manns sem eitt sinn 
tryggðu hjá Samvinnutryggingum áttu 
líka rétt á hlut í Gift. Þetta fólk fær nú 
ekkert.   - ikh

SÍS samþykkir að rannsaka Gift
Aðalfundur SÍS vill að óháðir aðilar kanni hvers vegna Gift tapaði milljörðum króna. SÍS vill líka 

láta rannsaka lögmæti slita Eignarhaldsfélagsins Samvinnutrygginga.

AÐALFUNDUR SÍS Samvinnumenn úr kaupfé-
lögum um allt land komu saman í gær. Þeir 
ætla að rannsaka hvað kom fyrir í Gift, þar sem 
milljarðar gufuðu upp.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tap SPRON á þriðja árs-
fjórðungi nam 3,1 millj-
arði króna eftir skatta, 
samkvæmt uppgjöri sem 
birt var í gær. Þar kemur 
fram að áframhaldandi 
neikvæð þróun á hluta-
bréfamarkaði á fjórð-
ungnum hafi valdið geng-
istapi sem numið hafi 
tæplega 3,5 milljörðum 
króna.

Hreinar vaxtatekjur námu 1,1 
milljarði króna og jukust um 47 
prósent frá sama tíma í fyrra. Eig-
infjárhlutfall SPRON var í lok 
fjórðungsins 10,1 prósent.

„Afkoman fyrir ársfjórðunginn 
endurspeglar stöðuna fyrir hrun 
viðskiptabankanna þriggja,“ er 

haft eftir Guðmundi 
Haukssyni, forstjóra 
SPRON, í tilkynningu um 
uppgjörið. Hann segir enn 
ekki öll kurl komin til 
grafar eftir fall bankanna 
og SPRON hafi ekki farið 
varhluta af því. „En 
aðstæður gera það að 
verkum að erfitt er að 
meta verðmæti eigna og 
aðrar stærðir af fullri 

nákvæmni. Við höfum hins vegar 
gripið til aðgerða til að styrkja 
stöðu SPRON með langtímahags-
muni bankans að leiðarljósi og að 
því ferli koma allir helstu hags-
munaðilar. Niðurstöðu þeirra 
aðgerða er að vænta innan 
skamms.“  - óká

GUÐMUNDUR 
HAUKSSON 

Óvissa um stöðu SPRON

Aðalfundur Valsmanna hf.
Aðalfundur í Valsmönnum hf. verður haldinn laugardaginn 6. semember n.k. kl. 14:00 að Hlíðarenda

Dagskrá aðalfundar er venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins og 
lögum um hlutafélög nr. 2/1995 og verður sem hér segir

1. Skýrsla stjórnar vegna liðins starfsárs
2. Ársreikningur félagsins
3. Ákvörðun hverning fara eigi með hagnað/tap ársins
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
5. Kjör stjórnar
6. Kjör endurskoðanda
7. Önnur mál

Hluthöfum félagsins er auk þess boðið að vera viðstaddir formlega afhendingu 
nýbyggðs gervigrasvallar til Knattspyrnufélagsins Vals. Hluthöfum er boðið að 
skoða völlinn og þiggja léttar veitingar í Lollastúku. Athöfnin hefst kl. 13:00
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Um stöðuna í þjóðmálunum 
núna þá er full ástæða til þess 

að vara við. Fólk er reitt, kvíðið, 
óöruggt og vantreystir öllu og 
öllum. Undirtónninn er háskalegur. 
Kröfur sem eru tilræði við 
réttarríkið komast á kreik; um 
ákærur án þess að skýrt sakarefni 
liggi fyrir. Að einhver skipi 
einhverja í ríkisstjórn, sem ekki 
þurfi að styðjast við þingræði. Að 
nafngreindir séu tilteknir söku-
dólgar sem svo axli áföllin. 

Við skulum gera okkur grein 
fyrir því að ábyrgðin á óförunum 
liggur hjá miklu fleirum en 
einhverjum 20 eða 30 einstakling-
um. Fólk gat ekki séð bankahrunið 
fyrirfram en allt annað blasti við. 
„Góðærið“ var búið til með því að 
nýta sér sparifé annarra þjóða. Á 
fimm árum urðu íslensk heimili 
skuldsettustu heimili í víðri 
veröld. Íslendingar pöntuðu fleiri 
nýja Land Cruser-jeppa en nokkur 
önnur þjóð í heiminum að Rússum 
undanteknum; allt á lánum. 
Þúsundir íbúða voru byggðar með 
innflutningi vinnuafls frá útlönd-
um, kostaðar með innflutningi 
lánsfjár frá útlöndum – og boðnar 
til kaups gegn lánveitingum frá 
útlöndum. Hélt fólk að þetta gæti 
gengið svona áfram? 

Menn vissu betur – en vildu ekki 
vita. Margir vöruðu við – en fáir 
vildu hlusta. Ekkert gat stöðvað 
framrásina. Íslendingar voru 
bestir í öllu. Þjóðin sýndi fingurinn 
og sagði „fokk jú“ við alla þá 
erlenda aðila, sem vöruðu við. 

Og hvað um Íslendinga, sem það 
gerðu? Var hlustað á þá, t.d. 
Steingrím Sigfússon, sem varaði 
við yfirlýsingum um að boðið yrði 
upp á 90% lán til íbúðakaupa? Á 
Þorvald Gylfason, sem varaði 
reglulega við skuldasöfnuninni í 
fjölmiðlum? Á Össur, sem árið 
2004 sagði að Íslendingar sætu á 
„tifandi tímasprengju“? Á þá, sem 
sögðu varhugavert að lækka skatta 
í þenslunni? Á Vilhjálm Egilsson, 
sem varaði ítrekað við því að 

haldið væri uppi háum vaxtamun 
milli Íslands og útlanda, sem leiða 
myndi til óstöðvandi innflutnings 
lánsfjár í erlendum gjaldeyri og 
allt of hás gengis krónunnar - og 
síðan til hruns? Lagði þjóðin við 
hlustir? Eða fjölmiðlarnir?

Stefnan, sem fylgt var, hún var 
líka innflutt frá útlöndum eins og 
lánsféð – þ.e. hin óhefta frjálsa 
markaðshyggja. „Hin dauða hönd 
ríkisins“ mátti hvergi koma nærri. 
„Hinn frjálsi markaður leiðréttir 
sig sjálfur“. Umfram allt bar að 
forðast vöxt „hins opinbera 
eftirlitsiðnaðar“. Þarf að rifja 
þetta upp? Hvernig stóð á því að 
þessi óhefta markaðshyggja náði 
slíkri fótfestu á Íslandi – langt 
umfram það sem gerðist í öðrum 
ríkjum Evrópu?

Að hluta til vegna þess að 
þjóðin kaus hana yfir sig. Að hluta 
til vegna þess að þjóðin umbar 
hana. Við getum nefnt nokkra 
fánabera þessarar stjórnmála-
stefnu; fánabera, sem nú hafa 
hljótt um sig. Stór hluti þjóðarinn-
ar studdi þá. Aðrir „kóuðu“ með. 
Sökin er hins vegar ekki fyrst og 
fremst þeirra. Þeir voru bara 
fánaberar. 

Örlögunum réði sú stjórnmála-
stefna, sem fylgt var. Þess vegna 
ber okkur nú ekki síður að ræða 
um pólitík en um einstaklinga 
þegar við ræðum um sakarefni. 
Hrun fyrrum Austantjaldsríkja 
var ekki bara sök Stalíns og 
Brésnefs og þeirra nóta heldur 
ekki síður þeirrar stefnu hverrar 
fánaberar þeir voru - kommúnism-

ans. Hrun okkar Íslendinga var 
ekki fyrst og fremst orsakað af 
þeim einstaklingum, sem verið 
hafa fánaberar hins óhefta 
markaðsbúskapar og þjóðin lyfti 
til áhrifa - heldur fyrst og fremst 
af stefnunni sjálfri.

Og útrásar „víkingarnir“ - 
ævintýramennirnir sem þjóðin er 
nú að þrífa upp skítinn eftir? 
Hverjir gáfu þeim „víkingsnafn-
ið“? Hverjir töldu þá hafa hið 
sanna „víkingablóð“ í æðum – vera 
sanna Íslendinga? Hver voru 
viðbrögðin þegar forstöðumaður 
greiningardeildar Danske bank og 
aðrir „illgjarnir” og „öfundsjúkir” 
útlendingar leyfðu sér að gagn-
rýna þá? Hver hefðu viðbrögðin 
orðið hjá þjóðinni ef „hin dauða 
hönd ríkisins“ hefði stoppað þá af? 

Heil kynslóð ungra og vel-
menntaðra Íslendinga lifði í skjóli 
þeirra í þeirri Séð-og-heyrt 
tilveru, sem einna helst líktist 
hinni ýktu mynd af aðdragandan-
um að hruni Weimarlýðveldisins, 
sem söngleikurinn Kabarett dró 
upp.

Þjóðin hefur orðið fyrir 
alvarlegu áfalli, það er satt og 
rétt. En miklu fleiri deila þar sök 
en bara vonda fólkið á Alþingi. 
Nürnberg-réttarhöld yfir ein-
hverjum fáum klára ekki málið. 
Það einfaldlega má ekki gerast að 
uppgjörið verði einungis fólgið í 
því að einhverjum millistjórnanda 
verði varpað á bálið eins og 
gerðist í olíufélagahneykslinu og 
þar með teljist málinu vera lokið. 
Við öll, sem myndum þessa þjóð, 
verðum að horfast í augu við 
okkur sjálf og gera okkur grein 
fyrir að við berum hvert og eitt 
hluta af þessari sök. Sumir með 
því bókstaflega að hafa valdið 
áfallinu, aðrir með því að hafa 
meðvirkað og enn aðrir með því 
að hafa ekki viljað hlusta - eða 
ekki þorað að tala.

Höfundur er fyrrverandi ráðherra 
og alþingismaður.

UMRÆÐAN 
Hjörtur Magni Jóhannsson skrifar um 
þjóðkirkjuna

Síðastliðinn sunnudag flutti ég útvarps-
predikun. Vegna viðbragða Biskups-

stofu vil ég árétta eftirfarandi. 
Stjórnarskrá lýðveldisins kveður á um 

verndun evangelískrar lúterskrar kirkju. 
Frjálsar evangelískar kirkjur hafa vaxið 
gífurlega undanfarinn áratug hér á landi, 
vel á annan tug þúsunda tilheyra þeim í dag. Um 
það bil 65.000 Íslendingar hafa kosið af frjálsum 
vilja að standa utan þjóðkirkjunnar. Hlutfallslega 
fækkar í þjóðkirkjunni þrátt fyrir alla hennar 
árlegu ríkis milljarða. Þúsundir hafa skráð sig út 
en margfalt færri skráð sig inn. 

Kristni er eitt, en ríkisstyrkt þjóðkirkja er allt 
annað. Þetta er í samræmi við jákvæða þróun 
mála í löndunum í kring og víðast hvar í heimi og 
þetta er jákvæð þróun fyrir kristni í landinu. Á 
þetta hef ég bent. En það ámælisverða er að þjóð-

kirkjustofnunin lætur nú enn sem hún sé 
eina kristna trúfélagið í landinu. Einmitt nú 
á föstudag mun auka-kirkjuþing afgreiða til 
kirkjumálaráðherra drög að nýjum þjóð-
kirkjulögum. Þar er látið sem frjálsir lúter-
skir söfnuðir séu ekki til! Þjóðkirkjan og 
kirkjumálaráðherra ætla ein áfram að 
höndla með gjörvallan trúarlegan arf allra 
landsmanna. En það var einmitt fyrir ára-
tug sem gömlu lögin og samningur milli 
ríkis og þjóðkirkju útilokuðu frjáls evangel-
ísk lútersk trúfélög frá sínum réttmæta trú-

arlega arfi. Mótmælum Fríkirkjunnar var þá ekki 
sinnt.

Í drögunum er að finna nýmæli sem virðast 
beinlínis sett öðrum trúfélögum til höfuðs. Kirkju-
legur arfur allra landsmanna er ekkert einkamál 
einnar stofnunnar eða ráðuneytis. Hér eru á ferð-
inni drög að siðlausri löggjöf sem sundrar. Full 
þörf er á að vara þjóðina við.

Höfundur er prestur og forstöðumaður 
Fríkirkjunnar í Reykjavík.

Siðlaus þjóðkirkjulög 

Vandinn lá í stefnunni

HJÖRTUR MAGNI

SIGHVATUR BJÖRGVINSSON

Í DAG | Bankahrunið

Skopteiknari í gálganum
Skopteiknarinn frægi sendi Halli 
Hallssyni nýja skopteikningu en 
þar sést teiknarinn sjálfur hanga í 
Moggagálganum. Var þetta þakklæt-
isvottur hans til Halls sem nýlega 
gagnrýndi ritstjóra Morgunblaðsins 
og sagði hann að þeim sem ekki 
samsinntu þeirri nýju stefnu 
blaðsins, að Ísland ætti að 
ganga í ESB, væri kastað 
út en Evrópusinnar ráðnir í 
staðinn. Þar sagði hann „Meira 
að segja Sigmund var settur 
í gálgann til þess að knýja 
fram hina nýju stefnu.“ 
Hann var sem sagt ekki 
rekinn fyrir að hanga í 
vinnunni.

Furðuváfugl
Hallur er aldeilis á skjön við þessa 
Evrópustefnu en hann var að gefa út 
bókina Váfugl þar sem varað er við 
því að Íslendingar taki það víxlspor 
sem felst í því að ganga í ESB. Það 
er athyglisvert að bókin er sögð vera 
söguleg skáldsaga um framtíð þjóðar. 

Þetta er algjör nýlunda í sagnfræði 
og býður upp á mikla möguleika. 
Kannski að maður fari að kynna 
sér sögu 22. aldar.

Fleiri mótmæli, takk!
Við Íslendingar erum kannski 
ekki svo misheppnaðir í her-
ferðum og mótmælum eftir 
allt saman. Í fyrradag voru 
tvær gullfallegar stúlkur á 

nærbuxunum einum saman 

að brýna það fyrir okkur að vera 
ekki í loðfeldi. Eflaust hafa fjölmargir 
hugsað sem svo að það væri um að 
gera að gefa stúlkum sem þessum 
færi á að mótmæla sem mest. 
Þannig að ef einhvern tímann er 
ástæða til að klæðast loðfeldi þá 
er það nú.

jse@frettabladid.is  

Rauðarárstíg 6
Sími: 567-7888
www.art2b.is

Nýtt sölugallerý
Vönduð olíumálverk og listmunir eftir 
íslenska og erlenda listamenn. Verið 
velkomin í glæsilegan sýningarsal okkar, 
sjón er sögu ríkari.

V
iðskiptaráðherra hefur ákveðið að breyta ráðuneyti sínu 
í ráðuneyti hafta og gjaldeyrisskömmtunar. Samhliða 
hefur Alþingi samþykkt að framselja Seðlabankanum 
vald til að stýra gjaldeyrisskömmtunarkerfi með öllum 
gömlu refsiheimildum haftaáranna. Skömmtunarstjórn 

verður nú aðalhlutverk bankans.
Ákvæði laga um sjálfstæði Seðlabankans hefur vikið að hluta til 

með því að viðskiptaráðherra þarf nú að samþykkja haftareglur 
bankans. Í reynd hefur yfirstjórn bankans verið skipt milli for-
sætisráðuneytisins og ráðuneytis hafta og gjaldeyrisskömmtunar. 
Það viðamikla nýja vald sem Seðlabankanum er fengið varðandi 
framkvæmd haftastefnunnar sýnir að bankastjórnin nýtur óskor-
aðs trausts til slíkra verka.

Aðalhlutverk Seðlabankans er nú að stýra fjármála- og viðskipta-
umhverfi sem í eðli sínu byggist á pólitískri mismunun. Þegar 
hefðbundnum aðferðum við stjórn peninga- og viðskiptamála er 
vikið til hliðar eins og gert hefur verið losnar ríkisstjórnin, meðan 
það ástand varir, við að taka á þeim vandamálum sem risið hafa 
vegna vantrausts á Seðlabankanum. Bankinn gegnir einfaldlega 
ekki lengur hlutverki sem kallar á traust.

Allra athyglisverðast við nýju haftalöggjöfina er að henni fylgir 
ekki yfirlýsing um nein önnur áform í peningamálum eða um nýja 
framtíðarmynt. Skortur á slíkri stefnumörkun veldur því að með 
engu móti er unnt að ræða þessa skipan mála á þeirri forsendu að 
hún sé ákveðin til skamms tíma eða bráðabirgða. 

Kreppan sem hófst með verðbréfafallinu 1929 leiddi til hafta- 
og skömmtunarstjórnar á Íslandi í þrjá áratugi. Það tímabil hófst 
einmitt með tiltölulega einföldum og sakleysislegum reglum 
um skilaskyldu á gjaldeyri. Smám saman varð haftareglukerfið 
flóknara og viðameira. Það þurfti að stoppa í göt á kerfinu. Höft-
in veiktu framleiðslugetuna. Takmörkuð verðmætasköpun kallaði 
síðan á meiri höft. 

Saga þrjátíuárahaftanna byrjaði með nákvæmlega sömu yfirlýs-
ingum um skammtímaráðstafanir eins og fylgja þessum ákvörð-
unum. Pólitíska baksviðið var að því leyti líkt að menn komu sér 
ekki saman um nýja stefnu í peningamálum. Rökstuðningurinn 
fyrir höftunum þá var nákvæmlega sá sami og nú. Að auki er nú 
efnt til pólitískra deilna um flestar ákvarðanir nýju ríkisviðskipta-
bankanna. Það minnir óþyrmilega á sögur af viðskiptabankahátt-
um haftaáranna.

Að einu leyti er þó verulegur munur á aðstæðum nú og í byrjun 
gömlu haftasögunnar. Í dag vitum við að þær ráðstafanir sem ráð-
herra hafta og gjaldeyrisskömmtunar hefur kynnt eru vegvísir að 
leiðinni til fátæktar. Spurningin er þá þessi: Dugar sú þekking til 
að koma í veg fyrir að nýju höftin verði að varanlegum veruleika? 
Svarið er óvissu undirorpið. Það ræðst af því hvort ríkisstjórnin 
kynnir ný áform í peningamálum eða ekki.

Hugsanlega má líta svo á að nýju haftalögin feli í sér viðurkenn-
ingu ríkisstjórnarinnar á að krónan dugi ekki sem gjaldmiðill. Slík 
jákvæð túlkun á þessum gerningi festir þó tæpast rætur nema í 
kjölfarið fylgi yfirlýsing um trúverðuga framtíðarstefnu í pen-
ingamálum og ákvarðanir um yfirstjórn peningamála sem nýtur 
trausts heima og erlendis. 

Að þessu virtu sýnast nýju haftalögin að öðru óbreyttu auka 
á óvissuna. Á hana var ekki bætandi. Verðmæti haftakrónunnar 
verður alltaf falskt. Það er því kallað á framtíðarstefnu.

Tímabundin skilaskylda var byrjunin.

Þjóð í hafti
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: 
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili 
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur 
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 



www.lsos.is Við þökkum grunnskólum og heimilum fyrir góðar viðtökur í Eldvarnaátakinu 2008 
og óskum landsmönnum alls hins besta um hátíðirnar! 

Eldvarnaátakið 2008

Á aðventunni og um hátíðirnar er mikil hætta 
á eldsvoðum á heimilum. Þá ríður á að fara 
að öllu með gát og hafa eldvarnir í lagi.

Reykskynjarar, slökkvitæki og eldvarnateppi 
eiga að vera á hverju heimili.

Góður jólaundirbúningur hefst á því að tryggja 
að eldvarnirnar séu viðunandi. 
Það er svo mikið í húfi!

G
A

R
Ð

A
R

 G
U

Ð
JÓ

N
S

S
O

N
 /

 F
O

R
S

T
O

F
A

N
 1

1
/

0
8



 29. nóvember 2008  LAUGARDAGUR

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda okk ur línu og leggja orð í belg um mál efni líð andi stund ar. Grein ar og bréf skulu 
vera stutt og gagn orð. Ein göngu er tek ið á móti efni sem sent er frá Skoð ana síð unni á vis ir.is. Þar eru nán ari leið-
bein ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða í báð um miðl un um að hluta eða í heild. 
Áskil inn er rétt ur til leið rétt inga og til að stytta efni.

UMRÆÐAN
Jórunn Frímannsdóttir skrifar 
um almenningssamgöngur

Það er margt ánægjulegt að ger-
ast hjá Strætó bs þessa dagana. 

Aukning hefur orðið í farþegafjölda 
og ljóst er að þegar harðnar á daln-
um líta margir til þess að nýta sér 
þann frábæra og ódýra samgöngu-
máta sem strætó er. Gjaldskrá 
Strætó verður óbreytt sem ætti að 
koma sér vel hjá mörgum um þess-
ar mundir. Gerðar hafa verið ítar-
legar talningar á notkun strætó 
undanfarið og hafa talningar sýnt 
að nú síðustu mánuði hefur farþeg-
um fjölgað. Fjölgunin á sér helst 
stað á annatímum og því nauðsyn-
legt að auka við þjónustuna á 
sumum leiðum á annatíma með því 
að setja inn aukavagna. Það sést vel 
á súluriti hér að neðan hvernig 
notkunin er á vögnunum miðað við 
mismunandi tíma dags.  

Fjölgun farþega kallar á fleiri 
ferðir

Fjölgun farþega kallar á aukna 
þjónustu, til dæmis í formi auka-
vagna á ákveðnum tímum. Til þess 
að mæta þeirri fjölgun sem hefur 
átt sér stað voru nauðsynlegar ráð-

stafanir gerðar. 
Ákveðið var að fara í 

nokkurs konar aðlögun 
leiðakerfisins að notkun-
inni, þjónustuaðlögun. 
Þjónustuaðlögunin, sem 
samþykkt var í stjórn 
Strætó bs, miðar fyrst og 
fremst að því að fjölga 
ferðum á annatíma og miða 
þjónustuna fyrst og fremst 
út frá notkun miðað við 
þær tölulegu upplýsingar sem 
liggja fyrir. Ferðir farþega eru skil-
greindar tvenns konar: 

1. Ferðir til og frá vinnu eða skóla 
þar sem farþeginn er bundinn af 
því að mæta á ákveðnum tíma. Þá 
er nauðsynlegt að akstur vagnanna 
sé tiltölulega þéttur, en þessar ferð-
ir eru aðallega á annatíma.

2. Ferðir farþega sem ekki eru 
bundnar af ákveðnum föstum tíma, 
heldur getur farþeginn valið það 
hvenær hann fer af stað, það eru 
ferðir utan annatíma.

Við þjónustuaðlögunina var ein-
mitt tekið mið af þessu.

Stjórn Strætó bs er einhuga um 
að fara í stefnumótunarvinnu til 
framtíðar fyrir Strætó bs á nýju 
ári. Stjórnin er sammála um að 
gera enga byltingu í leiðarkerfinu 

enda nýbúið að því og not-
endur nú loks að jafna sig 
á því öllu saman. Stjórn og 
stjórnendur munu horfa til 
þess að laga kerfið sem 
best að þörfum notend-
anna. Haldið verður áfram 
að nota talningar til þess 
að meta stöðuna og vita 
hver notkunin er hverju 
sinni og hvernig hún breyt-
ist frá einu tímabili til ann-

ars.
Það er afar mikilvægt að skil-

greina þjónustuna enn betur en 
þegar hefur verið gert. Sérstaklega 
þarf í því sambandi að horfa til þess 
að: 

• skilgreina akstursþéttleika 
eftir fjölda farþega.

• skilgreina lengd að stoppistöð 
eftir þéttleika íbúasvæða.

• skilgreina hver hlutur farþega í 
rekstrinum eigi að vera.

• skilgreina ný markmið um gæði 
þjónustu og áfram mætti lengi 
telja.  

Þessi vinna mun fara fram í 
stjórn og hjá stjórnendum Strætó 
bs á nýju ári. Nauðsynlegt er fara 
vel yfir þessi mál og fá sem flesta 
að þeirri vinnu. Sjálfsagt er við 
svona stefnumótunarvinnu að leita 
í smiðju nágrannalandanna. Þar er 
mikil þekking á því hvað gengur 
upp og hvað ekki í rekstri þjónustu 
sem okkar. Flest nágrannalönd 
okkar eru komin mun lengra en við 
í því að reka almenningssamgöng-
ur og þar er víða að finna sambæri-
legt þjónustusvæði og það sem 
Strætó bs er að þjónusta. Þar má 
finna upplýsingar um hvernig þjón-
ustan er skilgreind eftir mismun-
andi gerð samfélaga. 

Þjónustuaðlögunin sem nú hefur 
verið samþykkt mun bæta þjónust-
una á annatímum en draga lítillega 
úr þjónustunni utan annatíma. Við 
stöndum vörð um starfsfólkið og 
engum verður sagt upp hjá Strætó 
bs í tengslum við þessar breyting-
ar.

Höfundur er borgarfulltrúi og 
stjórnarformaður Strætós bs.

Fjölgun farþega og ferða hjá Strætó

JÓRUNN 
FRÍMANNSDÓTTIR
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UMRÆÐAN
Friðrik Arngrímsson skrifar um 
stefnu Samtaka atvinnulífsins 

Kæra Hrund.
Í bréfi þínu til félagsmanna 

Samtaka verslunar og þjónustu í 
dag varðandi það álitaefni hvort 
Samtök atvinnulífsins eigi að 
beita sér fyrir inngöngu Íslands í 
Evrópusambandið og upptöku 
evru eru alvarlegri ásakanir og 
rangfærslur en við verður búið.

Samtök atvinnurekenda í sjávarútvegi hafa 
eindregið hvatt til þess að Samtökum atvinnulífs-
ins verið ekki beitt í baráttu með eða á móti 
inngöngu Íslands í Evrópusambandið.

Frá því að nýr formaður Samtaka atvinnulífsins 
hóf að tjá sig í nafni þeirra, að okkur finnst þvert á 
gildandi stefnu samtakanna, höfum við lagt 
áherslu á að um málið verði fjallað á réttum 
vettvangi samtakanna og að línur séu skýrar.

Á stjórnarfundi í Samtökum atvinnulífsins þann 
5. október sl. var málið til umfjöllunar. Ekki kom 
til atkvæðagreiðslu um það á fundinum og það 
vorum við, fulltrúar samtaka í sjávarútvegi, sem 
bentum á að samkvæmt samþykktum samtakanna 
þyrfti að bera málefnið undir aðildarfyrirtækin, 
þ.e. félagsmenn sjálfa, áður en til slíks kæmi. 

Niðurstaðan var sú að málinu var ekki vísað til 
framkvæmdastjórnar heldur var það áfram á borði 
stjórnar SA. Umboð fyrirsvarsmanna samtakanna 
var einfaldlega að lýsa málum eins og þau eru, þ.e. 
að skiptar skoðanir séu meðal aðildarsamtaka en 
að stjórnir samtaka með meirihluta atkvæðisréttar 
séu hlynntar aðildarumsókn. Á fundinum kom 
fram að LÍÚ gæti ekki verið í samtökum sem 
berðust gegn grundvallarhagsmunum sjávarút-
vegsins.

Fullyrðingar þínar um „tilraun LÍÚ að reyna að 
hindra að málefnið sé tekið á dagskrá og reyna að 

hindra að aðrir félagsmenn fái að tjá sinn vilja og 
verja sína hagsmuni með bestum hætti“ eru 
sérlega meiðandi. Við höfum eins og áður er lýst 
lagt áherslu á að málið sé afgreitt á réttum 
vettvangi komi til þess að afstöðu SA verði breytt 
og að áður en að slíkt gerist beri að leita eftir 
afstöðu aðildarfyrirtækja samtakanna.

Við sáum okkur hins vegar tilneydd til að gera 
athugasemdir við afgreiðslu formanns SA og 
framkvæmdastjórnar á málinu. Það er óásættan-
legt að formaður SA skyldi ekki verða við þeirri 
beiðni þriggja stjórnarmanna að afgreiða málið í 
stjórn þar sem öll aðildarsamtök Samtaka atvinnu-
lífsins eiga fulltrúa eða áheyrnarfulltrúa enda 
brýtur það gegn samþykktum samtakanna. Það er 

jafnframt afar sérstakt að formaður og fram-
kvæmdastjórn Samtaka atvinnulífsins skyldi hafna 
beiðni okkar um að aðildarfyrirtæki SA verði 
spurð um afstöðu þeirra til einhliða upptöku 
annars gjaldmiðils án inngöngu í Evrópusamband-
ið. Þá finnst mér það ekki lýsa sérstaklega mikilli 
lýðræðisást að ekki megi spyrja aðildarfyrirtæki 
SA um það hvort þau vilji að SA beiti sér fyrir 
inngöngu í ESB þrátt fyrir að það þýði afsal á 
yfirráðum yfir fiskimiðunum við Ísland eins og við 
fórum fram á.

Ég fer þess á leit að þú sendir þetta bréf til 
þeirra aðila sem fengu bréf þitt.

Höfundur er formaður Landssambands íslenskra 
útvegsmanna og stjórnarmaður í Samtökum 
atvinnulífsins.

Opið bréf til formanns SVÞ

Fullyrðingar þínar um „tilraun LÍÚ að reyna 
að hindra að málefnið sé tekið á dagskrá og 
reyna að hindra að aðrir félagsmenn fái að tjá 
sinn vilja og verja sína hagsmuni með bestum 
hætti“ eru sérlega meiðandi. 

FRIÐRIK ARN-
GRÍMSSON

Eymundsson 
mælir með

Biðin eftir 
nýrri plötu frá 
Ragnheiði Gröndal 
er á enda!
Ragnheiður Gröndal áritar nýjan disk 
sinn, Bella & her Black Coffee, í dag.

Suður Kringlu kl. 13
Austurstræti kl. 17

Nýja plata hjómsveitarinnar 

Jeff Who – Jeff Who



„Plottið er þétt ofið, lætur ekki mikið yfir sér en Yrsu tekst mætavel 
að búa til spennu ofsóknar og einangrunar, halda lesanda í furðu 
og eftirvæntingu ... lyktir sögunnar eru úthugsaðar og snjallar ...
skilar ánægðum lesenda eftir váboða, dulúð og tryllingsspennu.“
– Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðinu

„Skemmtileg saga.“
–  Katrín Jakobsdóttir, Mannamáli á Stöð 2

„YRSA MÆTT MEÐ
 HÖRKUTRYLLI“

„Framúr-
skarandi

glæpasagna-

höfundur“
– Mystery Scene
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„Tryllingsspenna“
„Plottið er þétt ofið, lætur e

að búa til spennu ofsóknar
og eftirvæntingu ... lyktir sögu
skilar ánægðum lesenda efti
– Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttab

„Skemmtileg saga.“
–  Katrín Jakobsdóttir, Mannamál

2. sæti
Metsölulisti

Mbl 26. nóv.

(skáldverk)
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Njóttu sunnudagsins til fulls. 
Fáðu þér áskrift á mbl.is/askrift
eða í síma 569 1122

Suður eða norður? Formenn 
stjórnmála�okkanna hafa hver 
sína hugmynd um hvaða leið sé 
best út úr kreppunni.

Hann hefur stýrt skag�rsku 
svei�unni í 50 ár og er enn að

Vinsælastir á veisluborðið 
um áramót. Finnst þeim það 
taugatrekkjandi?

UMRÆÐAN
Hjörleifur Hallgrímsson skrifar um fjár-
mál Akureyrarbæjar

Satt að segja bjóst ég ekki við því að ég yrði 
útilokaður frá því að skrifa greinar í 

blaðið Vikudag hér á Akureyri og er ég spurði 
ritstjórann, Kristján Kristjánsson, hverju 
þetta sætti svaraði hann: Þú ert búinn með 
kvótann, Hjörleifur. Ég hafði skrifað nokkrar 
greinar í Vikudag á árinu og í sumum þeirra 
hafði ég verið gagnrýninn á störf meirihluta bæjar-
stjórnar en ekki svo að ég yrði sviptur ritfrelsi eins og 
í einræðisríki væri. Hafa ekki allir leyfi til að 
gagnrýna? Mér þótti þetta táknrænt vegna þess að 
undirritaður stofnsetti og rak Vikudag í u.þ.b. 10 ár og 
var ritstjóri blaðsins síðustu árin, en það skiptir svo 
sem engu máli héðan í frá, ég bara hugsa til þess að 
samkvæmt samningi þegar ég seldi Vikudag má ég 
byrja að gefa út sjálfur um nk. áramót.

Að þessu slepptu datt mér í hug að í öllu fjármála-
ruglinu, sem gengið hefur yfir þjóðina að undanförnu, 
yrði eitthvað slegið af hér á Akureyri en það ber lítið á 
því. Nýlega var kosin stjórn fyrir menningarhúsið 
Hof, en áætlaður byggingarkostnaður var 1,2 milljarð-
ar, en fer líklega í 4 milljarða, og eftir frétt Vikudags 
að dæma fær formaðurinn 120 þúsund kr. á mánuði og 
aðrir í stjórn 60 þúsund kr. á mánuði.  Allt er þetta fólk 
á launum annars staðar og formaðurinn trúlega á 
góðum launum. Þá var ráðinn framkvæmdastjóri fyrir 
batteríið en ekki hefur enn fengist uppgefið hve háum 
launum þar verður úthlutað, en fréttir herma að það 
verði vart undir 500 – 600 þúsundum á mánuði. Og ég 
spyr, hvað er þarna í gangi? Ekkert hefur heyrst frá 
meirihluta bæjarstjórnar um að til standi að lækka 
laun hjá bæjarstarfsmönnum, að minnsta kosti þeim 

launahærri, en talið er að sumir deildarstjór-
ar og sviðsstjórar séu með hátt í 1 milljón á 
mánuði og tekjuhæstu aðalmenn í bæjar-
stjórn voru með yfir 5 milljónir fyrir árið 
2007 og eru í fullu starfi þar fyrir utan og 
sumir með mjög góð laun. Mér datt þetta í 
hug þegar fréttir berast af sveitarstjórnar-
mönnum utan af landi sem eru að gefa 
mismikið eftir af launum sínum til sinna 
sveitarfélaga. En það virðast vera nægir 
peningar til hjá Akureyrarbæ þar sem í 
ofanálag er lítið um að frestað sé fram-

kvæmdum. Það eina verulega sem frést hefur af er 
stöðvun uppbyggingar

á KA-svæðinu, enda með fullu samþykki formanns 
félagsins. Af öðrum framkvæmdum má nefna að 
uppbygging íþróttasvæðisins á Þórsvellinum er í 
fullum gangi fyrir um 1 milljarð kr. en átti að kosta 
innan við 500 milljónir, Naustaskóli er áætlaður um 2 
milljarðar og íþróttahús við Giljaskóla fyrir um 1 
milljarð kr. svo eitthvað sé nefnt. Meðan á öllu þessu 
gengur virðast engir peningar vera settir í gatnafram-
kvæmdir. Til marks um ófremdarástandið í þeim 
málum er að úttekt var gerð á 50 götum í Akureyrar-
bæ og fengu þær einkunn frá því að vera slæmar upp 
í ófærar. Ekki má gleyma því að á sama tíma ætlar 
meirihluti bæjarstjórnar (íhald og Samfylking) að 
vera með þrjá bæjarstjóra á kjörtímabilinu með 
auðvitað tilheyrandi stórauknum kostnaði. Það virðast 
vera til nægir peningar í ákveðin gæluverkefni og 
maður spyr sig er ekki eitthvað athugavert við 
forgangsröðunina? En þess ber að geta að skipulags-
málin hjá Akureyrarbæ hafa aldrei verið sterkasta 
hliðin og bera dómsmálin,sem bærinn hefur tapað, því 
best vitni. Íhaldið og Samfylkingin eiga víðar 
umdeilanlega samleið en í landsstjórninni.

Höfundur er fyrrverandi ritstjóri. 

Engin kreppa á Akureyri

HJÖRLEIFUR 
HALLGRÍMSSON

UMRÆÐAN
Karl V. Matthíasson 
skrifar um atvinnumál

Á síðustu dögum hefur 
allt verið á fleygiferð 

í landi okkar. Við stönd-
um nú frammi fyrir mikl-
um vanda sem verður 
ekki leystur nema með 
samheldni, baráttu og 
einhug. Til skamms tíma 
hefur verið talað um að 
íslenskt atvinnulíf byggist á fjór-
um grunnstoðum, sjávarútvegi, 
ferðamannaiðnaði, álframleiðslu 
og fjármálastarfsemi. Ljóst er að 
fjármálageirinn mun ekki standa 
undir þeim væntingum sem menn 
horfðu til, reyndar þvert á móti, 
bankar eru komnir á hausinn og 
nú blasir við atvinnuleysi hjá 
mörgu fólki, sem þar starfaði en 
einnig fjölmörgum öðrum, eins og 
til dæmis iðnaðarmönnum vegna 
mikils samdráttar.  

Nú þurfum við að horfa til ann-
arra átta og huga að því hvað við 
getum gert til að reisa og efla 
atvinnulífið á ný. Við hljótum að 
hugsa um það hvort við getum 
ekki eflt þær atvinnugreinar sem 
augljóslega eiga góða möguleika. 

Það hefur t.d. verið 
ánægjulegt að horfa á 
jákvæða þróun í ferða-
mannaiðnaði og stór 
stökk hafa verið tekin 
þar síðustu ár ekki síst í 
tengslum við sjóstang-
veiði. Þó þessi grein sé 
orðin nokkuð stór má 
segja að enn megi bæta 
þar í, þróa og þroska 
hana. 

Í sjávarútvegi mætti 
renna styrkari stoðum 

undir nýsköpun eins og til dæmis 
þorskeldi og kræklingarækt. Vel 
mætti hugsa sér, ef veiðiheimildir 
yrðu auknar, að þær yrðu settar á 
markað og því fé sem fengist fyrir 
það yrði varið í þessa nýsköpun. 
Það er í rauninni undarlegt að við 
skulum ekki selja krækling fyrir 
milljónir til Evrópu því neyslan 
þar mælist í hundruðum þúsunda 
tonna.

Við hljótum líka að velta því 
fyrir okkur hvort ekki sé hægt að 
koma á fót verksmiðju sem fram-
leiðir vörur úr áli eins og t.d. 
háspennulínur, en mikið af áli er 
notað í þær. Þannig væri hægt að 
auka arðsemi þeirrar álfram-
leiðslu sem fyrir er í landinu, svo 
dæmi sé tekið. 

Það hefur verið ánægjulegt að 
sjá hvernig bændur hafa lagt í 
ýmsa nýbreytni eins og til dæmis 
með verkefninu „Beint frá býli“. 
Þá hefur staða krónunnar stórauk-
ið möguleika landbúnaðarins til 
útflutnings á frábærum matvæl-
um sem við erum stolt af. 

Sú þjóð sem stendur frammi 
fyrir því að stokka upp spilin og 
endurmeta gildin, hlýtur að þurfa 
að svara fjölmörgum spurningum 
eins og þessari: Á allt að vera eins 
og áður var? Eða ætlum við að 
breyta reglunum með tilliti til 
þjóðarinnar allrar, hags hennar og 
framtíðar? Hluti þessa endurmats 
hlýtur að koma fram í því hvernig 
við hyggjumst deila út sameigin-
legum auðlindum okkar. Á margan 
hátt má segja að úthlutun hugsan-
legs viðbótarkvóta sé prófsteinn á 
þetta. Slíkan kvóta þyrfti að setja 
á markað þar sem allir sætu við 
sama borð. Sú ráðstöfun væri 
mikil og jákvæð framför, tákn um 
nýja tíma og jákvæð skilaboð til 
mannréttindanefndar Sameinuðu 
þjóðanna.

Höfundur er varaformaður 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-

nefndar Alþingis.

Nú reynir á nýsköpun 
í atvinnulífi

KARL V. 
MATTHÍASSON

UMRÆÐAN
Sveinn Rúnar Hauks-
son skrifar um Pal-
estínu

Fyrir réttu ári efndi 
Bush Bandaríkjafor-

seti til fundar í Anapolis 
og kallaði þangað leiðtoga 
Ísraels- og Palestínu-
manna. Teknar voru ljósmyndir 
og sjónvarpsmyndir. Svo fór Bush. 
Bandaríkjaforseti hafði sett 
Ohlmert og Abbas það fyrir að 
semja frið fyrir lok þessa árs eða 
áður en hann léti af embætti. Þess-
ar viðræður hafa verið algerlega 
einhliða og til einskis og það hvarf-
lar ekki lengur að neinum að mark-
miðum réttlætis og friðar verði 
náð á valdatíma Bush Bandaríkja-
forseta. Stefnan hefur verið í 
þveröfuga átt.

Palestínumenn hafa sem fyrr 

sýnt vilja til friðar, en 
Ísraelsmenn hafa haldið 
áfram útþenslustefnu 
sinni á Vesturbakkanum. 
Árásum á íbúana hefur 
fjölgað bæði á Gaza og 
Vesturbakkanum, land-
tökubyggðir hafa stækk-
að og íbúum þeirra fjölg-
að. Apartheid-múrinn 
heldur áfram að stækka 
og er nú orðinn nærri 409 

kílómetra langur, en áætlað er að 
hann verði 723 km, tvisvar sinnum 
lengri en landamærin (Græna 
línan). Einangrun Gaza hefur 
verið haldið áfram með skelfileg-
um afleiðingum fyrir líf og heilsu 
íbúanna þar. Það er því líkast sem 
skipulegri útrýmingarstefnu sé 
framfylgt.

Ár hvert hvetja Sameinuðu 
þjóðirnar frjáls félagasamtök og 
ríkisstjórnir til að efna til sam-
stöðufunda og aðgerða til stuðn-
ings réttindabaráttu palestínsku 

þjóðarinnar. Sá dagur sem valinn 
hefur verið til þess er 29. nóvem-
ber, en þann dag árið 1947 sam-
þykkti Allsherjarþingið tillögu um 
skiptingu Palestínu sem lögð var 
fram af sendiherra Íslands. Þann 
29. nóvember ár hvert hefur 
Félagið Ísland-Palestína minnst 
þessa dags allt frá stofnun þess 
árið 1987.

Í dag boðar félagið til samstöðu-
fundar í MÍR-salnum, Hverfisgötu 
105, og eru ræðumenn Viðar Þor-
steinsson heimspekingur og Aron 
B. Kristinsson sem nýverið var 
sjálfboðaliði á Vesturbakkanum í 
þrjá mánuði. Pallborðsumræður 
verða með þátttöku Þórðar Ægis 
Óskarssonar fulltrúa utanríkis-
ráðuneytisins og sönghópur úr 
Graduale Nobili flytur nokkur 
íslensk lög. Fundurinn er öllum 
opinn og hefst kl. 17.

Höfundur er læknir og formaður 
Félagsins Ísland-Palestína.

Réttlæti og friður ekki í augsýn

SVEINN RÚNAR 
HAUKSSON
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Mig langar 

að lýsa því 

sem blasir 

við með 

nýjum aug-

um og að 

fólk finni 

hvernig það 

nákvæm-

lega er, því 

ég er sjálfur 

að reyna að 

komast að 

því, ég er 

sjálfur að 

reyna að 

komast að 

einhverju 

um heiminn 

með því að 

skrifa. 

S
egðu mömmu að mér líði 
vel heitir nýjasta skáld-
saga Guðmundar Andra 
Thorssonar, sem segist í 
meðvitaðri mótspyrnu við 
þá stefnu sem íslenskar 

bókmenntir hafa tekið. Í samtali við 
Bergstein Sigurðsson ræðir Guð-
mundur Andri tindátaleik rithöfund-
arins, ást sína á kellingabókum og 
afsagaðar haglabyssur.

 „Útgefandinn,“ segir Guðmundur 
Andri um hvað hafi rekið hann til að 
skrifa Segðu mömmu að mér líði vel, 
hans fyrstu skáldsögu í fimm ár. 
„Hann sagði að ég yrði að fara að 
gera eitthvað,“ bætir hann við og 
hlær.

Segðu mömmu að mér líði vel er 
saga af venjulegu fólki í Vesturbæ 
Reykjavíkur, ástarsaga um samofin 
örlög fólks og lífsins gang. Og um 
leið og hún vegsamar hið smæsta og 
stærsta í lífinu er hún stútfull af 
sorg.

Orðin vön bíómyndaveruleika
Þrátt fyrir hinn tragíska undirtón 
lýsa margir lesendur henni sem nota-
legri. Guðmundur Andri amast ekki 
við því. „Ætli fólki finnist hún ekki 
vera notaleg og viðkunnanleg af því 
það er ekkert sifjaspell í henni, eng-
inn botnlaus hryllingur; það er ekk-
ert byssuskot og blóð. Ætli það sé 
ekki bara málið?

Við erum orðin dálítið vön slíku, 
þessum bíómyndaveruleika, og 
maður hefur verið að sjá íslenskar 
bókmenntir stefna inn í hann; burt 
frá raunverulega veruleikanum 
okkar og inn í heim sem snýst um 
afsagaðar haglabyssur og innyfli og 
stereótýpur. Ég reyni að minna fólk á 
þennan raunverulega veruleika, sorg-
ir hans og gleði. Það „gerist“ ekki 
neitt heldur, eins og í bíómyndunum; 
þetta er fólk að deyja, fólk að elska, 
fólk að basla og lifa. Þessi bók mín er 
vissulega tragedía en ég ætla ekki að 
þrátta við fólk sem finnst notalegra 
að lesa hana eða finnst aðalpersónan 
viðkunnanleg. Það er allt í lagi.“

Bók þarf sína flettu 
Það má þó segja að Guðmundur Andri 
grípi að vissu leyti til stílbragða reyf-
arans, veifar agni sem sér til þess að 
lesandinn fylgir persónunum til bók-
arloka.

„Já, þetta er auðvitað hreint sví-
virðilegt,“ segir Guðmundur Andri. 
„En mér finnst of djúpt í árinni tekið 
að segja að þetta sé spennusaga, eða 
spennusagnaelement í þessu; það 
vantar alveg afsöguðu haglabyssuna 
til að fullnægja því skilyrði.

Þegar ég var að ritstýra bókum 
kölluðum við það flettu, kvenkyns-
orðið fletta, að það væri eitthvað í 
bókinni sem fengi lesandann til að 
fletta yfir á næstu síðu. Svo er ég að 
halda sjálfum mér við efnið á meðan 
ég skrifa. Hvað var nú þetta? Hvað 
gerist næst? Ég byrja á einhverju 
óljósu og veit ekki alveg hvað ég ætla 
að gera en smám saman verður eitt-
hvað til, einhver atburðarás. Þess 
vegna er ég dálítið lengi að skrifa, í 
kannski heilan mánuð veit ég ekki 
hvað gerist næst, svo allt í einu kemur 
það.“

Mjög góður stílisti en...
Bókin er stutt, rétt um 150 blaðsíður. 
Guðmundur Andri játar að í lengd-
inni felist líka ákveðin mótspyrna við 
íslenskar skáldsögur, sem lengjast 
með hverjum jólunum.

„Já, blaðrið.“ segir hann og hlær. 
„Ég er frekar lengi að þessu og gef-
inn fyrir að strika út. Ástæðan fyrir 
að ég skrifa ekki lengri verk er sú að 
ég er hræddur við að stíllinn missi 
kraft, einhvern safa, ef blaðsíðurnar 
eru of margar. Mér finnst klausurnar 
fá meira afl og vægi ef þær fá að 
anda dálítið. Minn styrkur liggur ekki 
í sagnamennskunni sem breiðir úr 
sér á síðunum.“ 

Guðmundur Andri er rómaður stíl-
isti, stundum er næstum því eins og 
honum sé legið það á hálsi.

„Já, stundum sér maður eitthvað 
svona: „Mjög góður stílisti en…“ og 
svo fylgir eitthvað en... „...en það 
vantar afsöguðu haglabyssuna,“ sem 

fyrir sumum er það sem gerir sögu. 
En það sem vakir fyrir mér er að 
reyna að fanga eitthvað eins og það 
er, eins og mér finnst það vera – ná 
því algjörlega. Það getur verið hvern-
ig lóa trítlar á túni, hvernig golan 
hreyfir laufin, eða hvernig einhverj-
um líður þegar hann upplifir ástvina-
missi – og allt þar á milli. Mig langar 
að lýsa því sem blasir við með nýjum 
augum og að fólk finni hvernig það 
nákvæmlega er, því ég er sjálfur að 
reyna að komast að því, ég er sjálfur 
að reyna að komast að einhverju um 
heiminn með því að skrifa. Svo fer 
alltaf af stað einhver söngvari inni í 
mér þegar ég skrifa – einhver svona 
Carlos Gardel, einhver rytmi.“ 

Hyllir kellingabókmenntir
Spurður hvort hann sé heimspeking-
ur í sér dregur Guðmundur Andri úr. 
„Ég er gruflari, ég vil bara sitja 
heima, horfa út í loftið og ímynda 
mér hluti og reyna að skila því í gegn-
um puttana og reyna að fanga það, 
þetta er viss tegund af veiðimennsku; 
ef þú nærð að fanga nákvæmlega 
hvernig eitthvað er, þá hefur manni 
tekist eitthvað.“ 

Guðmundur Andri er mikill unn-
andi hins íslenska sagnaarfs og bók-
menntahefðar og hefur skrifað um 
það lærðar greinar og bækur. Hann 
segist þó ekki vera meðvitaður um að 
hann sé að skrifa inn í hina íslensku 
bókmenntahefð þegar hann skrifar.

„Nei, ég er ekki meðvitaður um það, 
ef ég væri það myndu mér fallast 
gjörsamlega hendur. En svo læðist 
þetta kannski inn, bakdyramegin. Í 
þessari bók hylli ég gömlu kellinga-
bókmenntirnar, eins og þær voru kall-
aðar, Guðrúnu frá Lundi, Ingibjörgu 
Sigurðardóttur og þær allar. Mér 
finnst þetta merkileg og falleg hefð, 
sveitakonur að búa til rómana um eitt-
hvað ímyndað líf í dalnum sem aldrei 
var til, eins konar Hliðar-Ísland. Ég er 
voðalega hrifinn af þessu en ég er 
ekki partur af þeirri hefð.“

Engin afsöguð haglabyssa 
Segðu mömmu að mér líði vel heitir nýjasta skáldsaga Guðmundar Andra Thorssonar, sem segist í meðvitaðri mótspyrnu við 
þá stefnu sem íslenskar bókmenntir hafa tekið. Í samtali við Bergstein Sigurðsson ræðir Guðmundur Andri tindátaleik, ást sína á 
kellingabókum og veiðimennsku rithöfundarins.

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON „Fyrir mér fólst íslenski draumurinn í því að hasla sér völl á því sviði þar sem hæfileikar manns liggja síst. Þetta held ég að sé algeng 
regla um Íslendinga og er það sem kom okkur í koll þegar við vorum að hasla okkur völl  á alþjóðagrundvelli sem bankamenn.“  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í tindátaleik

Sumir höfundar skrifa skáldskap út 
frá eigin tilveru. Guðmundur Andri 
segist hingað til hafa haft það prinsipp 
að skrifa ekki um sjálfan sig, líf sitt 
eða sína nánustu. „Ég hef aldrei gert 
það í skáldskap, hvað sem síðar kann 
að verða. Þegar ég var lítill var ég allt-
af í tindátaleik. Þá sat ég á gólfinu með 
fullt af tindátum og þeir voru allir per-
sónur. Svo bjó ég dýnamík á milli þess-
ara karaktera, stundum voru þeir í fót-
bolta, stundum í einhverjum 
viðskiptum.

Þetta er það sem rithöfundurinn 
gerir, þetta er það sem er skemmtilegt 
að gera; höfundardómurinn er í ein-
hverjum skilningi barndómur, í hvert 
sinn sem maður sest við tölvu til að 
skrifa gengur maður í barndóm. Maður 
er barn að leika sér með karlana sína, 
búa til persónur og aðstæður og leika 
sér með það. Stundum koma svo tilvilj-
anir þar sem maður á eitthvað samm-
erkt með persónum sínum; ég og aðal-
persónan í þessari bók vorum báðir hjá 
ömmu og afa fyrir norðan á sumrin, en 
ég var aldrei í sveit eins og hann, ég 
var á Akureyri sem er auðvitað stór-
borg.“

Vildi verða fræðimaður 
Guðmundur segir að það hafi þó ekki 
legið beint fyrir að verða rithöfundur. 
„Ég er alinn upp með þetta í kringum 
mig og ætlaði ekki að leggja fyrir mig 
þetta starf og hef aldrei verið mikill 
sagnamaður heldur.

 Ég var hins vegar góður í sagnfræði 
og hafði áhuga á henni. Ég var líka 
mjög góður í íslensku, til dæmis far-
inn að lesa prófarkir fyrir tvítugt. Það 
kom svolítið af sjálfu sér að ég færi á 
þá braut að vinna með íslenskt mál. Ég 
fór því í íslensku í háskólanum. Þá ætl-
aði ég ekkert að verða rithöfundur, ég 
ætlaði að verða fræðimaður. Mig lang-
aði virkilega til þess að leggja það 
fyrir mig en svo fór ég hálfpartinn að 
skrifa fyrstu bókina í rælni, í ein-
hverju fikti þegar ég var farinn að 

vinna hjá forlagi. Mig langaði að skrifa 
bók undir þeirri yfirlýsingu að íslensk-
ar bókmenntir liðu fyrir skort á metn-
aðarleysi. Úr því varð Mín káta angist, 
mín fyrsta bók. Svo einhvern veginn 
leiddi eitt af öðru, en ég hef alltaf verið 
að gera eitthvað annað líka. En ég 
hefði gjarnan viljað verða fræðimaður 
og fara miklu meira út í fornbók-
menntir.”

Enginn Street fighting man 
Guðmundur Andri hefur um langt skeið 
skrifað greinar um þjóðfélagsmál í 
Fréttablaðið. Hann segir það þó ekki 
hafa freistað sín að skrifa pólitískar 
skáldsögur. „Nei, það hefur ekki mikið 
hvarflað að mér. Það var reyndar þjóð-
félagslegur undirtónn í Náðarkrafti og 
Íslenska draumnum. Í Náðarkrafti var 
ég að skoða sósíalistahreyfinguna á 
Íslandi en Íslenski draumurinn var 
hugsuð sem ritgerðarskáldsaga, hug-
leiðing um íslenskt þjóðfélag. Ég ætti 
reyndar að fara að tékka á henni aftur 
því hún var einmitt skrifuð í kjölfar 
hruns í viðskiptalífinu. Fyrir mér fólst 
íslenski draumurinn í því að hasla sér 
völl á því sviði þar sem hæfileikar 
manns liggja síst. Þetta held ég að sé 
algeng regla um Íslendinga og er það 
sem kom okkur í koll þegar við vorum 
að hasla okkur völl á alþjóðagrundvelli 
sem bankamenn; það hafi einmitt verið 
það svið sem hæfði okkur síst.“

 Guðmundur Andri segir að aðstæður 
á borð við þær sem eru uppi núna séu 
um margt kjörlendi fyrir skáld. „Maður 
sér það á ýmsum rithöfundum, mér 
finnst mjög gaman að fylgjast með 
manni eins og Einari Má láta ástandið 
magna sig til dáða; steytandi hnefa uppi 
á götuvígjum og lætur orð sín dynja á 
dáðlausum valdhöfum. Og við eigum 
eftir að sjá margar flottar skáldsögur 
koma út úr þessu. Sjálfur er ég enginn 
Street fighting man og veit ekkert hvað 
þetta ástand setur í hausinn á mér eða 
hvað kemur út úr því.“

Er fimm ára bið í næstu bók? „Nei, 
sjö.“



TILBOÐIN GILDA 27. - 30. NÓVEMBER

30%
afsláttur

ALLAR CASA FIESTA 
VÖRUR Á 30% AFSLÆTTI 

VIÐ KASSA!

Fie
sta

de 
Mexic

o!!

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

Mexíkó veisla!

w
w

w
.m

ar
kh

on
nu

n.
is

Birt með fyrirvara um prentvillur.



28  29. nóvember 2008  LAUGARDAGUR

U
mfang ríkisreksturs 
í hagkerfinu af 
íslensku viðskipta-
lífi hefur aukist 
töluvert, sérstak-
lega af fjármála-

starfsemi. Í ljósi áhrifa fjármála-
lífsins á atvinnulífið almennt er 
þörf á að hnykkja á þeim vinnu-
brögðum sem heppilegt er að við-
hafa við slíkar kringumstæður,“ 
segir Finnur Oddsson, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Hann 
vonast til að sem flestir tileinki sér 
reglurnar, ekki síst stjórnendur 
opinberra fyrirtækja. 

Finnur afhenti í gær fulltrúum 
fjármálaráðherra og bankaráð-
anna þriggja leiðbeiningar um 
stjórnarhætti opinberra fyrir-
tækja sem unnar voru í samráði 
við Viðskiptaráð, Nasdaq OMX 
Kauphöllina og Samtök atvinnu-
lífsins. Mikilvægt plagg nú á 
dögum þegar stóru viðskiptabank-
arnir þrír eru komnir í eigu hins 
opinbera í óskilgreindan tíma og 
útlit fyrir að fjölmörg fyrirtæki 
fari sömu leið með einum eða 
öðrum hætti rætist svörtustu 
spár. 

Árna Mathiesen fjármálaráð-
herra og Björgvin G. Sigurðssyni 
viðskiptaráðherra var boðið á 
fundinn. Þeir höfðu unnið fram að 
morgni á Alþingi nóttina áður þar 
sem gjaldeyrishöft voru samþykkt 
og sátu saman fund í Ráðherrabú-
staðnum þegar skýrslan var afhent 
í gær. Árni sendi fulltrúa sinn í 
staðinn.

Hagsmunagæsla litin hornauga
Leiðbeiningarnar eru byggðar á 
alþjóðlegri fyrirmynd, svo sem 
leiðbeiningum og tilmælum Sam-
keppniseftirlitsins, Basel-nefndar-
innar og Efnahags- og framfara-
stofnunarinnnar (OECD) um góða 
stjórnarhætti. Þær erlendu voru 
síðan lagaðar að íslenskum aðstæð-
um. Skýrt kom fram á fundinum 
að ekki væri um reglur að ræða 
heldur leiðbeiningar. 

Leiðbeiningunum er fyrst og 
fremst ætlað að auka gagnsæi í 
rekstri opinberra fyrirtækja og 
aðstoða hið opinbera og fyrirtæki í 
eigu þess við að skapa traust um 
starfsemi sína. Ekki megi skilja 
framtakið sem staðfestingu á rétt-
mæti eða hagkvæmni opinbers 
eignarhalds.

„Hið opinbera ætti því ávallt að 
stefna að því að hverfa af sam-
keppnismörkuðum til að viðhalda 
skilvirku og samkeppnishæfu 
markaðshagkerfi í þágu framfara 
og hagsældar. Sé opinbert eignar-
hald hins vegar nauðsynlegt þá 
ætti það ávallt að vera til eins 
skamms tíma og kostur er.“

Þá segir jafnframt að hvort sem 
opinbert eignarhald er til skemmri 
eða lengri tíma sé afar mikilvægt 
að opinber fyrirtæki tileinki sér 
heilbrigða og góða stjórnarhætti.

Finnur benti á að stjórnarmenn 
opinberra fyrirtækja hafi gjarnan 
á bak við eyrað hvaðan þeir hafi 
sína tilnefningu og sé hagsmuna-
gæsla við einstaka flokka ekki 
endilega til bóta. Leiðbeiningarnar 
séu til þess fallnar að koma í veg 
fyrir slíkt, að hans sögn. 

Geta mátti af orðum hans að 

þeim hafi ekki síst verið beint til 
fulltrúa bankaráðanna sem til-
nefndir voru af stjórnmálaflokk-
unum eftir bankahrunið í byrjun 
síðasta mánaðar.  

„Við höfum þegar sent þetta út í 
uppkastsformi til Ásmundar (Stef-
ánssonar) og annarra þeirra sem 
tengjast bönkunum. Við vonum þó 
að leiðbeiningarnar verði víðtæk-
ari en að ná einungis til fjármála-
fyrirtækjanna,“ sagði Finnur en 
tók fram, að þrátt fyrir þetta sé 
sömuleiðis horft til heildarinnar, 
annarra fyrirtækja í íslensku 
atvinnulífi, með það fyrir augum 
að auka samkeppnishæfni Íslands.  

Varast ofríki hins opinbera
Finnur sagði engar leiðingar sem 
þessar til hér í dag um stjórnar-
hætti fyrirtækja. Fram komi í 
aðgerðaáætlun Fjármálaráðuneyt-
isins fram til 2010, að markmiðið 

sé að tryggja framúrskarandi 
stjórnarhætti í rekstri ríkisins. 
„Með útgáfu leiðbeininganna erum 
við að leggja svolítið inn í þá 
vinnu,“ sagði hann og bætti við að 
von sín væri að breið samstaða 
yrði um að fara eftir þeim. 

Finnur sagði ljóst að hlutverk 
hins opinbera hafi gjörbreyst í 
íslensku atvinnulífi nú þegar það 
hafi tekið yfir í kringum áttatíu 
prósent af fjármálastarfseminni.   

Við þær kringumstæður sem 
upp hafi komið í íslensku efna-
hagslífi sé hætta á að þrengi að 
atvinnurekstri í skugga aflsmun-
ar á milli hins opinbera og einka-
fyrirtækja. „Í ljósi þess að einka-
framtakið er sá hluti 
atvinnulífisins þar sem fram-
leiðniaukning er hvað mest, og 
hagvöxtur byggir á, þá er afar 
brýnt að hamla gegn þeirri þróun 
að sjónarmið, önnur en viðskipta-
legs eðlis, ryðji sér til rúms í opin-
berum rekstri umfram það sem 
æskilegt er,“ sagði Finnur og 
lagði áherslu á að hér ríki gagn-
sæi og að allar athafnir hins opin-
bera séu trúverðugar. „Það á ekki 
síst við nú,“ sagði hann.

FRAMKVÆMDASTJÓRINN KYNNIR FULLTRÚUM FJÁRMÁLAEFTIRLITS OG BANKANNA ÞRIGGJA LEIÐBEININGARNAR Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, sagðist 
við afhendingu leiðbeininga um stjórnarhætti opinberra fyrirtækja vona að stjórnendur opinberra fyrirtækja hafi þær til hliðsjónar. Það geti haft víðtæk áhrif. Mikilvægt sé að 
hafa leiðbeiningar sem þessar til hliðsjónar nú þegar áttatíu prósent af fjármálastarfsemi hér á landi er komin í umsjón hins opinbera. Við enda borðsins sátu þrír fulltrúar 
bankanna: Ásmundur Stefánsson, ráðgjafi stjórnvalda og formaður bankaráðs Landsbankans, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, bankaráðsmaður í Glitni, og Valur Valsson, formaður 
bankaráðs Glitnis. Við hlið Ásmundar situr svo Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Nýja Kaupþings.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hindra þarf hagsmunagæslu 
í opinberum fyrirtækjum
Viðskiptaráð afhenti í gær fulltrúa fjármálaráðherra og fulltrúum bankaráða viðskiptabankanna þriggja leiðbeiningar um stjórn-
hætti opinberra fyrirtækja. Framkvæmdastjóri ráðsins segir mikilvægt að koma í veg fyrir spillingu innan hins opinbera. Jón 
Aðalsteinn Bergsveinsson var sem fluga á vegg þegar leiðbeiningar um góða stjórnarhætti voru afhentar fulltrúum hins opinbera.

Í starfshópi um stjórnarhætti opin-
berra fyrirtækja áttu sæti: Finnur 
Oddsson, framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs (formaður),
Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallarinnar, Hannes G. Sig-
urðsson, aðstoðarframkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins, 
Þorgeir Eyjólfsson, forstjóri 
Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og 
Erlendur Magnússon fram-
kvæmdastjóri.

Nefndin

Hið opinbera ætti því ávallt að stefna að því að hverfa af 

samkeppnismörkuðum til að viðhalda skilvirku og sam-

keppnishæfu markaðshagkerfi í þágu framfara og hag-

sældar

... Opinber fjármálafyrirtæki ættu 
að skoða hvort skynsamlegra sé 
að skipta fyrirtækjum upp fremur 
en að sameina í þeim tilgangi að 
draga úr fákeppni, aðgangshindr-
unum, óæskilegum stjórnunar- og 
eignatengslum eða markaðsráð-
andi stöðu.

... Ef fyrirtæki eða eignir þeirra eru 
boðnar til sölu ætti það ferli að 
vera opið og gagnsætt og hlut-
lægni í vali milli kaupenda tryggð. 
Allir áhugasamir kaupendur ættu 
að hafa jafna möguleika á því að 
gera tilboð. Skapa ætti mögu-
leika fyrir nýja aðila, eftir atvikum 
erlenda fjárfesta, til að kaupa 
fyrirtæki eða eignir. 

... Til að tryggja gagnsæi og vinna 
gegn tortryggni ætti ferlið við 
endurskipulagningu fyrirtækja og 
aðrar mikilvægar ráðstafanir að 
vera skrásett.

... Hið opinbera ætti að virða í hví-
vetna sjálfstæði stjórna opinberra 
fjármálafyrirtækja og ætti alls ekki 
að taka þátt í daglegum rekstri 
þeirra. Stjórnir opinberra fjármála-
fyrirtækja ættu að bera ábyrgð 
og gegna skyldum sínum óháð 
pólitískum áhrifum sem gætu leitt 
til hagsmunaárekstra, t.a.m. þegar 
embættismenn sitja í stjórnum.

... Innstæðueigendur eru sérstakir 
hagsmunaaðilar fyrir fjármálafyrir-
tæki og því ættu stjórnarmenn og 
stjórnendur þeirra að taka sérstakt 
tillit til og vernda hagsmuni þeirra.

Brot úr 
leiðbeiningunum:

„Mér finnst þetta mjög gagnlegt framtak,“ segir Ásmund-
ur Stefánsson, formaður bankaráðs Landsbankans. 
Hann sagði áhugavert að skoða stöðu opinbers rekstrar 
hér miðað við það sem tíðkaðist í Sovétríkjunum á 
sínum tíma. „Yfirmenn eru skipaðir yfir viðkomandi 
stofnun og þeim er gert að starfa sjálfstætt. Dagleg 
stjórnun er ekki undir afskiptum ráðuneytis eða ráð-
herra nema í algjörum undantekningartilvikum. Þetta 
kerfi gafst ekki vel í Sovétríkjunum og mun verða erfitt 
hér,“ sagði hann. 

ÁSMUNDUR STEFÁNSSON
„Lykilatriði leiðbeininganna eru þau að opinber fjármála-
fyrirtæki eiga að vera gagnsæ og fagleg,“ segir Þórður 
Friðjónsson, forstjóri Nasdaq OMX á Íslandi. Hann 
segist reikna með að aðstæður í efnahagslífinu nú sé 
tímabundið ástand. Þá sé mikilvægt að stjórnarhættir 
fyrirtækjanna séu með þeim hætti að ekkert geti orðið 
því til trafala að færa þau aftur úr ríkiseigu yfir á markað 
eða í einkaeign. „Það er yfirlýst markmið ríkisstjórnar-
innar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, að það verði gert 
eins fljótlega og mögulegt er. Ég held reyndar að það sé 
mjög mikilvægt að eignarhald þeirra verði dreift.“

ÞÓRÐUR FRIÐJÓNSSON





Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar í Krónunni:

Silikon kökuform1290kr.

stk.

Silikon kökuform990kr.

stk.

Silikon kökuform990kr.

stk.

Silikon kökuform990kr.

stk.

Einnota álform og veislubakkar verð frá 249.-

Sigti samanfellanlegt990kr.

stk.

949.-
Hnífar 50.stk. 20cm.

890.-
Ausa 5 stk

ÁLHÚÐUÐ PLASTHNÍFAPÖR

849.-
Skeiðar 50.stk. 17,5cm.

899.-
Gafflar 50. stk. 19cm.

449.-
Kökuspaði 5 stk. 25cm.

Töfrasproti1999kr.

stk.

Blandari1980kr.

stk.

Handþeytari998kr.

stk.

EINFALT OG ÞÆGILEGT

FRÁBÆR TILBOÐ



Skaparinn3490kr.

stk.

Heimsmetabók

Guinnes
3889kr.

stk.

Ódáðahraun3430kr.

stk.

Vetrarsól3489kr.

stk.

Artemis Fowl2670kr.

stk.

Dimmar rósir3489kr.

stk.

10 ráð til að hætta3230kr.

stk.

Ofsi3390kr.

stk.

Fundið fé2605kr.

stk.

Myrká3390kr.

stk.

Eragon Brísingur3489kr.

stk.

Fíasól er flottust2290kr.

stk.

METSÖLUBÆKUR JÓLANNA

fyrst og fremst fyrir heimilið
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Á flugvellinum í Lúxemborg árið 1980, 
áfangastað Flugleiða og Icelandair um 
árabil.

Tískan í loftinu
Flugfreyjustarfið hafði lengi á sér rómantískan blæ. Áður en ferðalög til 
útlanda urðu algeng voru flugfreyjur í fámennum hópi sem fór utan reglu-
lega sem setti á þær tilheyrandi heimsborgarastimpil. Þær hafa alltaf 
verið einkennisklæddar við sín störf og vitanlega hafa búningar 
þeirra tekið breytingum í tímans rás. Einnig er liðin sú tíð að ein-
ungis konur vinni við að þjónusta farþega í flugi. Nýverið voru 
kynntir til sögunnar nýir búningar Icelandair sem hannaðir eru 
af Steinunni Sigurðardóttur fatahönnuði. Sigríður Björg Tómas-
dóttir skoðaði gamlar myndir af háloftatískunni.

Á níunda ára-
tugnum voru 
búningarn-
ir aðeins frjáls-
legri en oft 
áður. Hressar 
flugfreyjur fyrir fram-
an Hótel Loftleiðir 
sumarið 1989.  

Flugfreyjur Loftleiða ákaflega ánægð-
ar í  í einkennisbúningum eins og hann 
var árið 1971. Frá vinstri: Erna Hrólfsdótt-
ir, Suzette Carlen, Salvör Þormóðsdóttir, 
Ester Magnúsdóttir. 

Anna Harðardóttir, flugfreyja Loftleiða, 
fyrir framan Rolls Royce 400, eða Monsa 
eins og þær voru kallaðar. Myndin er 
tekin árið 1964.   MYNDIR ÚR SAFNI ICELANDAIR

Anna Harðardóttir er hér í flottum bún-
ingi með svokallaðan Gala-matarbakka 
árið 1965. 

Nýju búningarnir eru 
dökkbláir og hvítir og 
horfði Steinunn til ís-
lenskrar náttúru þegar 
kom að því að velja 
mynstur og efni. Við snið-
ið leit hún til 70 ára sögu 
fyrirtækisins. Þeir voru 
teknir í notkun 1. nóv-
ember. 

Elín Ida Kristjánsdóttir flugfreyja í 
búningnum sem nú er orðinn úreltur. 

Myndin er tekin síðasta vetur. 
FRÉTTABLAÐIÐ /VILHELM

u 

Höfuðklúturinnn setur 
svip sinn á Halldóru 

Stellu Ásgeirsdótt-
ur  árið 1945.

Hattarnir hafa löngum tilheyrt 
flugfreyjubúningnum.



Afsláttardagar

40% afsláttur af 
öllum vörum!

Holtagörðum og Akureyri
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H
eimilisofbeldi er 
ekki hvað síst 
falið því bæði þol-
andi og gerandi 
reyna að leyna 
vandamálinu og 

segja ekki frá af ótta við að þeim 
verði ekki trúað og að konurnar, 
sem eru í algjörum meirihluta sem 
þolendur, muni þurfa að þola frek-
ari fjandskap eða ofbeldi,“ segir 
Sigþrúður Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastýra Kvennaathvarfsins. 

Sigþrúður segir viðbrögð ger-
anda, sem vill ekki gangast við 
ofbeldinu og lýst er hér að neðan í 
nafnlausu viðtali, vera mjög dæmi-
gerð. „Slík viðbrögð eru mjög 
algeng, annað hvort að útmála kon-
una klikkaða eða þá að halda því 
áfram sem hann hefur kannski gert 
allan tíman meðan að ofbeldið 
hefur staðið yfir; að skrifa ofbeldið 
að einhverjum hluta á hennar 
ábyrgð. Réttlæta þannig ofbeldið 
með einhverjum dæmisögum, 
sönnum eða upplognum, um hegð-
un hennar, og vísa til þess að 
ofbeldið hafi þá annað hvort verið 
óhjákvæmilegt eða þá hreinlega að 
hún ljúgi. 

Þannig að það er mjög algengt að 
menn á einhvern hátt komi annað-
hvort ofbeldinu yfir á konuna eða 

þá vilji meina að þetta sé ekki satt. 
Að hún sé móðursjúk, geðveik og 
allt þess háttar.“ Sigþrúður segir 
að þótt mennirnir viðurkenni 
stundum að eitthvað hafi gerst þá 
fylgi því jafnframt oftast loforð 
um að þeir lofi að hafa stjórn á sér 
hér eftir, sem sé absúrd miðað við 
að þeir gefi þá skýringu að þeir 
hafi misst stjórn á sér. 

Margir telja oft að þeir sem beiti 
heimilisofbeldi séu menn í óreglu, 
atvinnulausir og með allt niðrum 
sig. Í áðurnefndu viðtali er maður-
inn hins vegar kurteis, kemur vel 
fyrir út á við og í góðri stöðu. Sig-
þrúður segir að slíkt geti oft verið 
raunin. „Já, það eru alls konar 
menn sem beita ofbeldið og margir 
þeirra kurteisir menn sem koma 
vel fyrir út á við. Sumir þeirra eru 
bara flottir menn í flottum stöðum 
sem flestum líkar vel við. Það er 
svo auðvitað alltaf erfiðara að 
segja frá þegar það sér enginn 
þessa hlið á manninum nema 
konan. Þannig að það gerir það að 
verkum að það er svolítið auðvelt 
fyrir hann að fá aðra með sér í lið 
og halda því fram að þetta sé bara 
einhver vitleysa.“ 

Sigþrúður segir það algengt að 
konur leiti sér fyrst hjálpar eftir 
að þær komast út úr ofbeldis-

sambandi. Að þær sjái kannski 
ekki hve alvarlegt ofbeldið var eða 
í hverju þær voru staddar fyrr en 
löngu eftir á. Fórnarlömbin fara 
nefnilega oft að upplifa ofbeldið 
sem hluta parsambandsins, ekki 
refsiverðan verknað. 

Mikilvægt að trúa konunni
„Þessum konum sem koma til 
okkar í viðtöl án dvalar, sem eru 
um og yfir 200 konur á ári, má gróf-
lega skipta í tvennt. Annars vegar 
eru það konur sem búa ennþá við 
ofbeldi og eru að reyna að finna 
leið til þess að komast út úr því eða 
lifa það af. Hins vegar eru það 
konur sem eru kannski löngu laus-
ar við ofbeldismanninn úr lífi sínu 
en eru ennþá að glíma við afleið-
ingar ofbeldisins og eru þá svolítið 
að horfa á það úr fjarlægð og gera 
sér grein fyrir hvað hafi í raun átt 
sér stað. Eðli ofbeldisins er þannig 
að það á sér stað innan heimilisins 
þar sem engin vitni eru. Og það 
laumar sér kannski smátt og smátt 
inn í sambandið. Þannig lítur þol-
andinn ekki á sig sem þolanda 
ofbeldis heldur sé það partur af 
sambandinu og afleiðing þess að 
hún hafi ekki hagað sér rétt.“ 
Þannig segir Sigþrúður að fórnar-
lömbin taki oft á sig einhvern part 
af sökinni og skömmina líka. Sig-
þrúður segir jafnframt mjög 
algengt að engan gruni neitt af 
nánustu aðstandendum. „Bæði 
ofbeldismaðurinn og þolandinn 
fela þetta eins og þau geta. Einnig 
getur oft verið erfitt að útskýra 
fyrir fólki, hvað varðar andlega 
ofbeldið, að þetta sé ofbeldi, af því 
að í öllum samböndum er kannski 
rifist og kannski erfitt að greina á 
milli. Og þegar maður segir bara 
frá einstaka atviki er erfitt að 
greina á milli eðlilegra hjóna-
árekstra og viðvarandi andlegs 
ofbeldis.“ 

Stór hluti kvenna segist hafa 
orðið fyrir barðinu á ofbeldi af 
hálfu sambýlismanns eða maka á 
einhverju skeiði ævinnar. Hér á 
landi var síðast gerð rannsókn árið 
1996 á útbreiðslu heimilisofbeldis 
en Sigþrúður segir að þessa dag-
ana standi yfir rannsókn á Íslandi 
sem muni að líkindum birtast nið-
urstöður úr á næsta ári.  „Það verð-
ur mjög fróðlegt að vita hvað 
kemur út úr henni. Því okkur vant-
ar svo rannsóknir á umfanginu og 
eðlinu og hvernig mismunandi 

hópar líta út í þessu samhengi. Við 
höfum  ekki mjög góða mynd af 
ástandinu.“  Sigþrúður segir að 
þegar kona kemur fram og segir 
frá ofbeldi sé mikilvægt að aðstand-
endur trúi henni. „Mikilvægast af 
öllu er að trúa viðkomandi og sýna 
traust og láta vita að maður sé til 
staðar og fordæma ekki. Það er 
auðvitað auðvelt að segja: Af 
hverju ertu búin að þegja yfir 
þessu öll þessi ár? Það er mikil-
vægt að fordæma ekki það sem á 
hefur gengið og  réttlæta ekki 
ofbeldið. Því að þolandinn hefur 
heyrt þetta  allan tímann: „Þetta 
gerðist auðvitað bara af því að þú 
varst svo löt eða daðraðir of mikið 
í partíinu.“ Þannig að muna að taka 
ekki undir þær ásakanir og muna 
að ofbeldi er aldrei réttlætanlegt. 
Svo er líka mikilvægt að sætta sig 
við að það geti tekið miklu lengri 

tíma en okkur hinum finnst eðli-
legt að komast út úr þessu. En vera 
til staðar og muna að viðkomandi 
geti tekið nokkur skref afturá 
bak.“

Mjög algengt að segja þolendur 
heimilisofbeldis geðveika
Heimilisofbeldi er talið vera algengasti ofbeldisverknaðurinn á Vesturlöndum en vegna þess hve vandamálið er falið er yfirleitt 
vantalið hve margir hafa búið við eða búa við ofbeldi á heimili. Sigþrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaat-
hvarfs, ræddi við Önnu Margréti Björnsson um vandamálið sem allir reyna að leyna. 

SIGÞRÚÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR HJÁ 
KVENNAATHVARFINU „Það eru alls 
konar menn sem beita ofbeldi og margir 
þeirra kurteisir menn sem koma vel fyrir 
út á við. Sumir þeirra eru bara flottir 
menn í flottum stöðum sem flestum 
líkar vel við.“ 

➜ ERT ÞÚ BEITT OFBELDI?
Á eitthvað af neðantöldu við um maka þinn?
■ Óttastu hann undir einhverjum kringumstæðum?
■ Er hann uppstökkur, skapbráður og/eða fær bræðisköst?
■ Verður hann auðveldlega reiður undir áhrifum áfengis?
■ Reynir hann að koma í veg fyrir að þú farir þangað sem þú vilt fara eða 

að þú stundir vinnu, skóla eða áhugamál?
■ Fylgist hann með þér hvar og hvenær sem er?
■ Ásakar hann þig sífellt um að vera ótrú?
■ Gagnrýnir hann þig, vini þína og/eða fjölskyldu?
■ Ásakar hann þig stöðugt – ekkert sem þú gerir er rétt eða nógu vel gert?
■ Segir hann að „eitthvað sé að þér“, þú sért jafnvel geðveik?
■ Gerir hann lítið úr þér fyrir framan aðra?
■ Hefur hann yfirráð yfir fjármálum ykkar og krefst skýringa á hverri krónu?
■ Eyðileggur hann persónulegar eigur þínar af ásettu ráði?
■ Hrópar hann/öskrar á börnin eða þig?
■ Ógnar hann þér með svipbrigðum, hreyfingum eða bendingum?
■ Hótar hann að skaða þig, börnin eða aðra nákomna?
■ Þvingar hann þig til kynlífs?
■ Hefur hann ýtt við þér, hrint þér, slegið til þín eða slegið/barið þig eða 

börnin?
 (Tekið af vefsíðu Kvennaathvarfsins) 

N
okkur ár eru síðan að konan og 
maður hennar skildu. Viðmæl-
andinn segir hins vegar að þegar 
hún losnaði út úr sambandinu 

hafi tekið við löng vinna, að vinna sig sál-
rænt út úr ofbeldinu og öðlast sjálfstraust á 
ný.

„Ég hélt fyrst þegar ég skildi að ég væri 
fyrst og fremst brotin vegna skilnaðarins 
sjálfs. Svo mikil var afneitunin ennþá eftir 
að ég kom út úr sambandinu. Ég hafði í svo 
mörg ár búið við líkamlegt og andlegt 
ofbeldi, sem mér hafði verið talin trú um af 
hálfu mannsins míns fyrrverandi, að væri 
réttlætanlegt og mér sjálfri að kenna, jafn-
vel eitthvað sem væri ekki „neitt, neitt“, að 
ég var nokkurn tíma að átta mig á hve 
alvarlegt þetta hafði verið og hvað hafði í 
raun gerst. Mér var síðar sagt að slíkt væri 
mjög algengt – að maður væri orðinn það 
meðvirkur að maður væri sjálfur farinn að 
halda að svona ætti þetta bara að vera.“ 

Ofbeldið gat átt sér stað við ýmsar 

aðstæður en maðurinn passaði sig á því að 
aldrei sæist neitt á konunni – það er reif í 
hár hennar, löðrungaði og barði á staði sem 
ekki sást á. „Hann gat lofað því að þetta 
kæmi ekki fyrir aftur, að hann myndi taka 
sig á og það er erfitt að reiða hendur á því 
af hverju maður fór ekki frá honum á 
meðan maður var barnlaus og fjárhagslega 
óháður honum. Barn kom samt fljótlega til 
skögunnar og hann fór að hafa í hótunum 
að hann tæki barnið af mér ef ég færi og 
myndi eyðileggja allt líf mitt. Hann náði oft 
að hræða líftóruna úr mér og smám saman 
var ég farin að trúa því að ég væri bara 
best sett með honum, þrátt fyrir ástandið.“

Eftir tíu ára samband náði konan að skilja 
við manninn en sagði aðstandendum sínum 
ekki frá ofbeldinu fyrr en um ári síðar. 

„Meðan á sambandinu stóð hafði ég trúað 
nánustu vinkonum fyrir að eitthvað gengi á 
en dró þó úr enda var skömmin mikil að 
vera þarna enn og að hann kæmi svona 
fram við mig. Hann var líka í góðri vinnu, 

kom vel fyrir, var kurteis og gat sagt brand-
ara og verið afar indæll út á við. Mér leið 
eins og það myndi enginn trúa mér ef ég 
segði frá. Ég var því lengi að gera upp við 
mig hvort ég ætti nokkurn tímann að segja 
nokkrum frá en eftir því sem tíminn leið og 
ég styrktist innra með mér sá ég betur og 
betur að ég hafði ekki gert neitt rangt held-
ur búið með veikum manni. Hins vegar þar 
sem að ég kærði aldrei meðan á ofbeldinu 
stóð og hef því engin áverkavottorð get ég 
ekki komið fram undir nafni og talað um 
þessa reynslu í dag opinberlega þótt ég 
vildi. Enda hafði það miklar afleiðingar að 
tala um þetta þótt ekki væri opinberlega, 
en hann sagði þetta allt vera „haugalygi í 
þessari klikkuðu fyrrverandi konu sinni“,“ 
útskýrir konan og heldur síðan áfram: „Á 
meðan á ofbeldinu stóð sagði hann mér að 
hann gerði mér þessa hluti því ég væri svo 
klikkuð. Í dag, eftir að ég sagði frá, heldur 
hann í raun uppteknum hætti: Að segja 
öllum að ég sé geðveik.“ 

Þegar það dugði ekki til hófst ófræging-
arherferð og eiginmaðurinn fyrrverandi 
fór miskunnarlaust að dreifa sögum um 
geðveiki fyrrverandi konu sinnar, að hún 
væri ekki heil á geði því hún væri hjá geð-
lækni. „Þunglyndi sem ég glímdi við eftir 
ofbeldið og á meðan á því stóð var vatn á 
myllu hans og með því að benda á að ég 
gengi til læknis fannst honum hann hafa 
sönnun fyrir að ég væri ímyndunarveik. 
Sem var auðvitað kaldhæðnislegt því þung-
lyndið var afleiðing ofbeldisins. Ég er hins 
vegar, þrátt fyrir þessa lífsreynslu, mjög 
fegin að hafa sagt frá og staðið með sjálfri 
mér og það gerði mig sterkari fyrir vikið. 
Það var erfitt að nánir fjölskyldumeðlimir 
barnsins míns lokuðu á mig og trúðu lygum 
hans en uppskeran var samt svo ríkuleg í 
andlegum bata að ég hefði aldrei viljað 
sleppa þessu. Og mér fannst gott að vita, 
eftir á, að hans viðbrögð og eftirleikur, eru 
ekki einsdæmi heldur dæmigerð hegðun 
fyrir ofbeldismenn í afneitun.“ 

Hélt að enginn myndi trúa mér
Fréttablaðið ræddi við konu sem segir frá heimilisofbeldi sem hún mátti þola af hendi fyrrverandi eiginmanns síns í áratug. 

MIKIL SKÖMM Ofbeldið gat átt sér 
stað við ýmsar aðstæður en maðurinn 
passaði sig á því að aldrei sæist neitt á 

konunni –  reif í hár hennar, löðrungaði 
og barði á staði sem ekki sást á.
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A
ð mótmælunum í Taílandi 
stendur fjölmenn hreyf-
ing sem nefnist Lýðræð-
ishreyfing alþýðunnar. Sú 

hreyfing er einkum skipuð höfuð-
borgarbúum, vel stæðum kaup-
sýslumönnum og konungssinnum, 
sem flestir hverjir eru vel stæðir 
og íhaldssamir.

Þessi hreyfing hefur árum saman 
krafist þess að ríkisstjórn landsins 
segi af sér. Fyrst beindust mótmæl-
in gegn ríkisstjórn Thaksins Shina-
watra, og urðu mótmælin það öflug 
að á endanum skarst herinn í leik-
inn og steypti Thaksin af stóli 
haustið 2006. 

Herinn stjórnaði síðan landinu í 
rúmt ár, og efndi þá til kosninga en 
sigurvegari í þeim kosningum var 
flokkur Thaksins, eða öllu heldur 
arftaki þess flokks, þannig að mót-
mælin hófust fljótlega á ný.

Óljósar ásakanir
Umheimurinn hefur átt frekar erf-
itt með að átta sig á kröfum mót-
mælendanna. Þeir vilja stjórnina 
burt, það er ljóst, og saka hana um 
margvíslega spillingu og illvirki, 
jafnvel morð og limlestingar.

Samtökin Transparency Inter-
national, sem árlega taka saman 
skýrslu um spillingu stjórnvalda í 
ríkjum heims, segja reyndar að á 
valdatíma Thaksins hafi frekar en 
hitt dregið úr spillingu á Taílandi.

Utan frá séð lítur út fyrir að átök-
in snúist frekar um það, að gamla 
valdastéttin í Bangkok sættir sig 
ekki við að missa völdin til „utan-
garðsmanna“ á borð við Thaksin og 
arftaka hans, sem njóta vissulega 
lítils stuðnings í höfuðborginni en 
þeim mun meiri vinsælda úti á 
landsbyggðinni.

Skammvinnur árangur
Fyrir tveimur árum tókst mótmæl-
endum að hrekja Thaksin frá völd-
um, en þegar efnt var til kosninga á 
ný rúmu ári síðar tók við embætt-
inu náinn samstarfmaður hans, 
Samak Sundaravej.

Báðir voru þeir félagar í Thai 
Rak Thai, stjórnmálaflokki sem 
fyrst komst til valda í kosningum 
árið 2001. Flokkurinn höfðaði mjög 
til alþýðufólks utan höfuðborgar-
innar, þótt leiðtogar flokksins væru, 
ekki síður en andstæðingar þeirra, 
auðkýfingar í Bangkok og stefna 
flokksins væri hægrisinnuð.

Flokkurinn var reyndar leystur 
upp eftir herforingjabyltinguna 
2006, en nýr flokkur var stofnaður 
á rústum hans og fór sá flokkur létt 

með að sigra í kosningunum árið 
2007.

Mótmælendahreyfingin gat hins 
vegar engan veginn sætt sig við 
nýja forsætisráðherrann, og sakaði 
hann um að vera í raun handbendi 
Thaksins, sem áfram hafi haldið 
um valdataumana úr útlegð sinni á 
Bretlandi.

Mótmælendurnir fögnuðu því 
ákaft þegar Samak Sundaravej 
sagði af sér nú í haust, en það var 
skammgóður vermir því þingið, 
þar sem sami flokkur er enn í meiri-
hluta, valdi samstundis Somchai 
Wongsawat arftaka hans. Somchai 
er ekki aðeins náinn samstarfsmað-
ur Thaksins, eins og Samak, heldur 
mágur hans að auki. 

Mótmælin héldu því áfram, og 
engin lausn í sjónmáli.

Yfirgnæfandi stuðningur
Ríkisstjórnin og núverandi jafnt 
sem fyrrverandi forsætisráðherr-
ar hennar, ekki síst sjálfur Thaksin 
Shinawatra, njóta nefnilega óskor-
aðs stuðnings yfirgnæfandi meiri-
hluta landsmanna, sem búa utan 
höfuðborgarinnar og hafa það fæst-
ir jafn gott og auðstéttirnar í Bang-
kok sem vanar eru völdunum.

Vandinn, sem mótmælendurnir 
standa frammi fyrir, er því sá að 
þótt stjórninni sé komið frá þá á 
sami flokkur vísan stuðning mikils 
meirihluta landsmanna þegar efnt 
verður til kosninga á ný.

Stjórnarandstæðingarnir hafa 
þess vegna sett fram kröfur um að 
kosningakerfi landsins verði breytt, 
til dæmis þannig að ákveðnir hópar 
og starfsstéttir fái aukið vægi í 
kosningum.

Viðburðarík vika
Þessi vika, sem nú er að ljúka, 
hefur verið viðburðarík. Ákveðin 
tímamót virðast hafa orðið þegar 
mótmælendur gripu til þess ráðs að 
leggja undir sig báða flugvelli borg-
arinnar og hindra millilandaflug.

Ferðaþjónusta er mikilvæg 
tekjulind í Taílandi og alvarleg 
röskun á henni gæti haft afdrifa-
ríkar afleiðingar fyrir efnahag 
landsins, sem varla má við miklu í 
viðbót við aðra erfiðleika sem nú 
steðja að. Skaðinn af fjögurra daga 
stöðvun flugumferðar er reyndar 
nú þegar orðinn það mikill að tölu-
verðan tíma tekur að vinna hann 
upp á ný.

Stjórnin lýsti yfir neyðarástandi 
á flugvöllunum og hótaði því að 
beita her og lögreglu til að rýma 
flugstöðvarbyggingarnar og 
tryggja flugumferð á ný. Mótmæl-
endurnir hótuðu á móti að berjast 

til síðasta manns, og þá gaf stjórnin 
eftir og lofaði að fara ekki í hart. Á 
meðan er biðstaða og alls óvíst um 
framhaldið.

Herforingjarnir
Og þá beinast sjónir manna að her-
foringjunum, sem eru ekki óvanir 
því að grípa inn í og taka sjálfir að 
sér stjórnina, að því er virðist til að 
tryggja að landið verði ekki stjórn-
laust.

Í vikunni hvatti Anupong Paoch-
inda, yfirmaður hersins, stjórnina 
til að segja af sér. Somchai Wongsa-
wat forsætisráðherra neitaði að 
verða við því, og hvetur stuðnings-

menn stjórnarinnar þess í stað til 
að standa í vegi fyrir hernum ef 
reynt verður að steypa stjórninni 
af stóli.

Meti herforingjarnir ástandið 
þannig að flugvallardeilan verði 
ekki leyst öðru vísi en stjórnin fari 
frá, má samt alveg eins búast við 
stjórnarbyltingu þeirra á allra 
næstu dögum.

Vandinn er sá, að þegar þeir efna 
til kosninga á ný eiga félagar 
Thaksins enn vísan meirihluta, sem 
jafn víst er að kallar á enn frekari 
mótmæli frá hinum auðugu höfuð-
borgarbúum sem ekki vilja missa 
frá sér völdin.

KONUNGSHJÓNUNUM HAMPAÐ Einn mótmælendanna tók með sér stóra mynd af 
konungshjónunum, sem njóta mikillar virðingar í landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÝORÐINN FORSÆTISRÁÐHERRA Somchai Wongsawat, til vinstri á myndinni, í hópi 
flokkssystkina sinna á þingi 17. september síðastliðinn, þegar þingið hafði kosið 
hann forsætisráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Uppreisn íhaldsafla í Bangkok
Mánuðum saman hefur fjölmenn mótmælahreyfing íhaldsafla í Bangkok krafist afsagnar forsætis-
ráðherra og ríkisstjórnar landsins. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér málið og segir að aðgerðir mótmæl-
enda í Taílandi gegn flugumferð stefni efnahag 

HARÐSNÚIN MÓTMÆLLI Með því að leggja flugvelli Bangkok-borgar undir sig freista mótmælendur þess að knýja fram þau málalok að stjórnin fari frá. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

' GRAPHIC NEWS

UPPNÁM Á FLUGVÖLLUM BANGKOK
Stjórnvöld á Taílandi lýstu yfir neyðarástandi á tveimur flugvöllum Bangkok-

borgar, en hika við að beita hernum á mótmælendahópana sem hindra flug-
umferð. Somchai Wongsawat forsætisráðherra neitar að verða við ósk herfor-

ingjans Anupong Paochinda um að efna til kosninga.

AT B U R Ð A R Á S I N

Sept. 2006  Herinn steypir Thaksin Shinawatra 
forsætisráðherra af stóli.

Des. 2007  Nýr stjórnmálaflokkur, Valdaflokkur 
alþýðunnar, sem er arftaki Thai Rak Thai, flokks 
Thaksins, sigrar í fyrstu kosningum eftir herforingja-
byltinguna.

Feb. 2008  Borgaraleg stjórn tekur við.

Thaksin snýr heim úr útlegð.

Ágúst  Thaksin flýr aftur með fjölskyldu sinni til 
Bretlands eftir að réttarhöld hófust á hendur honum 
vegna spillingarmála.

September  Neyðarástandi lýst yfir í Bangkok eftir 
harðvítug átök milli mótmælenda og stuðningsmanna 
stjórnarinnar.

Stjórnlagadómstóll úrskurðar að Samak Sundaravej 
forsætisráðherra verði að víkja úr embætti vegna 
hagsmunaáreksturs út af því að hann kom tvisvar fram 
sem sjónvarpskokkur eftir að hann tók við embætti.

Mágur Thaksins, Somchai Wongsawat, verður 
forsætisráðherra. Andstæðingar stjórnarinnar halda 
áfram mótmælum.

Október  Sextán manns féllu og hundruð særðust í 
mótmælaátökum, þeim verstu í sextán ár.

Hæstiréttur dæmir Thaksin í tveggja ára fangelsi 
vegna spillingar í tengslum við jarðasölu.

25. nóvember  Mótmælendur loka báðum flug-
völlum Bangkok, með þeim afleiðingum að þúsundir 
flugfarþega verða strandaglópar.

Lokaðir flugvellir 
Mótmælendur krefjast 
þess að stjórnin segi 
af sér

Chao Phraya 
fljótið

Don Mueang 
flugvöllur

Suvarnabhumi 
flugvöllur

4 km

BANGKOK

Stjórnar-
byggingin

Miklahöll

TAÍLAND
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D
avíð Þór og Kristín 
Helga hafa aldrei hist 
áður. Samt er eins og 
þau séu aldarvinir frá 

fyrstu stundu. „Ég gæti setið hér í 
tvo sólarhringa og rætt við þig um 
ástandið,“ segir Davíð Þór sem 
ber ekki beinlínis með sér að geta 
setið neins staðar svo lengi. „Við 
erum sálufélagar, systkini og 
sveitatúttur,“ segir Kristín Helga 
og hlær. Bæði eru í lopapeysum á 
fundinum sem átti sér stað í Nor-
ræna húsinu og eru mjög hress 
þrátt fyrir kalsaveður. Enda eng-
inn kuldi inni og þaðan af síður í 
samræðunum sem snerust að 
mestu um ástandið á Íslandi, óhjá-
kvæmilega.
K: „Ég hef staðið á Austurvelli, 
horft yfir mannhafið og hugsað 
hvernig sé hægt að virkja allt 
þetta fólk til góðra verka í þágu 
allra. Það er ekkert mál að standa, 
öskra og hrópa, en það kemur 
bara svo lítið út úr því. Svo eigum 
við bara stjórnmálamenn sem eru 
reiðir, bitrir og beiskir og þeir eru 
að fara að búa til nýtt samfélag.
D: „Ég neita að tala sem bitur 
Íslendingur, það gengur ekki. Ég 
vil sjá allt í hinu stóra samhengi. 
Ég er nýkominn úr Reykholti, þar 
sem ég las stjórnarskrána, Fót-
spor á himnum og fleiri bækur, 
fór í göngutúra og talaði við fólk, 
mér finnst svo gott að líta á hlut-
ina úr fjarlægð. Reiði og biturð 
kemur út af þröngum fókus.“

Gamla kaupfélagshugmyndin
K: „Maður á að taka reiðina og 
nota í eitthvað gott. Ég fékk hel-
víti góða hugmynd. Ég hefði vilj-
að kalla til sveitarstjórnir, þær 
eru svo góður vettvangur, og setja 
upp stjórnstöð, eins og gert er í 
náttúruhamförum. Þar myndum 
við fólkið skipuleggja björgunar-
aðgerðir og ég myndi vilja henda 
út allri pólitík.“
D: „Við þurfum að henda út allri 
pólitík. Ég er með aðra hugmynd, 
sem reyndar á rætur að rekja til 
Matthíasar Hemstock trommu-
leikara, hún er sú að stofna Pönt-
unarfélag lýðveldisins, almenn-
ingur leggur til stofnfé, sem þarf 

ekki að vera mikið, og svo pöntum 
við vörur óháð öllum birgjum.“ 
K: „Við erum að tala um gömlu 
kaupfélagshugmyndina, fyrir 
spillingu. Veistu ég hef heyrt 
þetta áður, þessi hugmynd er á 
lofti í samfélaginu.“ 
D: „Svo verðum við bara að nota 
besta fólkið sem við höfum. Ég á 
góðan vin sem er píanóstillinga-
maður, þegar þarf að stilla píanó-
ið mitt þá kalla ég á hann og hann 
leysir málið, ekki einhver annar. 
Við höfum of lengi verið með van-
hæft fólk í störfum.“ 
K: „Það er líka fullt af fólki sem 
væri til að bregðast við ef það 
væri útkall, fólk sem nennir ekki 
pólitísku rugli, vill ekki láta sjá 
sig á mótmælum en væri til í að 
gera eitthvað.“
Eru Íslendingar ekki nógu dugleg-
ir að mótmæla?
K: „Þátttakan í fundum á Austur-
velli hefur verið góð miðað við 
hvernig við erum. Svo fékk ég 
líka svo góða tilfinningu þegar ég 
gekk út af fundinum í Háskólabíó, 
ég var svo stolt, þetta var ekki 
skríll heldur Íslendingar. Við 
erum á leiðinni að búa hér til sam-
félag eftir að hafa verið einkafélag 
undanfarin ár. Við erum að vakna 
smám saman.“

Kreppa í tíu ár
Hvernig upplifðuð þið góðærið 
svokallaða?
K: „Blessuð, gerðu það fyrir mig 
að kalla það ekki góðæri.“
D: „Það er nú eiginlega búin að 
vera kreppa hjá mér í tíu ár, en 
þau hafa samt verið upp á við 
þessi ár, ég hef aldrei lært svona 
mikið og ég hef kynnst frábæru 
fólki, öll mín auðæfi liggja í því.“
K: „Ég sukkaði aldrei neitt og 
þegar er verið að segja að við 
höfum öll tekið þátt í sukkinu 
finnst mér eins og það sé verið að 
segja við fórnarlamb líkamsárása: 
Ég sé ekki betur en þið hafið haft 
gaman af þessu.“
D: „Það hefur mikið verið hlegið 
að mér fyrir að aka um á gömlum 
bíldruslum.“
K: „En nú þykja þeir smart. En ég 
vil við þetta bæta að það gaf mér 
enginn það sem ég á, ég ætla ekki 
að þakka það þessum bankaræn-
ingjum sem nú fara huldu höfði 
eða ríkisstjórninni sem hefur siglt 
okkur upp á sker. Sömu sögu getur 

flest venjulegt fólk sagt, við 
höfum unnið hörðum höndum.“
D: „Ég held að það hafi tapast 
rosalega mikil samvera í neyslu-
hyggjunni undanfarin ár.“
Á að kjósa?
K: „Já auðvitað.“
D: „Það á að kjósa í vor. Það þarf 
nýjan landsliðsþjálfara.“
K: „Mér finnst skelfilegur hroki 
að segja við fólk að það sé ekki 
hægt að kjósa því þá fari allt til 
fjandans og meira að segja hefur 
forysta verkalýðshreyfingarinn-
ar varað við því. Þetta er svo 
skelfileg endastöð spillingarinn-
ar. Kosningar hafa aldrei skapað 
glundroða.“
D: „Það er engum hollt að sitja 
svona lengi við stjórnvölinn eins 
og Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
gert.“ 
K: „Það er líka svo mikil gerjun í 
gangi. Ég er viss um að það kemur 
kvennaframboð, það liggur alveg 
í loftinu. Svo á eitthvað eftir að 
spretta úr þessum borgarafund-
um. Sjáið bara allt þetta unga fólk 
sem talar á torgum, það gefur mér 
von.“ 
D: „Svo segja menn að það sé ekk-
ert að marka það. Ég skal sýna 
ykkur svolítið. [Hér vippar Davíð 
Þór fartölvunni á borðið í eitt 
skipti af mörgum og opnar skjal 
með stjórnarskránni og fer að 
lesa kafla um málfrelsi]. 

það er auðvitað frábært hvað er 
mikið frelsi á Íslandi að vissu 
leyti, ég get hringt í ráðherra og 
ráðamenn. Verst að sannleikanum 
hefur verið stýrt.“

Hugljómun í London
Áttu þið von á efnahagshruninu?
D: „Ég hef vitað í nokkur ár að 
eitthvað myndi gerast. Þetta var 
svo óeðlilegt, maður verður að 
sníða sér stakk eftir vexti. Það er 
gömul tugga var sagt við mann, en 
hva, það er gömul tugga að maður 
verður að vakna á morgnana til að 
pissa en maður gerir það samt. En 
ég skal segja ykkur, ég var að spila 
á árshátíð Landsbankans 15. mars 
síðastliðinn í Egilshöll. Ég er mjög 
málfrjáls maður, ég segi bara það 
sem mér dettur í hug. Bankastjór-
arnir afhentu starfsmönnum íbúð 
í Kaupmannahöfn því nú var þetta 
allt orðið svo frábært. Það höfðu 
aldrei sést svo miklir peningar 
koma inn í Landsbankann, það 
sem væri að gerast hér væri flug-
tak fyrir einhverju ógurlegu. 
Síðan var talað um að Ísland væri 
skuldsettasta land í heimi og 
bankastjórarnir sögðu við starfs-
mennina sína að það þýddi bara 
eitt, að starfsfólkið hefði unnið 
vinnuna sína og ætti að vera rosa-
lega stolt. Ég bara hvítnaði undir 
þessu og hugsaði nú er þetta búið, 
þetta er bara vikuspursmál.“ 

K: „Skrítið, þú vissir þetta en ekki 
Geir. Hann vissi þetta bara nýlega, 
kannski í október. Ég varð fyrir 
mikilli hugljómun í London í fyrra-
vor. Þá sat ég hádegisverðarfund 
þar sem ég hlustaði á fulltrúa 
íslensku bankanna kynna útrás-
ina. Mér fannst það tækifæri til að 
fylgjast með, mér leiðast peningar 
og ég hafði bara látið eins og þessi 
útrás kæmi mér ekki við. Skila-
boðin á fundinum voru að í London 
væri hægt að græða milljarða nótt 
og dag og við ættum bara að grípa 
þá. Enginn sagði mér hvaðan pen-
ingarnir kæmu og enginn sagði 
mér hvernig þeir myndu skila sér 
til Íslands. Þegar ég svo hringdi í 
manninn minn sagði ég við hann: 
„Ég hafði engar áhyggjur af 
útrásinni áður en ég kom hingað, 
nú hef ég þungar áhyggjur.“ Og 
þarna var ég áhyggjufull fávís 
kona með lítið peningavit. En Geir 
hafði greinilega ekki áhyggjur, 
hann vissi ekkert.“
D: „Og skuldirnar! Hér eru skuld-
irnar [dregur upp miða] 20 millj-
ónir á fjögurra manna fjölskyldu, 
fyrir utan allar aðrar skuldir. Hér 
gæti verið paradís, við verðum 
bara að ákveða hvernig við viljum 
hafa landið. Ég skal fara á frysti-
togara – ekkert mál, ég þarf bara 
fimm mínútur við hljóðfærið á 
dag.“
Hvern á að kalla til ábyrgðar?

Á RÖKSTÓLUM

Hér gæti verið paradís, við verðum bara að ákveða hvern-

ig við viljum hafa landið. Ég skal fara á frystitogara – ekk-

ert mál.

SÁLUFÉLAGAR OG SYSTKINI Davíð Þór Jónsson píanóleikari og Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur höfðu áhyggjur af útrásinni 
löngu áður en allt hrundi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Krakkarnir 
redda þessu
Davíð Þór Jónsson píanóleikari vill stofna Pönt-
unarfélag Íslands. Kristín Helga Gunnarsdóttir vill 
að sveitarfélög kalli fólk til björgunarstarfa til að 
ná þjóðarskútunni á flot. Sigríður Björg Tómasdótt-
ir settist með þeim á rökstóla.



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ég er að verða sextug og ætla að 
halda hressilega upp á það,“ segir 
Anna íbyggin þegar forvitnast er 
um fyrirætlanir hennar um helg-
ina. „Ég er ekkert fyrir það að 
stinga af á afmælum því ég hef 
gaman af að gefa fólki að borða 
eitthvað gott sem ég elda sjálf. 
Svo er ég líka svo heppin að eiga 
tengdason sem er góður hjálpar-
kokkur.“ 

Fleira er á döfinni hjá frúnni en 
matarveisla ef nánar er að gáð því 
hún hyggst halda grímuball og 
hefur skýringar á því á reiðum 
höndum. „Þegar ég var lítil stelpa 
var ég alltaf að láta krakka dansa 
og syngja og hélt oft grímuböll 
heima. Ég er víst dálítið stjórnsöm 
þótt ég hafi afneitað því lengst af 

ævinni. En nýlega sendi ég boð til 
nánasta vinahóps og fjölskyldu 
um að haldið yrði grímuball í til-
efni sextugsafmælisins og nú er 
þetta fólk ýmist að skemmta sér 
við að útbúa búninga eða ergja sig 
yfir því!“ 

Þarna kemur kennaraeðlið fram 
í Önnu að hennar eigin sögn. „Ég 
byrjaði að kenna þegar ég var tví-
tug og er að ljúka því tímabili svo 
það er pínulítil angurværð yfir 
mér. Ég hef unað mér svo vel með 
þessum yndislegu börnum sem ég 
hef kennt gegnum tíðina, meðal 
annars á nokkrum stöðum úti á 
landi.“ 

Reyndar kveðst Anna búin að 
halda upp á stórafmælið allt árið 
með utanlandsferðum og fleiru. 

„Börnin mín fjögur buðu mér til 
Spánar og við vorum í fyrsta sinn 
öll saman í útlöndum. Svo fór ég 
líka til Rómar. Hún er mín uppá-
haldsborg,“ segir hún dreymin. 
Fleiri utanlandsferðir eru á dag-
skránni hjá Önnu, meðal annars til 
Kaupmannahafnar 11. mars til að 
lesa eigin ljóð. „Ég sái svolítið í 
minn akur og á alltaf eitthvað í 
vændum,“ segir hún kankvís. 

Nú er það helgin sem allt snýst 
um og auk grímuballsins verður 
saxófónleikur, einsöngur og maga-
danssýning til skemmtunar í 
afmælinu. „Þetta er svolítil upp-
skeruhátíð,“ segir Anna. „Það eru 
fjölskylda mín og vinir sem eru 
svona listræn.“

gun@frettabladid.is 

Grímudansleikur og stuð
Það er allt annað en lognmolla kringum Önnu S. Björnsdóttur kennara og rithöfund. Nú heldur hún upp 
á sextugsafmælið með stæl og býður sínu nánasta fólki til veislu og grímudansleiks.

„Ég er ekkert fyrir það að stinga af á afmælum,“ segir Anna og smellir upp grímunni til að máta. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÁST VIÐ FYRSTU SÝN   er yfirskrift sýningar sem 

nú stendur yfir á Listasafni Íslands. Á sunnudaginn mun 

Rakel Pétursdóttir safnafræðingur verða með leiðsögn 

fyrir alla fjölskylduna um sýninguna klukkan 14.00.

Nabucco

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

Patti húsgögn
landsins mesta úrval af sófasettum 

Íslensk
framleiðsla

Borðstofuhúsgögn
Rúm
Náttborð
Gafla

Erum einnig með :

Yfir 200 tegundir af sófasettum:

Svefnsófar/ Stakir sófar
Hornsófar/Tungusófar

    kr.114.900,-

     verð frá

Smíðum  eftir þínum þörfum 

VERÐHRUN

Bonn Tunga Verð Kr. 187.900,-



Af hverju höldum við jól?  Af því 
að þá er afmælið hans Jesú.
Hver er uppáhaldsjólasveinninn 
þinn?   Ég held að það sé Hurða-
skellir. 
Hvernig fara jólasveinarnir að 
því að gefa í skóinn?  Þeir ná ein-
hvern veginn að opna einhvern 
glugga. Þegar það eru strompar 
á húsinu þá fara þeir í gegnum 
strompinn.
Er strompur á þínu húsi?  Nei
Hvað finnst þér skemmtilegast 
við jólin?  
Að opna pakkana.  
Hvað langar þig að fá í jólagjöf? 
  Ég veit það ekkert alveg.

Börnin fara að 
hlakka til...
Ágúst Örn Börgesson Wigum, 
sex ára, er með svörin á 
reiðum höndum þegar hann 
er spurður út í jólin.

Hurðaskellir er uppáhaldsjólasveinn 
Ágústs.

Til mikils er að vinna fyrir alla 
snjalla sælkerabakara fyrir jólin, 
því Toyota auglýsir nú eftir flott-
asta piparkökubílnum.

„Okkur langaði að gera eitthvað 
skemmtilegt í aðdraganda jólanna 
og þegar einn starfsmanna kom 
með frábæra hugmynd um pipar-
kökubíla ákváðum við strax að 
hrinda henni í framkvæmd,“ 
segir Páll Þorsteinsson upplýs-
ingafulltrúi Toyota á Íslandi um 
leitina að flottasta piparkökubíln-
um árið 2008, en Toyota hefur 
blásið til keppni í tveimur pipar-
kökuflokkum; jeppa- og fólksbíla-
flokki. 

„Það er vinsæl iðja fyrir jólin 
að setja saman piparkökuhús og 
okkur fannst kominn tími til að 
útfæra hugmyndina enn betur og 

leyfa fólki að sleppa hugmynda-
fluginu lausu, virkja í sér bíla-
hönnuðinn og búa til draumabíl-
inn í bakaraofninum,“ segir Páll 
um keppnina þar sem einu skil-
yrðin fyrir þátttöku eru að bílarn-
ir séu gerðir úr piparkökudeigi 
og smakkist vel. Og þeir þurfa 
ekki að líkjast alvöru bílum, frek-
ar en keppendur vilja.

Tekið er á móti piparkökubílum 
í keppnina hjá söluaðilum Toyota 
í Kópavogi, Reykjanesbæ, á Egils-
stöðum, Selfossi og Akureyri til 
miðvikudagsins 10. desember. 
Bílarnir verða til sýnis hjá sölu-
aðilum til mánudagsins 22. desem-
ber þegar úrslit verða kynnt. 
Verðlaun fyrir flottasta bílinn í 
hvorum flokki er 50.000 króna 
gjafabréf í verslanir í miðborg 
Reykjavíkur. - þlg

Ekið til verðlauna 
á piparkökubílum

KLASSÍSKAR JÓLAMYNDIR  er 

gaman að horfa á með fjölskyldunni þegar 

líður að jólum. Úrvalið er mikið þar sem nýjar 

myndir í þessum flokki koma út á hverju ári.

Piparkökubíl-
arnir verða 
til sýnis hjá 
söluaðilum 
Toyota til 22. 

desember þegar 
úrslit verða kynnt..

Óvitar - kemur í verslanir 4. des.
Í Óvitum er allt á hvolfi . Þar minnkar maður með aldrinum, 
fullorðnir leika börn og börnin leika þá fullorðnu. 
Uppsetning Leikfélags Akureyrar á Óvitum naut ómældra 
vinsælda og kætti unga sem aldna. Sýningin hlaut 
afbragðsdóma og gekk fyrir troðfullu húsi. Nú er loks 
hægt að njóta þessarar frábæru sýningar aftur og aftur á 
mynddiski.
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Selurinn Snorri
og fleiri ævintýri

Regnbogafiskurinn

Prinsessan og froskurinn

Vökudraumur

Risinn eigingjarni

Afmælisútgáfa

Leikbrúðuland 40 ára – 1968-2008

1

Leikbrúðuland
40 ára

kynnir

Móðurfélagið ehf. 
Pöntunarsími 891 6075

Íslenskar þjóðsögur og ævintýri
Loksins eru þjóðargersemar okkar Íslendinga komnar 
út á DVD mynddiski. Hér er að fi nna fjöldann allan af 
þjóðsögum og ævintýrum, þar á meðal Bakkabræður, 
Gilitrutt og 18 barna faðir í Álfheimum. Einvala lið leikara 
er að fi nna á disknum og má þar nefna Örn Árnason, 
Árna Tryggvason, Ragnheiði Steindórsdóttur, Sigurð 
Sigurjónsson og Þröst Leó Gunnarsson svo einhverjir séu 
nefndir.

Leikbrúðland 40 ára 
- tilvalið fyrir yngstu kynslóðina
Nú loksins í tilefni af 40 ára afmæli leikbrúðulands kemur út 
í fyrsta skipti á mynddisk 5 ævintýri með þeim.
Ævintýrin eru: Selurinn Snorri, sem var afskaplega þekkt 
bók hér á árum áður en birtist hér í leikgerð Leikbrúðulands 
og svo Vökudraumur, Risinn eigingjarni, Regnbogafi skurinn 
og Prinsessan og froskurinn, en þau ævintýri eiga það 
sameiginlegt að fjalla um vináttuna.

Nýtt
Íslenskt barnaefni á DVD

Fæst í öllum betri verslunum

Laugavegi 63 • S: 551 4422

HELGARTILBOÐ
20% AFSLÁTTUR

Hettukápa
vind og vatnsvarin

SKOÐIÐ SÝNISHORN Á LAXDAL.IS

20%  
AFSLÁTTUR

HETTUKÁPA  VIND OG  
VATNSVARIN,  EINNIG  

DÚNÚLPUTILBOÐ

Mánudaga og 
�mmtudaga



JÓLAGARÐURINN  í Eyjafjarðarsveit býður gesti velkomna á 

morgun þegar haldið verður upp á Litla-Þorlák sem er dagurinn 

fyrir fyrsta sunnudag í aðventu en mikil stemning hefur myndast í 

Jólagarðinum á þessum degi síðustu ár.

Arkitektar hafa ekki farið var-
hluta af kreppunni og hefur stór 
hluti þeirra misst vinnuna á und-
anförnum vikum. Skapa & Skerpa 
arkitektar ætla þó ekki að sitja 
með hendur í skauti og opna búð-
ina Herðubreið að Barónsstíg 27 
klukkan 13 í dag í samstarfi við 
fatahönnuðinn Bryndísi Svein-
björnsdóttur. „Við spurðum okkur 
að því hvað við gætum gert þegar 
rekstrargrundvellinum var kippt 
undan okkur í einni svipan og var 
niðurstaðan að opna búð,“ segir 
Jóhann Sigurðsson, annar eigandi 
arkitektastofunnar.

„Áður en húsnæðinu var breytt í 
teiknistofu, á hátindi góðærisins 
2006, hafði margvísleg starfsemi 
átt þar heimili, allt frá herrafata-
verslun til verslunar með kynlífs-
hjálpartæki,“ segir Jóhann. „En 
nú er „risið“ sem arkitektastofan 
fékk í veganesti farið að hníga og 
ákváðum við að bíða kreppuna af 
okkur í kjallara hússins og opna 
verslunina á jarðhæð. Við erum 
með nokkuð stórt fundarherbergi 
í kjallaranum þar sem við hyggj-
umst halda áfram að teikna og 
vinna að þróunarverkefnum en 
með búðinni viljum við sjá til þess 
að starfsemin í húsinu haldist 
gangandi.“

Jóhann segir að þar verði hægt 
að fá brot af því besta. „Við hand-
veljum íslenskar bækur og geisla-
diska og verðum með fjölbreytta 
íslenska hönnun og listmuni í 

umboðssölu. Við verðum með lítið 
upplag af hverri vöru fyrir sig og 
má búast við því að úrvalið íbúð-
inni breytist frá viku til viku. 
Bryndís verður síðan með alls 
kyns föt og fylgihluti sem hún 
hannar undir merkinu Garmur.“

En verður búðin einungis starf-
rækt yfir hátíðarnar? „Við munum 
sjá til hvernig gengur en hug-
myndin er að hún verði opin 
áfram, en þá kannski með eitthvað 
breyttum áherslum þegar líður að 
vori.“  vera@frettabladid.is

Arkitektar opna búð
Skapa & Skerpa arkitektar ætla ekki að sitja með hendur í skauti, þó að rekstrargrundvellinum hafi verið 
kippt undan þeim, og opna búðina Herðubreið í samstarfi við fatahönnuðinn Bryndísi Sveinbjörnsdóttur.

Framúrstefnulegur kertastjaki getur sómt 
sér vel á borðstofuborðinu.

Skemmtilegar myndir skreyta veggina í 
versluninni.

Jóhann Sigurðsson og Elín G. Gunnlaugsdóttir munu reka Herðubreið í samstarfi við 
fatahönnuðinn Bryndísi Sveinbjörnsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Jólagjöf fyrir þá 
sem „eiga allt“

Gefðu hlýju og samveru um jólin! 

Allir kunna að meta það að hafa tækifæri á að komast í gott 
frí í sólina eða annað. Gjafabréf Heimsferða er jólagjöf, sem 
er í senn hagnýt, skemmtileg og sveigjanleg og felur í sér 
hlýju og samveru með sínum nánustu. Lágmarksupphæðin 

er 3.000 kr. en annars ræður þú upphæðinni.

Nánar á www.heimsferdir.is og í síma 595 1000.

ELDAVÉLAR - INNBYGGINGAROFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR - HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - KÆLI -OG FRYSTISKÁPAR

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

www.friform.is

INNRÉTTINGATILBOÐ
SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF

25%-50% AFSLÁTTUR AF RAFTÆKJUM, ÞEGAR ÞAU ERU KEYPT MEÐ INNRÉTTINGU !

KAUPAUKI
Pottasett fyrir spanhellur

( verðmæti kr. 25.000 )

Þegar þú verslar við okkur 

fyrir a.m.k. kr. 500.000 færð 

þú vandað STÁLPOTTA-

SETT í kaupbæti.

NOTAÐU 

TÆKIFÆRIÐ OG 

GERÐU GÓÐ KAUP.

TIL AFGREIÐSLU AF 

LAGER EÐA MEÐ 

STUTTUM 

FYRIRVARA

ELDHÚS BAÐ FATASKÁPAR ÞVOTTAHÚS

25%25%25%25%
AF ÖLLUM NETTOLINE 

INNRÉTTINGUM

NÝ VEFSÍÐA - VELKOMIN 24/7

ALLT  AÐ  50%  AFSLÁTTUR  AF  VÖLDUM  VÖRUM

MÁN. - FÖST. KL. 10-18

LAUGARDAG KL. 11-16

VIÐ BJÓÐUM VISSAR GERÐIR BAÐINNRÉTTINGA OG FATASKÁPA MEÐ 50% AFSLÆTTI.

Einnig vissar gerðir raftækja með 40-50% afslætti

(ofnar, keramikhelluborð, háfar, gaseldavélar, gashelluborð)

NÚ GETUR ÞÚ GERT REYFARAKAUP!!!

OPIÐ



„Við byrjum á grunnþáttum í 
streitufræðum og fólk fær verk-
efni til að greina sín eigin hegðun-
armynstur.“ Þannig byrjar Kol-
brún lýsingu á námskeiði hjá 
Þekkingarmiðlun að Grand hóteli 
í Reykjavík. Það fjallar um stjórn-
un álags og streitu og fer fram 3. 
desember milli klukkan 13 og 17. 
Kolbrún segir mikinn hluta tím-
ans fara í fræðslu um fyrirbyggj-
andi aðgerðir þannig að fólk eign-
ist einhver úrræði til að nota 
þegar það finnur fyrir spennu,“ 
segir hún og kveðst vera með 
hentugar æfingar í farteskinu 
sem fólk geti gert hvar sem er. En 
hverjar eru helstu birtingarmyndir 
streitu?

„Þær geta verið margar og bæði 
andlegar og líkamlegar. Aukinn 
hjartsláttur og kvíði eru algeng 
viðbrögð, doði, eirðarleysi og 
óyndi í alla staði. Í kjölfarið kemur 
svo oft atferli eins og aukin áfeng-
isneysla og að fólk dregur sig í 
hlé. Skapvonska bitnar á þeim sem 
næstir eru og fólk einangrast og 
fjarlægist sína nánustu. Alvarleg 
streita hefur áhrif á hjarta- og 
æðakerfið og getur hrundið sjúk-
dómum af stað. Það er einstakl-
ingsbundið hve vel við þolum 
steitu en oft eykst hún hjá okkur 

hægt og bítandi og við látum hana 
fara yfir rauðu strikin oftar en 
gott er. Það getur undið upp á 
sig.“

En hvernig ætlar Kolbrún að 
rétta þetta allt af á fjórum klukku-
stundum? „Við nýtum tímann vel,“ 

segir hún glaðlega. „Fyrsta skref-
ið er að þekkja eigin viðbrögð. 
Síðan reynum við að auka færni í 
að nýta streitu á uppbyggjandi 
hátt og þannig að stuðla að meiri 
ánægju í einkalífi og starfi.“

gun@frettabladid.is

Ef streitan fer yfir rauðu 
strikin oftar en gott er
Álag og streita geta valdið kvíða, eirðarleysi og ýmsum kvillum. Þessum þáttum er þó hægt að stjórna 
og það ætlar Kolbrún Ragnarsdóttir ráðgjafi að kenna á námskeiði 3. desember hjá Þekkingarmiðlun. 

Kolbrún Ragnarsdóttir fjölskylduráðgjafi kann ýmis ráð við streitu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BÓKASÖFN  Tækniskólans eru opin lengur í próftíðinni. 

Bókasafnið Skólavörðuholti er opið frá 10.00 til 16.00 

laugardagana 29. nóvember og 6. desember og Bókasafnið 

Háteigsvegi er opið til kl. 22 alla virka daga til 11. desember.

Viltu hefja nýtt nám, rifja upp eða bæta við þekkingu þína?

Þá er Öldungadeild Menntaskólans við Hamrahlíð lausnin. Þar starfa vel menntaðir og 
reyndir kennarar. Við Öldungadeildina er hægt að stunda nám til stúdentsprófs á 
þremur bóknámsbrautum; félagsfræðabraut, málabraut og náttúrufræðibraut.

Kennsla fer fram seinnipart dags, frá mánudegi til fimmtudags.

Fólk getur aðlagað tímasókn að eigin þörfum, þar sem ekki er mætingaskylda í Öldun-
gadeildinni og námsefnið er allt sett inn á aðgengilegan námsvef. 

Innritun
Innritun í deildina er í fullum gangi á vef skólans www.mh.is. Jafnframt verður innritað í MH dagana 6., 7., og 8. janúar kl. 9–12
í símum 595 5207 og 595 5200 og í skólanum kl. 12–18.30. Flestöll stéttarfélög taka þátt í menntunarkostnaði félaga sinna.
Kennsla hefst mánudaginn 12. janúar. Heimsækið okkur á mh.is.
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a 
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Fyrir þá sem liggur á
LOTUKERFI – Nýtt námsfyrirkomulag í Öldungadeildinni

Á vorönn er nemendum líka gefinn kostur á að taka þrjú fög á tvöföldum hraða.
Hver áfangi er kenndur tvisvar í viku, alls í 3 klst. Önninni er skipt í tvær lotur.

Fyrri lotan 12. janúar – 1. mars
Áfangar í boði: ÍSL203, SAG103 og STÆ403. 

Seinni lotan 5. mars – 30. apríl
Áfangar í boði: ÍSL303, SAG203 og STÆ503. 

Öldungadeild MH
ævinlega í fararbroddi

V O R Ö N N  2 0 0 9
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FORD F250 LARIAT 7.3 DÍSEL. Innfluttur 
nýr, Árg. 2003, ek. 108 þ.km, sjálfsk, 
leður ofl. Verð 2.490þ. Möguleiki á 
100% láni. Skoðum skipti á ódýrari. 
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, 
Sími 562-1717, sjá fleiri myndir www.
bilalif.is Rnr.122648

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

(100% lán) -VSK bíll- Til sölu Ford 
F-350 CREW 4x4 árg. 2005, disel 6.0 
ltr.,sjálfsk. ek. 60 þús. Í toppstandi með 
leður ofl. Verð tilboð 2.800.000.- kr. 
yfirtaka áhvílandi láns. afb. um 45. þús.
kr. Nánari upplýsingar veita Netbílar.is 
s:588-5300

Til sölu gullfallegur Audi A6 Allroad 4x4 
árg. 2002 sjálfsk.ek. 85 þús. Einn með 
öllu m.a. leður, xennon,lúga, rafm. í 
öllu, hraðastillir, leiðsögukerfi, loftkæl-
ing, skriðvörn, ofl. ofl. Ný yfirfarinn frá 
a-ö. Ásett verð 3.190.000.- Verð tilboð 
2.490.000.- kr. (áhvíl. 1.5 millj.) skoða 
raunhæf skipti. Nánari upplýsingar veita 
Netbílar.is s:588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Til Sölu Hyundai Starex disil 7manna 
4x4 ekinn 118,000, fallegur og vel-
meðfarinn bíll verð 1,760,000, tilboð 
1,450,000, stgr skoða skipti áhvílandi 
760,000, uppl 860-1998

Til sölu Toyota Land cruiser LX árg 
2006 ek 81,000, sjálfsskiptur, krókur, 
verð 4,790,000, lán 3,000,000, uppl 
587-8888

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Heimilisvörðurinn
Þráðlaust öryggiskerfi með innbyggðri 
símhringingu í þrjá síma ef brotist er inn. 
Íslenskur leiðarvísir fylgir, auðvelt í upp-
setningu og ýmsir möguleikar á stilling-
um. Einnig getum við sett upp kerfið fyrir 
þig, algjört kreppuverð! Aðeins 24.900.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Suzuki Swift GL, árg. 10/2008, Nýr 
bíll!!!, sjálfsk., cd, rafmagn, spoiler, hlið-
arlistar, sumar og vetrar dekk, ofl. Verð 
1850þús.kr,

CHEVROLET TAHOE 4X4, árg. 2002, 
ek. 102þús.km, sjálfsk., leður, rafmagn. 
Flottur jeppi á frábæru verði!! Tilboðs 
verð aðeins 1299þús.kr, Ásett 2100þús.
kr,

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Óskum eftir Toyota Hilux bifreiðum frá 
50.000 kr. uppí 600.000 kr. Erum með 
kaupendur. Ath einnig á norðurlandi. 
Einnig óskum við eftir Land Cruiser 90 í 
kringum 700.000 kr. Má vera ódýrari.

Óskum einnig eftir gömlum Hiace bif-
reiðum, helst bensín, Corolla og Carina 
árg ‘97 og yngri og einnig óskum við 
eftir vinnuvélum og vörubílum á skrá.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

 Bílar til sölu

Til sölu M. Pajero Sport árg. ‘00. Áhv. 
430 þ. Afborgun 17 þ. á mán. V. 490 þ. 
Bensín bíll. Uppl. í s. 662 3146.

200 þ. ekinn aðeins 75 þ.
Ford Escort árg 1996 1,6 sj,krókur,af-
hendist nýskoðaður á nánast nýjum 
vetrardekkjum,Ný tímareim ofl S. 663 
2123.

VW Vento. Ek 86 þús mílur. 
Sumar+vetrard fylgja. Skoðaður. Rafm í 
öllu. Topplúga. V 260 þús. S. 693 2625.

M Benz E420 árg 97 ek174þkm skoð-
aður 09 18“amg felgur bíll með ÖLLU v 
1280þ eða gott stgr tilboð ath skipti t,d 
breyttum jeppa s 7706566

Til sölu Toyota Corolla árg. 1998, ekinn 
106þ 1600, 5g. Sk. 09. Dráttarb. Mjög 
gott útlit og ástand. Ásett verð 380þ. 
uppl. í S. 6648363

Tilboð 400 þúsund
Til sölu Opel Astra 1,6 árg. ‘00 ek. 165 
þús. sk. ‘09 Topp eintak, þjónustubók. 
Uppl. í s. 891 9128.

Toyota corolla Terra 1999r. 134km., 
næsta skoðun 2009. Tilboð kr. 300.000. 
S. 857 6147.

OFT VAR ÞÖRF -
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Til sölu Suzuki Vitara árg. ‘02 ek. 
120.000, ás. 1.250.000. Fæst á 100% 
láni, möguleiki að skipta á vélsleða 
‘05-’08 Uppl. s. 660 7575.

BMW 545, 340hö, 65þ.km 19“ M-felg-
ur, hljómkerfi, sóllúga, leðursæti etc. 
Þjónustaður af B&L. 16l/100. Glæsilegt 
eintak. Ásett 4.990.-, gott staðgreiðslu-
verð. S. 858-6709

Til sölu Land Cruiser 70, árg. ‘88. Ek. 
219 þ. Uppl. í s. 821 5242.

DÍSEL. Til Sölu AUDI A6 QUATTRO ( 
4x4) 2,7 L vél 190 hö. ek. 30 þús. þetta 
er fyrrum sendiráðsbill. Ásett 5,7 mill. 
ath. skipti. Uppl. í s. 863 2121.

Jólin koma ! Fjarstýrðir bílar fyrir stóra 
stráka Motocross fatnaður á alla fjöl-
skylduna Láttu þetta ekki vanta í pakk-
ana til ástvina þinna.

Toyota Corolla ‘04, ek. 91þ., bsk., 5dyra, 
sk. ‘09. Ásett 1.190 TILBOÐ 750ÞÚS. S. 
865 7660.

! Nýtt ! Símatími frá 11-21 
alla virka daga.

Bílasalan Netbilar.is stórlækka þinn 
sölukostnað. Verð frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbílar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is Hlíðasmára 2 S. 
588 5300.

Seldu bílinn úr landi með aðstoð 
islandus.com. Skrifstofa okkar í Evrópu 
selur og afgreiðir bíla inná 700 milljóna 
manna markaði í Evrópusambandinu, 
Noregi og Austur Evrópu. Láttu island-
us.com sjá um að markaðssetja og 
selja þinn bíl úr landi á hagstæðum 
kjörum. Kaupum bíla til útflutnings. 
Sjáum um útflutningsferlið og breyt-
ingar á bílum til skráningar erlendis. 
Upplýsingar í síma 5522000 og á www.
islandus.com

Subaru Legacy stw ssk árg 2000. Verð 
590Þ. Uppl í síma: 857 2690

Til sölu Ford Focus station, beinsk. Ek. 
173 þ. Góðu standi. V. 250 þ.

Yfirtaka
Chevrolet Kalos SE árg. 2006, ssk. Ek. 
31 þ. Grár. Ný heilsársd. Ásett v. 1340 
þ. Áhv. 1140 þ. S. 860 4749.

Terrano 2,7 t.d. árg. ‘00 ek. 151þ. sk. ‘09 
Góður bíll. V. 851 þ. S. 846 0969.

Falleg Nissan Micra árg. ‘99 3d. ek. 92 
þús. V. 275 þús. S. 692 9272.

Til Sölu Tacoma „05 long bed v2,9 stgr 
og Golf 4motion „02 v550þ stgr uppl 
í 6153898

Opel Zafira, silfurlitaður. Árg. ‘01, 1.6 
vél, ssk. VW Passat árg. ‘99, 1.8 vél, ssk. 
Uppl. í s. 865 2115.

Einstaklingsíbúð í R 1
Til sölu. Lagleg með góðu Íbls. láni 
+3m. Laus. Skoða skuldlausan bíl sem 
milligjöf. Áhugasamir sendi á: gardur-
re@hotmail.com

 0-250 þús.

4X4 með 50% afsl!!
Subaru Impresa Vagon árg ‘99, ek. 196 
þús, sk ‘09, dráttarbeisli, nýtt í brems-
um, búið að skipta um tímareim. Verð 
250 þús, listaverð 490þ . S: 894 7066

KR. 190.000,- HYUNDAI ACCENT - 1600 
árg. 1999. Ekinn 105.000. Ný skoðaður 
‘09. Sj.skiptur. Vetrar og sumar dekk. Í 
fínu standi. Uppl. 899 5035, eða apost-
ur@gmail.com

VW Vento ‘97, 1,6 beinsk. Sk. ‘09. Verð 
250 þús. stgr. Uppl. í s. 898 2111.

Volvo S40 ‘97. 1.8, sjsk. spólvörn, abs, 
innb. sessur, álf. og góð dekk. ek. 
197.000 km. en í mjög góðu lagi. Uppl. 
í s. 824 7218

MMC Lancer stw. árg 1999. nýsk 09. 
Verð 250Þ. Uppl í S: 857 2690

Nissan pathfinder, dökkblár árg 12/1995 
sjálfsk m V6 vél, sk 09, tjónaður. fæst 
fyrir 60 þús. s. 699-8776.

Renault Kangoo árg. ‘00 ek.187þ. í 
ágætu standi. Ásett v. 250þ. Uppl. í s. 
821 0876.

 250-499 þús.

VILTU AKA OG LEGGJA 
FRÍTT ???

Flottur í kreppunni!! City El Rafmagnsbíll 
ekinn 1400km sjálfskiptur,skoðaður09“, 
15ára og eldri meiga keyra! engin bif-
reiðagjöld,lágar tryggingar frábær sem 
auglýsinga bíll Verð 390þ uppls 857-
7245

Toyota Yaris Sol ‘99, 1300cc. beinskipt-
ur, ekinn 116þ. sumar og vetrardekk. 
Verð 460þ. S: 860 0400

Patrol 94 á 33“ sk. 09. Nýtt hedd og 
ný tímareim ek.340þ skoða skipti á 
góðum Hippa. V.430 uppl í s:843 0386 
eða 661 8904

Kia Sportage árg. ‘99, ek. 92 þ. nýsk. 
án aths., krókur. Verð 350 þ. Uppl. í s. 
868 7405.

Ótrulega vel farinn honda civic sk. ‘09, 
keyra 85þ. km. Í topp ástandi. 4 sumar 
og 4 vetradekk með sér felgu. Strg. 
390þ. S. 845 0571 Danni.

 500-999 þús.

Izusu Trooper árg 2003, ekinn 232 þús. 
Verð 680 þús. Topp þjónustubók. Izusu 
Trooper árg 1999 ekinn 200 þús. 33“ 
nýleg dekk. Topp þjónustubók Verð 
500 þús. Uppl. í s. 860 5611

 1-2 milljónir

BMW 2002 320 disel. Góður bíll 
sem eyðir litlu.verð 1.290.000. 
Uppl.8472544

Nissan X-Trail 11/2004. Einn eigandi. 
Ek.60 þús. Ásett verð 2,2. Tilboð óskast 
og fæst á góðu staðgreiðsluverði. Sími 
694-6208

 Bílar óskast

Óska eftir Honda Accord árg. ‘07. Verð 
1.800 þús. staðgreitt. Uppl. 696 9580

Óska eftir Suzuki Grand Vitara árg. 
‘02-’05 að upphæð 500-700 þús. strg. 
Uppl. í s. 897 9100.

 Jeppar

Frábær fjallabíll. MMc Pajero’99, 
ek.129þ. Ný 38“dekk, 7 manna, dísel. 
Fæst á 1500þ. Einnig MMc L200’01, 
ek.216þ. Þarfnast lagf. Fæst á 650þ. 
Uppl. í síma 840 4090

Til sölu VW Polo árg. ‘00, ek. 110 þús. 
Nýsk. ‘09, án athugasemda. Verð 399 
þús. S. 898 2111.

Jeppi á GAMLA VERÐINU
Toyota Hilux D/C nýskr 3/2008 ekinn 
16þ km sjálfskiptur 33“ breyttur pallhús 
krókur heitklæðning í pall ofl verð 
aðeins 4,500,000- ekkert út og yfirtaka 
á láni hjá sp upplí síma 899-6465

Tilboð óskast í Renault trafic árg 2004 
E 104000 km er í toppstandi uppl í 
síma 8925146

 Sendibílar

Til sölu VW Transporter 4x4 disel. Árg. 
‘01 ek. 156 þús. Á vsk númerum. Bíll í 
topp standi. V. án vsk. 560 þús. Uppl. 
hjá Rafmagnsverkstæði Birgis s. 893 
1986.

Til sölu Benz Actros 1843 árg 01, ek 260 
þús. Benz Atego 812 árg 02 ek 143 þús. 
Sími 6911068

 Vörubílar

Vagnasmiðjan auglýsir:
Góðar fréttir .Getum afgreitt 1. stk 
íslandsvagn, v. aðeins 5 m. + vsk. ásamt 
pöllum og skúffum á 4ra öxla bíla og 
vagna. Til notkunar innanlands eða til 
útflutnings. Nánar á nýju heimasíðuni 
okkar: www.vagnasmidjan.is Eldshöfða 
21 S. 587 2200 & 898 4500.

 Mótorhjól

Yamaha WStar 650 ‘06 ek. 1þ. fullt af 
aukahlutum fylgja. S. 893 1343.

 Fjórhjól

Fjórhjól til sölu. Ozark 250 árg. ‘06 
með dráttarkrók og bögglaberum. 
Ekið innan við 300 km. Einstaklega 
vel með farið hjól, alveg eins og nýtt. 
Upplýsingar í síma 437 1828 & 699 & 
2434 & 864 2318.

 Vinnuvélar

Til sölu Diesel ljósamastur. Einnig á 
sama stað 58 kw rafstöð. S. 898 3493.

www.snarverk.is
Ef þú ert að vinna í lóðinni eða kringum 
húsið þitt kíktu þá inn á snarverk.is og 
athugaðu hvort ég sé ekki með tækin 
sem henta þér í þau verkefni. Er á stór 
Höfuðborgarsvæðinu. S: 863-1291

Óska eftir notuðum vinnuvélum, verk-
færum og bílum gegn staðgr. Sendið 
póst á noregur@gmail.com

 Bátar

Óska eftir bátavél 30-40 hö. með 
skrúfubúnaði. Uppl. í s. 893 4958.

Gúmmíbátar & Gallar ehf. Slöngubáta, 
galla og mótorviðgerðir. www.gummi-
batar.is - S. 660 7570.

 Hjólbarðar

30“ Nagladekk 38 þ. kr. 4 x ÓSLITIN 
Kumho Ventura (30x9.50R15LT) ek. ca. 
800 km. S. 866 0640 Hjörtur.

225/45/17 nagladekk til sölu, aðeins 
notuð í 2 mánuði. s. 8457123

Til sölu 4 stk Michelin heilsársdekk á 
17“ felgum undan Landcruiser 120. 
Passar einnig undir Hilux. Gangurinn 
er nánast eins og nýr. Verð kr. 60þús. 
Upplýsingar í síma 844-8138.

Losaðu þig við belginn
Kaupum góða notaða belgi af vörubíla-
dekkjum. ALORKA, s. 577 3080. www.
alorka.is

 Viðgerðir

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

VÉLA
R

VANTA
R VÉLA

R

VANTA
R

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 

www.velfang.is • velfang@velfang.is

VERKIN  TALA

ÁTTU GÓÐA VÉL TIL SÖLU?
Hef kaupendur að öllum gerðum dráttarvéla, 

hey-, og jarðvinnslutækja.
Ennig vantar vörubíla,vinnuvélar og liðléttinga.

1-5 ára dráttarvélar bráðvantar.
Áhugasamir hafi samband við 

Sigurgeir Þórðarson í síma 580 8200 

eða með tölvupósti sigurgeir@velfang.is 
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● HEIMILI

Útfl úraður 
erfðagripur 

● HÖNNUN

Íslensk þjóðlög
● INNLIT

Lífsins notið á 
leyndum stað

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:



 HEIMILISHALD 
 RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR

● Forsíðumynd: Stefán Karlsson tók mynd á heimili 

Hólmfríðar Önnu Baldursdóttur og Freys Eyjólfssonar 

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykja-

vík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@

frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is 

Auglýsingar: Hlynur Steingrímsson s. 517 5439 Útlits-

hönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

● heimili&hönnun

M
ér hefur alltaf fundist leiðinlegt að taka til. Það er í raun 
skrítið til þess að hugsa en ég vann við að taka til eftir annað 
fólk lengi vel. Þá var ég í myndlistarnámi og átti hvorki til 
hnífs né skeiðar, námslánin rétt dugðu fyrir leigunni en ekki 

öðru. Þá voru góð ráð dýr. Vinkona mín kom mér því í kynni við frú í stóru 
húsi sem komst ekki yfir að halda því í horfinu. Ég man alltaf eftir okkar 
fyrsta fundi, frúarinnar og mínum. Hún sótti mig heim þar sem ég leigði 
kjallaraíbúð á Njálsgötu með vinkonu minni og tók þétt í höndina á mér. 
Keyrði mig svo lengst lengst upp í eitthvert úthverfið og sagði mér undan 
og ofan af sínum högum og fjölskyldunnar á leiðinni. Þau voru orðin ein 
í kotinu hjónin, börnin flutt og voru ýmist í námi erlendis eða við störf. 
Sjálf unnu þau hjónin langan vinnudag í sínum stjórnunarstöðum svo lítill 
tími var aflögu í tiltekt. Hún talaði af öryggi og festu og ég heyrði á öllu 

að hún hélt um stjórnartauma heimilisins. 
Loks stöðvaði frúin bílinn innst í botnlanga 

fyrir framan tveggja hæða villu með tvöföldum 
bílskúr. Þetta var stuttu fyrir jól og orðið dimmt 
og mér leist ekkert á blikuna. Fannst þetta allt 
hálfklisjukennt að þarna væri ég komin, ung 
bóndadóttir norðan úr afdal í vist hjá heldri hjón-
um í höfuðborginni. Ég þakkaði guði fyrir að ég 
ætti þó bara að taka til en ekki elda líka þar sem 

ég var þá varla fær um að sjóða kartöflur án þess að eitthvað færi úr-
skeiðis. Svo hófst tiltektin og ég þyrlaðist stofu úr stofu með afþurrkunar-
klúta, rúðuúða og brúnsápu í brúsa. Barði púða og teppi, dustaði við-
kvæmar þurrskreytingarnar, pússaði styttur og myndaramma af börnum 
og barnabörnum, passaði að nota ekki parketsápuna á náttúruflísarnar 
og bónaði baðkar, vask og skollaug með postulínsgljáa. Þetta var margra 
klukkutíma verk og komið langt fram á kvöld þegar frúin sagði þetta 
orðið gott í dag og leiðbeindi mér á næstu strætóstöð. Hún tók aftur þétt 
í höndina á mér og þakkaði mér kærlega fyrir og sagði fyrir um næstu 
heimsókn. 

Skemmst er frá því að segja að ég þreif hjá frúnni þau þrjú ár sem ég 
var í myndlistanáminu og hún reyndist mér vel. Ég bætti meira að segja 
við mig frúm þegar best lét og hentist milli úthverfanna með strætó og 
ryksugaði og skúraði eins og ég ætti lífið að leysa. Tiltektin fleytti mér 
gegnum mögur ár námslánanna og ég sá í hillingum að einn daginn yrði 
ég sjálf frú sem fátækur námsmaður tæki til hjá. 

Í dag er þó ekki útlit fyrir það. Ég náði varla góðærinu með sama stæl 
og margir og nú er skollin á kreppa. Það skyldi þó ekki eiga fyrir mér 
liggja að ganga aftur hús úr húsi og taka til? 

„Stofan er að mínu mati einn nota-
legasti staðurinn á heimilinu. Píanó-
ið er erfðagripur úr fjölskyldu 
mannsins míns og kom frá ömmu 
hans sem keypti það ung að árum 
og var það sérinnflutt fyrir hana. 
Hún var að verða níræð þegar hún 
lést, þannig að píanóið er komið til 
ára sinna. Við höfðum látið okkur 
dreyma um píanó og því var það 
mjög velkomið í stofuna,“ segir 
Elva Dögg Melsteð ánægð. 

„Ég spila pínulítið á píanó og 
nota það til dæmis þegar ég æfi mig 
fyrir kórinn. Maðurinn minn lærði 
á píanó þannig að hann spilar svo-
lítið en dóttir mín er að byrja í Tón-
listarskóla Do re mi og er að pikka 
upp Góða mamma á píanóið þótt 
hún sé reyndar að læra á kantele,“ 
segir Elva Dögg og hlær en píanóið 
hefur meðal annars nýst vel á jóla-
böllum í fjölskyldunni. „Ég reyni 
stundum að glamra eftir getu en 
annars er líka gaman þegar góða 
og hæfileikaríka gesti ber að garði 
sem töfra fram fallega tóna.“

Píanóið er fagurlega útskorið og 
á því eru kertastjakar sem skapa 
óneitanlega rómantíska stemmn-
ingu. „Þeir eru mikið notaðir. Það 
eru rómantískar stundir við píanó-
ið,“ segir Elva Dögg brosandi. 
Píanóinu fylgdi einnig útsaumaður 
píanóbekkur sem eykur á notaleg-
heitin. „Þetta er örugglega flúrað-
asta og útskornasta húsgagnið á 
heimilinu, annað er óskaplega stíl-
hreint og frekar látlaust. Við erum 
með mikið af hvítum og skandi-
navískum húsgögnum en eldhús-
ið er upprunalegt frá því á sjöunda 
áratugnum,“ útskýrir hún.

Píanóið góða hefur nýst Elvu 
Dögg vel þessa dagana þar sem 
jólatónleikar Mótettukórs Hall-
grímskirkju eru á döfinni en hún 
syngur í kórnum og er auk þess 
formaður hans. „Ég er að stússast 
í þessu alla daga núna. Fyrstu tón-
leikarnir eru núna á sunnudaginn 
og síðan eru aðrir miðvikudaginn 

3. desember og þeir þriðju sunnu-
daginn 7. desember. Auk þess er 
kórinn nýbúinn að gefa út glæsi-
legan geisladisk sem ber hið fal-
lega nafn Ljósið þitt lýsi mér, sem 
er ekki hvað síst viðeigandi nú á 
dögum,“ segir hún einlæg.

Diskurinn verður til sölu í kirkj-
unni og í verslunum eftir helgi. 
„Drengjakór Reykjavíkur syngur 
með Mótettukórnum en það er ný-

breytni þar sem alltaf hefur verið 
einsöngvari eða einleikari með 
kórnum. Þetta verða afar ljúfir og 
hátíðlegir tónleikar með þekktum 
jólaperlum í bland við nýrri verk 
sem eru víða vinsæl en þó lítt þekkt 
á Íslandi. Tónleikarnir hafa verið 
afar vel sóttir ár hvert,“ segir hún 
og bendir á að enn sé hægt að fá 
miða í Hallgrímskirkju og í Kirkju-
húsinu á Laugavegi. - hs

Útflúraður erfðagripur 
gefur alveg rétta tóninn
● Heimili Elvu Daggar Melsteð er á heildina litið fremur stílhreint en í stofunni er þó út-
flúrað píanó sem húsbóndinn erfði frá ömmu sinni og húsmóðirin nýtir við kóræfingar. 

Elva Dögg nýtir píanóið meðal annars við æfingar fyrir kórsöng en hún er formaður 

Mótettukórs Hallgrímskirkju sem byrjar jólatónleikaröð sína nú á sunnudaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hús úr húsi

Svo hófst tiltektin 
og ég þyrlaðist 
stofu úr stofu með 
afþurrkunarklúta, 
rúðuúða og 
brúnsápu í brúsa.

Gæða parket
á frábæru verði

Viðarparketið frá ILVA Home Flooring 
er einstaklega fallegt og náttúrulegt. 
Við vinnslu þess eru þættir eins og 

kvistir og rysja varðveittir til að viðhalda 
náttúrulegri áferð viðargólfsins.

Classic Oak plankaparket, plast.
Gróf viðaráferð, fasað. B.191 mm, 
þykkt 9,3 mm. NÚ 1.990,-/m²

Eik Rustic viðarplankaparket.
Vírburstað, olíuborið. B.189 mm, 
þykkt 15 mm. 6.990,-/m²

1.990,-/m²

6.990,-/m²

Rustic Nougat plankaparket, 
plast. Gróf viðaráferð, fasað. B.191 
mm, þykkt 9,3 mm. 2.990,-/m²

Eik Antik viðarplankaparket.
Vírburstað, hvítbæsað og mattlakkað. 
B.189 mm, þykkt 15 mm. 8.990,-/m²

2.990,-/m²

8.990,-/m²

Eik Rustic viðarplankaparket.
Mattlakkað. B.189 mm eða 148 mm, 
þykkt 15 mm. 5.990,-/m²

Eik Antik viðarplankaparket.
Vírburstað, svartbæsað og mattlakkað. 
B.189 mm, þykkt 15 mm. 8.990,-/m²

5.990,-/m²

8.990,-/m²

Sjón er sögu ríkari - Meira úrval í verslun

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík 
s: 522 4500 - mánudaga - föstudaga 11-19

laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18
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Hitajöfnunar
dúnsængurnar frá

Kauffmann sem hafa
farið sigurför um heiminn. 

H E I L S U R Ú M

GEFÐU GÓÐA NÓTT Í JÓLAGJÖF Í ÁR
Í REKKJUNNI FÆRÐU GJÖF HANDA ÞÍNUM NÁNUSTU SEM GERIR HVERJA NÓTT GÓÐA NÓTT

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

RÚMSTÆÐI
með heilsudýnu (160x200).

Innifalið botn, rammi og gafl.
Hægt er að velja um fjórar
tegundir af heilsudýnum.

Verðdæmi:
Áður 247.181 kr.
NÚ 173.027 kr.
= 74.154 kr.
AFSLÁTTUR!

30%
AFSLÁTTUR!

AVERY
Queen size (153x203)

Verð 155.000 kr.

JÓLATILBOÐ
99.500 kr.

= 55.500 kr.
 AFSLÁTTUR!

JÓLATILBOÐHeilsukoddar frá5.900 kr.

JÓLATILBOÐ
Sængurver frá

4.240 kr.

Verð frá
 25.920 kr.

EINSTÖK
JÓLATILBOÐ
á Kauffmann sængum

EINSTÖK
JÓLATILBOÐ



● heimili&hönnun

1. Guðríður Gísladóttir   
Hér gefur að líta Guðríði 
Gísladóttur, eiginkonu Þórð-
ar Þorlákssonar Skálholts-
biskups. Myndin er tekin af 
málverki frá átjándu öld.

2. Þórður Þorláksson 
 Hér má sjá Þórð Þorláksson 

Skálholtsbiskup. Hjalti Þor-
steinsson í Vatnsfirði málaði 
báðar myndirnr. 

3. Gleðilega hátíð!  María 
með Jesúbarnið er til bæði 
með gull- og silfurflúri. Á 
myndina er ritað Gleðilega 
hátíð og hentar útgáfa því 

vel í jólapakkann eða skó-
inn.

4. Ljósmyndir frá fyrri tíð 
 Boðið er upp á þrjár svart-
hvítar ljósmyndir. Stykkið 
kostar 590 krónur og verður 
komið í Safnbúð Þjóðminja-
safnsins í lok næstu viku. 

Súkkulaði í sparifötum
● Brátt verður boðið upp á suðusúkkulaði í hátíðlegum umbúðum í Safnbúð 
Þjóðminjasafns Íslands, en það hefur ekki verið fáanlegt í þeirri mynd síðan í 
mars. Um er að ræða tvöfaldar suðusúkkulaðiplötur frá Nóa og Siríusi, í smjör-
pappír og sérstökum umbúðum eftir Snæfríði Þorsteins og Hildigunni Gunn-
arsdóttur, sem fenguu fagverðlaun FÍT árið 2006 fyrir þessa hönnun. 

hönnun

● HANDGERÐAR 
DÚFUR Í JÓLAPAKK-
ANN  Þessar litlu leirdúfur 

verða einungis fáanlegar yfir 

hátíðirnar og þær má panta 

gegnum heimasíðuna www.

etsy.com. Hugmyndin að baki 

kemur frá Rómverjum sem 

töldu fugla vera sendiboða 

guðanna. Hönnuðurinn hefur 

útfært hugmyndina í hvítar 

leirdúfur sem hafa það hlut-

verk að sendast með skilaboð 

yfir hátíðirnar. Þær eru hand-

skornar og á þær er festur 

lítill viðarbútur sem viðskipta-

vinurinn getur svo valið skila-

boð á. Dúfurnar eru falleg sem 

gjöf eða skraut í glugga. Þær 

þarf að panta með minnst 

viku fyrirvara og koma  í 

gjafaumbúðum. 

Sjá nánar á www.etsy.com.

1 2 3

4

Spilin fást hjá okkur

Full búð af  skemmtilegum leikföngum

Dótakassinn:
Akureyri 
Ísafjörður
Hafnarfjörður - Firðinum
Reykjavík - Skólavörðustígur Jólatilboð: 1.999.- Jólatilboð: 999.- Jólatilboð: 1.790.-

Fisher Price teppi m/grindSkemmtilegur 
bílaleikur m/stýri

Verkfærakassi
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Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

Verð áður: 248.000,-

-20%
TILBOÐSVERÐ:198.400,-

Plaza tungusófi
Fáanlegur í nokkrum litum
Stærð: 285cmX162cm

COMO HNOTA

EIKARHÚSGÖGNÚÚ ÖÖ

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

Stækkanlegt borð
Stærð: 200cm(288cm)X110cm

Verð139.000,-
Vegghengdur skenkur
Stærð: Br:180cm D:42cm H:62cm

Verð:108.000,-

Skápur
Stærð: Br:132cm D:42cm H:132cm

Verð:138.000,-

Rio stóll
Fáanlegur í nokkrum 
litum
Verð:

14.800,-

Opal leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, 
brúnu og hvítu leðri
Verð:

15.800,-

Sjónvarpsskenkur
Br: 243cm D:56cm H: 36cm

Verð:108.000,-

New England 
tungusófi
Stærð: 252cm X 165cm
Færanleg tunga
Fáanlegur í nokkrum litum

Verð:154.000,-

Glerskápur
Br: 117cm D:40cm H:190cm

Verð.128.000,-

Delta barstóll
Fáanlegur í rauðu, orange 
og glæru

Verð:35.000,-

Skenkur
Br: 180cm D:45cm H:125cm

Verð:139.000,-
Stækkanlegt borð
Stærð: 160cm(248cm)X100cm

Verð.89.000,-

Sjónvarpsskenkur
m/rennihurðum
Stærð: Br:200cm D:50cm H:48cm

Verð:89.000,-
Einnig fáanlegur í Br: 160cm

Borðstofuborð
Stærð: 200cmX100cm

Verð.95.000,-
Einnig fáanlegt í hvítu

Anatolia stóll

Verð:29.000,-
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● heimili&hönnun

„Við höfum búið á Leifsgötunni 
síðan 2004 og kunnum afskaplega 
vel við okkur þar. Þetta er eigin-
lega hálfgerð leynigata, gróðursæl 
og skjólgóð, þannig að umferð um 
götuna er lítil þar sem fólk er ekk-
ert að fara hana nema eiga erindi 
þangað,“ segir Hólmfríður Anna 
Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi 
Barnahjálpar Sameinuðu þjóð-
anna, UNICEF, en hún býr með 
Frey Eyjólfssyni, útvarpsmanni á 
Rás 2. „Síðan eru margir skemmti-
legir nágrannar hérna þannig að 
við erum mjög ánægð,“ bætir hún 
við brosandi.

„Við ferðumst mikið og höfum 
haft það til siðs að kaupa alltaf einn 
hlut til minningar þannig að margt 
af því sem hangir uppi eða prýðir 
hillur er eitthvað sem við höfum 
sankað að okkur á ferðum okkar,“ 
segir Hólmfríður Anna einlæg og 
ljóst er að hún kann að meta hluti 
með sögu. „Borðstofusettinu fylgdi 
til dæmis plata til að lengja borð-
ið sem er ekki pússuð og verður 
aldrei pússuð því þar má sjá um-
merki eftir leiki ömmu og bræðra 
hennar og það vil ég varðveita,“ 
segir Hólmfríður Anna dreymin. 

Hólmfríður Anna hefur ferð-
ast mikið á eigin vegum en einn-
ig í tengslum við starf sitt hjá Un-
icef og hefur það kennt henni að 
sjá hlutina í samhengi. „Ég var 
í Mósambík þegar fréttir bár-
ust af hruninu á Íslandi og þegar 

ég kom heim og bar saman neyð-
ina þar og síðan aftur ástandið hér 
heima þá varð mér betur ljóst sam-
hengi hlutanna og hvað við höfum 
það í raun enn gott,“ segir hún og 
bætir við að nú sé unnið að inn-
lendu starfi UNICEF. „Við erum í 
fjáröflun og erum stærstu barna-
hjálparsamtök í heimi. Þó að við 
séum að ganga í gegnum efna-
hagsþrengingar þá getum við samt 
enn staðið með öðrum og gefið af 

Hlutir frá ýmsum 
heimshornum
● Í lítilli leynigötu búa skötuhjúin Hólmfríður Anna Baldurs-
dóttir og Freyr Eyjólfsson í notalegri íbúð með mikla sál. Þar 
hafa þau prýtt heimilið fjölbreyttum hlutum með mikla sögu. 

Svefnherbergið er róm-

antískt í róandi grænum 

lit. Ljósakrónan er 

skreytt með litskrúðugu 

glerskrauti og setur mik-

inn svip á herbergið.

Þennan dansandi blökkumann erfði 

Hólmfríður Anna frá afa sínum. „Þetta 

er leikfang síns tíma þegar Tíu litlir 

negrastrákar voru gerðir og svona. Ég 

á góðar minningar frá þessum karli en 

afi skemmti mér og öðrum börnum með 

honum,“ segir hún brosandi.

Take Away bakki, 8 bitar

Verð 930 kr.
Veislubakki, 60 bitar

Verð 8500 kr.
Take Away bakki, 20 bitar

Verð 2700 kr.

ÓSUSHI, 2. hæð í Iðuhúsinu, Lækjargötu 2a og Borgartúni 29 sími 561 0562

NÚNA TVEIR STAÐIR

VELDU ÞANN BITA SEM ÞÉR ÞYKIR BESTUR ...

200 kr. 250 kr. 300 kr. 375 kr. 400 kr.350 kr.275 kr.

SAGA Í HVERJU HORNI Á heimili Hólmfríðar Önnu 
og Freys má finna marga skemmtilega hluti sem keyptir 
hafa verið á ferðalögum víða um heim.

Sovéskir hermenn berjast við þýska hermenn á taflborðinu en Hitler og Stalín 

eru þar í aðalhlutverki. Taflið fékkst í Istanbúl.
Stokköndin var keypt á Ítalíu síðasta 

sumar og er hún handmáluð frá Sor-

rento. „Ég keypti ekkert annað.Freyr 

teiknar svo oft endur þannig að ég 

ákvað að kaupa þetta handa honum,“ 

segir Hólmfríður Anna. 

Húsbóndinn safnar bókum 

og hlutum er tengjast ævin-

týrum Tinna en stór hluti var 

keyptur í París og Víetnam. 
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okkur. Nú er stuðningur mikilvæg-
ari en nokkurn tíma áður þar sem 
þeir sem minna mega sín mega sín 
jafnvel enn minna en áður.“ Fyrir 
jól verður Unicef með jólabúð og 
jólakortasölu á Laugavegi 42 þar 
sem allur ágóði rennur til UNICEF, 
en búðin fer einnig á flakk. „Við 
verðum í Kringlunni um helgina 
og förum síðar í jólaþorp Hafnar-
fjarðar.“ Kortin fást síðan í ýmsum 
verslunum víða um land.

heimili&hönnun ●

Stofan er notaleg og þar kennir ýmissa grasa. Má þar finna hluti frá ýmsum heims-

hornum. Í hillunni eru til dæmis útskornar vörtusvínstennur, kúbanskir vindlar, 

gaselluhorn, myndir og bækur en borðstofusettið er ævagamalt og fékk Hólmfríður 

Anna það frá ömmu sinni sem fékk settið aftur frá móður sinni. 

Mikið geisladiskasafn þekur veggi 

vinnuherbergisins en þar sem Freyr 

hefur starfað sem útvarpsmaður um 

hríð hefur mikið safnast af tónlist.

Spegill, spegill herm þú mér, Hólmfríður 

Anna frá UNICEF hér!

Fjölskrúðug póstkort prýða veggi bað-

herbergisins.

Litskrúðug belja sem ættuð er frá Spáni 

er meðal þess sem prýðir hillurnar.

Sjálfstæðishetjan Jón Sigurðsson á sinn heiðurssess yfir píanóinu en á hljóðfærinu sjálfu gefur að líta forláta jórdanska vatnspípu 

og afrískan fugl sem Hólmfríður Anna keypti í Gíneu-Bissá. „Þegar ég fer til Afríku þá reyni ég að kaupa eitthvað sem er unnið í 

samfélagsverkefni eða sem hjálpar fólki við að styrkja menningu og atvinnu á staðnum,“ segir hún en í Gíneu-Bissá starfaði hún í 

þrjá mánuði fyrir UNICEF fyrr á þessu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Opið
mán.–föstud. 11–18
laugardag 11–16
sunnudag 13–16

www.mirale.is

MIRALE
Fákafeni 9
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Verið velkomin
í FÁKAFEN 9
( við hliðina á ísbúðinni )

40% afsláttur
af þessum 

vinsælu kertastjökum
laugardag og sunnudag

TILBOÐ

LAUGARDAGUR  29. NÓVEMBER 2008 7



● heimili&hönnun

„Efnið sem ég vinn úr er ýmist 
lopi eða þæfð ull en ég hef líka 
prófað gæru. Stundum hekla 
ég utan um spiladósirnar og 
handunninn pappi hefur 
verið notaður líka þannig að 
ég leik mér með ýmis efni. 
Skemmtilegast finnst 
mér að rifja upp gamlar 
íslenskar handavinnu-
hefðir,“ segir Margrét 
Guðnadóttir, sem fyrir 
löngu er orðin þekkt fyrir 
spiladósir sínar úr tágum 
sem til eru í nokkrum litum. 
Hún hefur líka bætt við nýjum 
lögum.  

„Ég byrjaði með Vísur Vatns-
enda-Rósu og Krummavísur. Fyrir 
tveimur árum bættist við jólalag-
ið Það á að gefa börnum brauð eftir 
Jórunni Viðar og núna var ég að fá 
Sofðu unga ástin mín. Jólalagið er 
bara í rauðu kúlunum og krumma-
vísur í þeim svörtu.“ Þannig lýsir 
Margrét þróuninni í lagavalinu. 

Ein af nýjungunum hjá 
Margréti er tuskudúkka 

úr íslenskum efnum 
sem spilar Sofðu 
unga ástin mín. Hún 
var með þær á mark-
aði Handverks og 
hönnunar í Ráðhúsinu 

og þar fékk hún viður-
kenningu fyrir þær. „Þær 

bara eru ekki til þessa stund-
ina því þær seljast út úr höndunum 
á mér,“ segir hún afsakandi.  - gun

Ull og íslensk þjóðlög
● Spiladósir með íslenskum þjóðlögum hafa notið vinsælda undanfarin ár. Hingað til hafa 
þær verið úr tágum en nú eru komnar nýjar, íklæddar ull. Listakonan á bak við þær er 
Margrét Guðnadóttir. Hún hlaut viðurkenningu fyrir þessa snjöllu hönnun nýlega. 

Margrét er með spiladósir sínar í Kirsuberjatrénu á Vesturgötunni og þær fást einnig í Epal.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lopa-

húfan er 

þjóðleg 

umgjörð 

utan um 

íslenskt lag.  

Krummi svaf í 

klettagjá hljómar úr 

þessari svörtu spiladós. Hrosshár er 

notað í sumar skreytingarnar.

G uðrún Lilja Gunnlaugsdóttir er einn þeirra íslensku hönnuða 

sem fá snjallar hugmyndir og hrindir þeim í framkvæmd. 

Huldufólkshellurnar hennar eru gott dæmi um það. Þær eru með 

eftirlíkingu af hringstiga. Þar má ímynda sér að litlir álfar og aðrar 

verur skjóti upp kollunum. „Þetta er aðgangurinn að hinni veröldinni 

bæði fyrir huliðsverurnar og 

okkur,“ útskýrir Guðrún Lilja. 

„Í okkar heimi snýst þetta 

um hugaraðgengi.“ 

Ekki er hægt að kaupa 

huldufólkshellurnar í búð 

heldur býr Guðrún Lilja þær 

til eftir pöntunum í garða 

hvers og eins því eins og 

hún bendir á eru hellur í 

stéttum misstórar. „Ég geri 

mót eftir hellunum sem fyrir eru og bý til eina fyrir hollvættir heimilis-

ins,“ segir hún og er dulræn í augunum.

Guðrún Lilja segir efnahagsástand landsins nýtast hönnuðum nokk-

uð vel og allar sprotahugmyndir fá greiðari farveg en ella. „Það eru mun 

færri veggir sem maður lendir á nú en oft áður,“ segir hún og hefur 

örugglega hollvættirnar með sér.

Gægjugat í huliðsheima

Þ ýska hönnunarfyrirtækið Studio Jo Meesters sýndi vörulínu sína 

Odds and Ends, Bits and Pieces á þýsku hönnunarsýningunni 2008 

en hún er afsprengi af svokölluðu Testlab verkefni. 

Línunni tilheyra tvær misstórar hillur, svefnbekkur og kollur en efni-

viðurinn í húsgögnin eru 34 viðarbútar og gömul teppi. 

Jo Meesters leggur mikið upp úr endurvinnslu og því að samþætta 

ólíka verkkunnáttu. Teppin eru ofin og síðan eru húsgögnin bólstruð 

á nýstárlegan hátt. Útkoman er mjúkt afbrigði af hversdagslegum 

mublum.

Áklæðin eru búin til úr 
gömlum teppum 
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● heimili&hönnun

„Við erum fyrst og fremst hönn-
unarverslun með íslenska hönn-
un. Þar á meðal okkar eigin hönn-
un sem er seld undir merkinu 
Krakk og samanstendur af hlut-
um eins og gömlum húsgögnum, 
leikföngum og fötum sem hafa 
verið unnin upp á nýtt, með það 
fyrir augum að búa til eitthvað 
alveg einstakt,“ segir Karitas 
Pálsdóttir, einn eigenda verslun-
arinnar Krakk sem var nýverið 
opnuð við Skólavörðustíg 22.

„Síðan erum við með aðra ís-
lenska hönnuði sem eru að gera 
spennandi hluti, fatahönnuði, 
vöruhönnuði og aðra sem hafa 
sumir hverjir ekki 
enn komið sinni 
vöru á fram-
færi,“ bendir 
hún á og nefn-
ir sem dæmi 
Ingu Björk 
Andrésdótt-
ur, Ragnheiði Ösp 
Sigurðardóttur og 
Steinunni Margrét-
ardóttur. 

Karitas segir að 
fyrst um sinn verði áherslan mest 
á leikföng og fatnað í versluninni 
en húsgögnin komi til með að vera 
fyrirferðarmeiri er fram líða 
stundir. „Bæði verðum við með 
sýnishorn í möppu og eins í versl-
uninni sjálfri. Fólk getur komið á 
framfæri séróskum í framtíðinni. 
Kíkt í heimsókn til dæmis með 
gamlan bangsa, flík eða stól og 
við gert endurbætur á hlutnum í 
samráði við eigandann.“

Spurð hvort henni hafi þótt 
rétt að opna verslun við núver-
andi aðstæður þar sem sam-
keppni á markaði hefur aukist 
svarar Karitas: „Auðvitað eru 
þegar nokkrar búðir í Reykja-
vík með mjög flotta og fágaða ís-
lenska hönnun. Okkar markmið 
er að vera aðeins öðruvísi en þær 
með því að vera meira „under-
ground“ og „street“. - rve

Notað öðlast nýtt líf 
● Gömul leikföng, föt, húsgögn og fleira gengur í endurnýjun lífdaga í versluninni Krakk 
við Skólavörðustíg 22. Þar er áhersla lögð á endurvinnslu, -nýtingu og íslenska hönnun. 

Daníel Stefánsson, Karitas Pálsdóttir og Eva Sólveig Þrastardóttir eiga og reka versl-

unina Krakk. Þau taka gamla hluti upp á sína arma og vinna upp á nýtt.

Eva, eða Evana eins og hún kallar sig, 

hefur næmt auga fyrir fallegum hlutum. 

Þessi búðarkassi var upphaflega í eigu 

afa Karitasar, Halldórs Hjálmarssonar.

Í versluninni Krakk er hægt að kaupa notaða hluti sem lappað hefur verið upp á og svo fatnað og fylgihluti eftir íslenska hönnuði.

 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sykurvera 

eftir Ragn-

heiði Ösp Sig-

urðardóttur.

Ármúla 19  •  Simi: 553-9595
www.gahusgogn.is  •  gahusgogn@gahusgogn.is

Íslensk hönnun og sérmíði.
Smíðum sófa og 
hornsófa eftir máli.

L í n a n  I  B æ j a r l i n d  s e x  I  2 0 1  K ó p a v o g u r  I  S í m i  5 5 3  7 1 0 0

Opið mánudaga -  föstudaga 10 ti l  18 I  Laugardaga 11 ti l  16 I  www.linan.is

* Tilboðið gildir til jóla

Roma
Listaverð 17.900
Tilboðsverð 14.300

Bono I 166 x 100 Stækkanlegt upp í 266 cm
Listaverð 145.800
Tilboðsverð 116.640

Paris
Listaverð 19.900
Tilboðsverð 15.900

JÓLATILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR
AF BORÐSTOFUBORÐUM
OG BORÐSTOFUSTÓLUM

Auglýsingasími

– Mest lesið
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„Mér er um og ó,„Mér er um og ó,
 ég á sjö böég á sjö börn í sjón í sjó
 og sjö börn á landi.“og sjö börn á landi.“

 Selshamurinn, íslensk þjóðsaga.

ZO•ON Útivistarfatnaður fæst einnig í öllum helstu verslunum á landinu. www.zo-on.is
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Jólatilboðin í fullum gangi

Faxafeni 5, Reykjavik og Skeiði 1, Ísafirði
Opi› virka daga frá kl. 10-18

Laugardaga frá kl. 11-17

ýna.

éttur.

Jólatilboð

kr. 171.920,-

J

Kr. 5.900 Kr. 31.920

Tempur inniskór

Kr. 7.700Kr. 13.520



Bíldshöfða 10, 112 Reykjavík, sími 587 8888, br@br.is

Útrás íslenska 
bílsins er hafin!

Samstarf Bílasölu Reykjavíkur við Makina í Belgíu, lágt gengi íslensku krónunnar og 

væntanleg endurgreiðsla virðisaukaskatts og aðflutningsgjalda opnar einstakt tækifæri í 

Evrópu fyrir seljendur íslenskra bifreiða.

Makina er stór og traustur bílamiðlari sem starfað hefur í Evrópu um árbil og m.a. átt farsælt 

samstarf við Bílasölu Reykjavíkur um innflutning notaðra bíla. Nú gefst þeim sem vilja 

selja bíla sína úr landi tækifæri til að njóta þessa trausta samstarfs.

Við aðstoðum þig við

· sölu

· útflutningsskjöl

· samskipti og samninga við lánafyrirtæki

· flutning

Gríptu strax tækifærið, komdu með bílinn til okkar og láttu skrá hann þér að 

kostnaðarlausu. Þú getur einnig skráð bílinn á br.is.
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Förum að koma til byggða, viltu að við 
komum við hjá þér? 20% rennur til 
Hjálparst. kirkjunnar. Þjónustum fyrirt., 
hópa, félög og einstakl. Skyrgamur.is 
- þessi með stóra hjartað! Uppl. í s. 587 
1097 & skyrgamur@skyrgamur.is

joli.is
Syngjandi kátir jólasveinar. Endilega 
kíkið á heimasíðu okkar joli.is og pantið 
þjónustu eða hringið í síma: 824 3677 
eða sendið fyrirspurn á joli@joli.is

 Hreingerningar

Jólahreingernigar
Tek að mér jólahreingerningar og viku-
leg þrif í heimahúsum. 100% trúnaður 
og heiðarleiki. Uppl. í s. 841 1345.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í 
s. 893 9545

ERUM Með Besta Verðið
Sérhæfum okkur í : Öll almenn þrif, 
Fjarlægjum múrbrot og rusl eftir iðn-
aðarmenn, Þrífum báta og skip einnig 
vélarúm. Pökkun búslóða og fyrirtækja 
ásamt akstri. Uppl. í s. 690 5675.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Ræstingar

Ræsta
Regluleg ræsting sameigna og fyrir-
tækja. Hreingerningar, teppahreinsun, 
gólfbónun. Föst verðtilboð. Simi 533 
1515. www.raesta.is

 Garðyrkja

Trjáfellingar
Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

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

 Málarar
Þarftu að láta mála fyrir jólin? Tek að 
mér málningarvinnu í heimahúsum. S. 
8673206 víðir.

Getum bætt við okkur inni verkefnum. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S. 
896 5758.

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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla 
daga !! Allar stærðir bíla. Uppl. í síma 
555 6363 & 899 7188.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

A - Ö smíðar ehf.
Fyrirtæki, húsfélög, einstakling-
ar, sumarhúsaeigendur. Nýsmíði 
og öll almenn viðhaldsþjónusta.
Uppl. í s. 847 1430, Júlíus. ati-

losmidar@hotmail.com

HÓLMUR ehf
Reyndir smiðir taka að sér öll smíða-
verkefni. Sanngj. verð. S. 772 8295.

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í síma 864 5920.

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

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

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

Flísalagnir
Flísalagnir, múrviðgerðir ogf. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 699 8509.

 Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Spái í spil - Bolla - Rúnnir - Lófa - Allur 
pakkinn - S. 845 8896 - Alla daga.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

ATH ! ATH !
Tökum að okkur að skemmta 

um land allt!
Söngur, dans og fleira í boði! 
Erum með skemmtara með 

okkur!
Uppl. í símum 897 0948 & 

822 9899. Baddi B-Right & T-
Sammi.

 Múrarar

Viðgerðir
Múrverk, flísar, gifs og fleira. Alexa ehf 
s. 847 2209.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Smiður. Get bætt við mig allrahanda 
smíðavinnu. Viðhald, parket, inrétting-
ar, nýsmíði og fl. S. 898 9602.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Evrur til sölu

Nokkuð magn gjaldeyris til 
sölu, t.d. Evrur, USD,DKK, 

GBP. Afhendist í seðlum hér-
lendis.

6978827 - evrurtilsolu@
hushmail.com

Kreppuútsala!!!
Sendum um allt land! Frábært verð 
á gamla genginu. Takmarkað magn. 
Rafhjól á 10.000 kr. Rafbíll á 15.000 kr. 
Lampi 3500.-kr Pantanir á póstverslun 
netlagerinn.is og í s. 865 4015. Er m/
lager í Hafnafirði og Vestmannaeyjum.

Saltkristall
Mikið úrval af lömpum og kertastjökum 
úr saltkristal. Falleg og ódýr jólagjöf. 
Vorum að fá mikið úrval af nýjum 
vörum. Ditto.is Smiðjuvegi 4 (græn 
gata) Kópavogi. S. 517 8060.

Dömur
Pelsarnir bíða hjá Jakob. Minkapelsar 
hjá Jakob. Sími 421 1661.

Aeron Large hágæða skrifborðsstóll 
til sölu, notaður í 1 ár. Stillanlegur 
mjóhryggsstuðningur í baki. Kostar nýr 
295þ.kr. Selst á 150þ.kr. Uppl. í síma 
898-1420.

LAGERÚTSALA Svefn & 
heilsu

Kletthálsi 13 S:660 0035. Stillanlegt 
rúm frá 81.218 kr. Cal. King dýna frá 
58650. Rúmstæði Queen með botni 
og dýnu og náttborðum á 169.000. 
Rúm, hillur, hægindastólar, höfuðgaflar, 
barnagólfteppi o fl. 30-80% afslátt-
ur. Opið virka daga 14-18, laugardaga 
12-15.

Til sölu ljósakrossar fyrir 12v, 24v, 32v 
og 220v. Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur, 
Furuvöllum 1, 600 Akureyri, sími 461 
4606 pbi@akureyri.is

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, tak-
markað magn til afhendingar 

hérlendis og erlendis. Uppl. í s. 
618 7001

 Uppl. í s. 618 7001

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

Nýr Hydropool rafmagnspottur, kostaði 
1.090þ. kr, TILBOÐ 590þ. S. 865 7660, 
Davíð.

Verð í kolaportinu um helgina að selja 
notaðan fatnað. Einnig verð ég með 
mikið af fatnaði gefins og barnabuxur 
af eldri lager á 300kr. Gengið inn um 
vinstri hurð á móti sjónum. Sjáumst 
hress.

Fataskápur og Hirzlan með skúffum, 
hillum, fatahengi og spegli. 20 þús. S. 
694 5206

Nýr 60 lítra leirbrensluofn m. fullk. stýri-
búnaði. Verð nú 289 þús. næst ca. 390 
þús. Uppl. í s. 553 2484 & 893 6701.

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkarar 
og uppþvottavélar. Tökum bilaðar upp 
í. Einnig varahlutir í þvottavélar. S. 847 
5545. OPIÐ um helgina.

Nýleg, vönduð skrifstofuhúsgögn til 
sölu. Gott verð ef selst strax. Sími 897 
1757 eða 860 2147.

2 mjög góðir lazyboy stólar með borði 
og skúffum á milli frá Húsgagnahöllinni. 
Uppl. í s. 866 6218.

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-
32v. Áratuga reynsla. Uppl. í síma 898 
3206.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa notað gufutæki. 
Uppl. í s. 696 7232 & 897 1196.

ÓSKA EFTIR amerískum ísskáp eða 
ísskáp m/frysti 180-2,0 m. á hæð, svört-
um leður tungusófa, ethanol eldvegg. S. 
669 1004, polanska@internet.is

Óska eftir Playstation 3 tölvu, uppl. í 
síma 8642738

HÁRÞURKUR MEÐ FESTINGU Á VEGG 
FYRIR HÁRSNYRTISTOFU ÓSKAST. 
UPPL. Í SÍMA 8963963

Óska eftir að kaupa íslensk frímerki & 
tilefnismynt. S. 699-1159 & 821-1293.

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

 Vélar og verkfæri
Til sölu dekkjavél, ballanseringarvél. 
Góð tæki. Uppl. í s. 692 9272.

Óska eftir MIG rafsuða 150 -250 amp-
era og Loftpressu 150L-250L. Sendið 
uppl á sveinnhrafnsson@hotmail.com 
eða hringið í 8214823

Til sölu

Til sölu
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 Hljóðfæri

Til sölu Bents Silver Stjärnan 120 bassa. 
upplýsingar í S. 824 7610 & 660 1648.

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/2 stærð kr.8.900 
3/4 stærð kr. 9.900 Full stærð kr. 
10.900 Pakkatilboð kr. 16.900 
Trommusett kr. 59.900 með stól og 
diskum. Rafmagnsgítarpakki kr. 24.900 
Hljómborð frá kr. 8.900 Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Óskum eftir að kaupa lítinn flygil, helst 
notaðan. Upplýsingar í s. 568 4612 eða 
á sigurdur@gydjan.is

 Verslun

Nafnahálsmen og skartgripir, silf-
ur og gull. Hringa, skartgripaverslun 
Laugavegur 20b (Klappastígs megin) 
S. 698 2655.

 Til bygginga

Óska eftir vinnuskúr á góðu verði. 
Upplýsingar í síma 840 0470.

Sökkulstoðir og setur til sölu fyrir sann-
gjarnt verð. S. 864 7447

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

 Bækur
Nú ferðast allir innanlands. Höfum falleg 
kort og bækur til jólagjafa. fixlanda.is

 Ýmislegt
Nokkur þúsund evrur til sölu, - til-
boð óskast - afhendist hérlendis. 
Vinsamlega hafið samband: euro@
filmco.no eða í síma 8999839

40 fm frystiklefi til sölu. Verð 2 millj. 
Uppl. í s. 897 0513.

UPPSETNING Á 
JÓLASERÍUM

3 vandvirkir rafvirkjar geta bætt við 
sig verkefnum fyrir jólin. Eldriborgara 
afsláttur - Uppl. í s. 695 1314.

 Heilsuvörur

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

 Nudd

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Námskeið

INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
8/12, 12/1 Level II: 7 w; Md/Wd/Frd; 
20-21:30: 8/12, 12/1. Level III: 10 w 
Tsd/Thsd: 20-21:30: 9/12, 2/2, 23/3. 
Level IV:10 w; Sat/Sun 14-13:30: 17/1, 
Level V: 10 w Sat/Sun 10-11:30: 17/1. 
Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.
is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

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

 Húsgögn

Borðstofuborð. 6 stólar og stofugler-
skápur úr Hirzlunni. Uppl. í s. 820 
1825.

Koníaks brúnt leður sófasett 3-1-1. 30 
þús. Og Brío barnavagn 20 þús. Uppl 
í s. 892 5590

Til sölu amerískt hjónarúm ‘Queen 
Size’Verð kr. 70.000. Uppl. í síma 
8950400.

Til sölu amerískt sófasett, ljóst eins 
og nýtt. 20 þús. kr. S. 897 4315 & 897 
4305.

Glæsilegt Natuzzi sófasett til sölu. 
Kostar nýtt 489.900 selst á 190 þús. 2 
ára gamalt. S. 690 8601.

 Antík

Gefðu öðruvísi jólagjöf í ár! Langir 
laugardagar í desember. www.madd-
omurnar.com

 Húsgagnaviðgerðir
Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyr-
ing.is S. 897 5484 & 897 3327.

 Heimilistæki

Þvottavél í góðu lagi. Kr. 10.000 Sími 
822 0567.

 Dýrahald

Gullfallegir Íslenskir
Fjárhundar(hvolpar), til sölu! 
Ættbókafærðir hjá HRFÍ. Námskeið 
fylgir með. Uppl. í síma 822 7737 
Bjarkarkotsræktun.

Til Sölu Hreinræktaður Minature 
Pincher hundur Vegna breittrar 
aðstæðna með ættbók frá Íshundum 
fæddur 31.12.2007 Verð. 100.þús kr. 
S. 664 2132.

Til sölu hreinræktaðir ísl. hvolpar uppl. 
896-1595

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

22.7kg af hágæða fóðri 
á aðeins 8.900.- (392kr 

pr kg) -
 Járnbúr á frábæru verði - 

Bílagrind á tilboði. Gott úrval af 
leðurólum og taumum á góðu 

verði. Mikið af sérvöru fyrir 
hundinn þinn. Gerðu verðsam-

anburð.
Hundaheimur - Sérverslun 
með hunda og kattavörur. 

Háholti 13 Mosfellsbæ (hlið 
Krónunnar)

2 litlir Yorkshire Terriers hvolpar til sölu 
eru í HRFÍ. tilb. til afhendingar. S. 693 
4194.

 Hestamennska

Til leigu 6 básar að Heimsenda. S. 
863 6687.

Til leigu pláss í góðu hesthúsi í 
Mosfellsbæ. Uppl. í síma. 693-1710 & 
693-1725

Til leigu 1 og 2 hesta stýur. Með hey og 
hirðingu í Mosfellsbæ. S. 862 7849.

 Húsnæði í boði

Herbergi í 101!
Til leigu fullbúið herbergi í 101 

með sér baði og aðgangi að 
eldhúsi og þvottahúsi, laus frá 

og með 1. des. Frábært fyrir 
einstaklinga.

Upplýsingar í síma 661 7015 og 
898 8685.

4 herbergja íbúð
 Laufengi 112, Reykjavík. 110 

fm. Skammtíma eða langtíma-
leiga. 130 þúsund. Íbúðin er 

laus 1. Des.
Upplýsingar í síma 824 4530.

www.heimkynni.is
Til leigu 2ja, 3ja og 4ja her-
bergja íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long time 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 45 þús. Dalshraun HFJ 

og Funahöfða RVK.
Long time rent. Kitchen, 

bathroom, 12SAT TV, laundry 
room. Price from 45.000 ISK.
Dalshraun HFJ & Funahöfða 

RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

Rvk - Hfj
2ja - 3ja og 4ja herbergja íbúðir 

til leigu. Langtímaleiga.
Upplýsingar á www.heima-

hagar.is

Til leigu / For rent
Til leigu íbúðir og herbergi á 

besta stað í Reykjavík. For rent 
rooms and apartments. Good 

location.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661 

7000.

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Grafaholtið
Rúmgóð 4 Herbergja frábær íbúð í 
grafarholti. Jarðhæð. Barnvænn staður. 
Leiga 150 þús, pr mán. Uppl. í s. 892 
7544.

Good price !
40 fm studio in 101 Rvk. Parking place. 
Washingmacine and other things if 
wanted. Tel. 692 1681.

Heimilið þitt
4 herb. + þvóttahús, svalalokunar-
kerfi. Frábært útsýni. Staðsetning 
Bakkarnir, Rvk. Verð 120 þ. + raf-
magn. Óverðtryggð. Langtímaleiga. S. 
697 3217.

101 LAUS - Góð íbúð 90fm næst snorra-
braut gott verð, þvottavél. MIÐTÚN 
LAUS - 75fm 3 herb. S. 897-1071

3ja herb. íbúð á góðum stað í 200 Kóp. 
Laus strax. S. 847 2544

4 herb. glæný íbúð í Kórahv. Kóp. 
Sanngjarnt verð. S. 899 2123.

Rúmgott herbergi í 101 til leigu. 
Aðgangur að eldhúsi og baðherbergi. 
Uppl í síma 770 6090.

Gullfalleg 4 herb. í Garðabæ m. bílsk. 
m4jj@hotmail.com eða s. 898 9386

Til leigu 2ja herb íbúð í R-109. Verð 
87.000 kr. Uppl í s. 695 1790

Hverfisgata 123, við Hlemm. Herb. til 
leigu Laust. S.896 3536

3 herb. íbúð í Haf, gæludýr velkomin, 
80+H/R laus 1.des uppl. í s. 899 1831 
Þorkatla

Room for rent in 105 Rvk internet and 
furnitures 35-55.000.- tel: 898-4188

Kjallari til leigu. 30 þús. á mán. S. 824 
2926.

Tvö stór herbergi til leigu í Hólahverfi á 
45.000 Reyklaus. Uppl. í s. 659 2478.

Þjónusta

Til sölu
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Auglýsing um skipulag 
í Kópavogi og Garðabæ.

Skipulags- og umhverfi ssvið

Arnarnesvegur. Lagning stofnbrautar frá Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi. Deiliskipulag. 
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, auglýsist hér með tillaga að deiliskipulagi fyrir hluta Arnarnesvegar 
frá Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi. Megin tilgangur fyrirhugaðra framkvæmdar er að leggja stofnbraut sem  tengir  jaðarsvæði í 
Reykjavík, Kópavogi og Garðabæ við megin umferðaræðar höfuðborgarsvæðisins, Breiðholtsbraut og Reykjanesbraut. Þessi hlutur 
Arnarnesvegar er um 1,7 km langur og er veghelgunarsvæði hans 30 metrar frá miðlínu vegarins. Gert er ráð fyrir að hljóðvörn-
um verði komið fyrir innan skipulagssvæðisins. Safnbrautir á fyrirhuguðu íbúðarsvæði í Hnoðraholti í Garðabæ og á fyrirhuguðu 
verslunar-, þjónustu- og íbúðarsvæði í Glaðheimum í Kópavogi munu tengjast veginum á ljósastýrðum T- gatnamótum. Lindarvegur 
mun jafnframt tengjast þessum nýja hluta Arnarnesvegarins til suðurs með T- gatnamótum. Alls er gert ráð fyrir 4 gatnamótum 
innan skipulagssvæðisins. Aðalstígur liggur innan skipulagsvæðis meðfram Arnarnesvegi að norðan og þverar hann í undirgöngum 
á 4 stöðum. Fyrirvari er gerður um nákvæmni og útfærslu þverana sem geta breyst á hönnunarstigi. Arnarnesvegur frá Reykjanes-
braut að Breiðholtsbraut verður byggður í þremur áföngum og nær tillagan til hluta 2. og 3. áfanga heildarframkvæmdar skv. mati á 
umhverfi sáhrifum Arnarnesvegar (411) dags. febrúar 2003. Með tillögunni fylgir umhverfi sskýrsla frá verkfræðistofunni VSO dags. í 
október 2008. Deiliskipulagstillagan byggir á Aðalskipulagi Kópavogs 2000 – 2012, staðfest 23. apríl 2002 m.s.br. og breytingu dags. 
í október 2008 sem er til afgreiðslu hjá Skipulagsstofnun. Deiliskipulagið er í samræmi við Aðalskipulag Garðabæjar 2004 – 2016 
m.s.br.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1: 2000  og 1:5000 dags. 12. ágúst 2008. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fi mmtudaga og á föstu-
dögum frá 8:30 til 15:00 frá 2. desember 2008 til 6. janúar 2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. 

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Garðabæjar, Garðatorgi 7, 1. hæð frá kl 08:00 til 16:00 mánudaga til fi mmtudaga og á föstu-
dögum frá 08:00 til 14:00 frá 2. desember 2008 til 6. janúar 2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.gardabaer.is. 

Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skrifl ega Bæjarskipulagi Kópavogs eða þjónustuveri Garðabæjar eigi síðar en kl. 
15:00 þriðjudaginn 20. janúar 2008. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Garðabæjar.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

13 hesta hesthús til leigu. Á Heimsenda. 
Uppl í s 660 0580.

Einstaklings herb. 11 fm til leigu í 
Efstahjalla með aðgang að WC. Leiga 
23 þ. S. 825 0000.

Falleg 3.herb, 100fmíbúð í miðbæ Rvík. 
Glæsilegt útsýni, bílastæði í kjallara, 
verð 150þús. 1 mán.fyrirfr.+trygg. Uppl. 
í s.8605765

Herbergi til leigu. Allt innifalið og inter-
net. verðsamkomulag. s:8689554 eftir 
klukkan 17

Til leigu 170 ferm ársgamalt raðhús m 
bílskúr í Innri Njarðvík á 120 þús kr. 
á mán. Lokaður garður, pallur, heitur 
pottur ofl. Uppl. í síma 617-0661.

Til leigu herbergi í vesturbæ, Hagamel. 
Með húsgögnum og aðgang að snyrt-
ingu. Leiga 20 þús á mán. hiti og rafm 
innif. s 899-1220

Ljósheimar Til leigu 3-4 herb 
,100m2 íbúð í fjölb. Laus strax. S: 
8964905,6913013

Góð 3-4 herb. 105fm íbúð á 2 háð til 
leigu í Garðabæ, stutt í alla þjónustu og 
gott útsýni, sanngj. leiga. S.692-7622

Mjög falleg 2 herb. íbúð í Seljahverfi 
til leigu, algjör reglusemi. Uppl. í s. 
867 5090

3ja herbergja íbúð til leigu í kóp. Laus 
1. des. Verðtilboð óskast. Uppl. í s. 
0034966199287.

Herbergi til leigu í Garðabæ, með 
aðgangi að öllu. Leiga 40 þús. S: 822 
6790

80 fm Íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar til 
leigu frá 1. des. Leiga 97 þús. S: 822 
6790

Fullbúinn 75 fm íbúð við Sogaveg. 
Einstkl. eða par. 90 þús. S. 892 0844.

Til leigu lítið einbýlishús í miðbæ HFJ. 
V. 120þ. m. hita&rafm. s. 822 3849 & 
821 2529.

Til leigu herb. á Langholtsvegi. 
Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 865 9637.

Björt og falleg 4ja herb. sérhæð með 
sér inngangi í miðbæ Hfj. Til langtíma-
leigu. Uppl. í s. 690 3349 & 588 3349, 
Margrét.

Kr. 88.000
Til leigu 3-4 herb. risíbúð í Blönduhlíð, 
póstnr. 105 Rvk. Sími 699 4466.

112 Rvk.
2 herb. íbúð, björt og rúmgóð, til leigu. 
Laus. Uppl. í s. 699 1879.

165 fm. íb., 4 svh., 2 hæðir. 201 Kóp. 
Úts, 2 svalir, laus. S. 898 8237 mundi@
hive.is

50 fm. íbúð í 101. Laus strax 2 mán. 
fyrirfram 80 þús. á mán. með rafmagni 
og hita. Svefnherbergi með innbyggðu 
rúmi. Þvottavél og þurrkari fylgja. Uppl. 
í s. 820 1918.

Góð tveggja herbergja íbúð í Grafarvogi 
til leigu. Verð 80.000 kr. á mánuði, laus 
strax. Uppl. í síma 696 1121.

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 
fm. V. 58 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus. 
F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli 
kl. 13-16.

4ja herb. í Grafarvogi
Mjög góð ca. 100fm íbúð í Rimahverfi. 
Laus 1. des. Nýlegar innréttingar. Leigist 
með ískáp og uppþvottavél. Skilvísar 
greiðslur. S. 896 3038

Tvö mjög góð herbergi í Tranavogi 104 
Rvk, með aðgang að öllu. Verð 40.000 
per. mán. Uppl. í s. 690 5838.

Einstaklingsíbúð í R 1
Til sölu. Lagleg með góðu Íbls. láni 
+3m. Laus. Skoða skuldlausan bíl sem 
milligjöf. Áhugasamir sendi á: gardur-
re@hotmail.com

Íbúð/Gistipláss/herb. til leigu á svæði 
104. Apartments/Rooms for rent cont-
act number 661 4096 & 698 3211.

Herbergi með privat baðherbergi til 
leigu í Stapahrauni 2, Hf. Eldhús, þvotta-
vél. þurrkari, frítt internet. Húsgögn ef 
þarf. S. 893 6060.

Flott herbergi m/útsýni í íbúð á 
Laugarnesvegi, aðgangur að öllu. TV, 
Internet, þvottavél & húsgögn. 45 þús. 
663 7686.

Til leigu 5 herbergja íbúð í norður-
bæ Hafnarfjarðar, 140.þ með hita og 
hússjóð, leigist frá 1.feb. 2 mánuðir 
fyrirfram uppl. í síma 8484424

106 fm 4 ra herb. íbúð til leigu á völl-
unum í Hfj. Laus frá 1.jan.2009. Eða 
eftir samkomul. Langtímaleiga. Verð. 
135.000.Uppl. 823-6709

Available rooms for a long term rent in 
a Guesthouse in 108 Reykjavik. Pokoje 
do wynajecia na terenie Reykjavik’u 
108, tanio i dostepne od zaraz. Tel: 
894 1949.

Falleg björt 56 fm íbúð í 112 til leigu. 
Leigist á 110 þús. + rafmagn og hús-
sjóð. S. 896 3373 Helga.

Til leigu 75fm+12fm ris, 3-4 herb. á 
besta stað í 107. Verð 140.000 pr. mán. 
Allar upplýs. elsablomst@gmail.com

Laugarvatn
Glæsilegar 2ja herbergja íbúðir til leigu 
á Laugarvatni. Uppl. í s. 840 2093

101 RVÍK BÁRUGATA 104m2 + bílskúr 
+ 3 einkastæði. ALLT NÝTT http://fast-
eignir.is/fasteignir/eign/78951/ LAUS 
Uppl. 695 3239 burkni@gmail.com

Seltjarnarnes. Falleg 85 fm útsýnisíbúð 
+ bílag. Parket. Laus strax. S. 864 
7070.

Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og int-
ernet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 
6692.

Falleg og nýuppgerð 4ja herb. efri 
sérhæð (125 fm) + bílsk. (25 fm) til 
leigu miðsv. í Kópavogi. Svefniherb. 
eru 3 og auðvelt að bæta því 4ja við. 
Stór stofa og eldhús. Engar tröppur. 
Sanngjörn leiga. Uppl. í síma 699 4353 
& 899 1110.

Góð 2ja herb. 55 fm. íbúð til leigu 
miðsv. í Kópavogi. Er á jarðhæð, sér 
inng., sér garður. Sanngjörn leiga. Uppl. 
í síma 699 4353 og 899 1110.

Langtímaleiga
2ja - 3ja - 4ja herb. íbúðir. Upplýsingar 
á www.heimahagar.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.

4ra herb. íbúð til leigu
Til leigu björt og falleg 4ra herbergja 
íbúð á svæði 105, leiga 120 þ. Hiti 
og hússjóður innifalið. Laus strax, 
langtímaleiga. Uppl. í s. 841 0212,          
elindogg@hotmail.com

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu á 
höfuðborgarsvæðinu. Er reglusam-
ur. Skilvísum greiðslum heitið. S. 661 
4832

Óska eftir herb. eða lítilli íbúð í Hfj. 
fyrir eldri konu. Uppl. helgavestmann@
yahoo.com.

2 reglusamir piltar leita eftir 3 - 4 
herb. íbúð í góðu ástandi miðsvæðis. 
Skilvísum greiðslum heitið. S. 697 9181. 
Friðrik.

Par óskar eftir íbúð til leigu Greiðslugeta 
85-100 þús. Reglusöm og skilvirk S. 
896 2182.

 Sumarbústaðir

Sumarhúsateikningar, 30 ára reynsla. 
Mikið úrval af stöðúðum teikningum. 
www.teiknivangur.is

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 82.5 fm mjög gott iðnaðarhús-
æði að Dalshrauni í Hafnarfirði. Uppl. í 
s. 893 9777.

Til leigu vel staðsett verslunarhús-
næði. Leiguv. 165 þ. Stærð 100m2. S. 
6914060.

Til leigu nýtt 30 fm skrifstofuher-
bergi nálagt miðbæ í Hanarfirði uppl 
8946633

Til leigu í Starmýri 2a 108 
Rvk.

a) 70m2 vel innréttað húsnæði, 2 herb. 
+ forrými, eldhúskrókur og WC. Hentar 
vel sem skrifstofa eða meðferðarstofa, 
(t.d. nudd eða snyrtistofa). b) óinnrétt-
að 80m2 áður söluturn, stækkanlegt 
í ca. 130m2. Þarfnast standsetningar. 
Laust strax. Sanngjörn leiga. S. 660 
5440.

Gott/góð skrifstofuherbergi til leigu, 
Síðumúla 31. S. 894 1949.

Skrifstofurými og lagerrými fyrir bretti 
og búslóðir til leigu í 101 Reykjavík. 
Uppl. í síma 544 2055.

Til leigu 120 fm iðnaðarhúsn. við 
Dalshraun í Hfj. Uppl. í s. 822 0060.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

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

 Gisting

Gisting í Kaupmannahöf
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Nánari uppl. á www.
stracta.com eða í s. 822 7303, 891 
8612, +4527111038 eða annalilja@
stracta.com.

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

 Atvinna í boði

Góður þjónn.
Óskum eftir þjónustuliprum, 
hressum og kurteisum þjón 

til að stjana við viðskiptavini 
okkar á Cafe Bleu. Íslensku 

kunnátta skilyrði. Einnig vantar 
manneskju í morgunþrif.

Uppl. í s. 899 1965

Aukatekjur
Óska eftir nema, góðri tungu-
málamanneskju, við að þýða 
frá ensku yfir á ísl, einnig ísl/

franska.
Upplýsingar sendist á gfelix@

hive.is

Sölufólk óskast
Duglegt og ábyggilegt sölufólk óskast 
til að selja jólakort fyrir Blindrafélagið. 
Góð sölulaun í boði. Uppl. á skrifstofu 
Blindrafélagsins frá kl. 9-16, s: 525-
0000, tölvup. blind@blind.is

Námskeið að verðmæti 50þús. GEFINS 
í dag.Lærðu nýja tekjuleið í dag! Farðu 
á www.netvidskipti.is

Búðu þér til góðar tekjur 
á Netinu.

Rafrænt námskeið í netviðskipt-
um fyrir alla sem hafa áhuga á 
að búa sér til sjálfstæðar tekjur 

á Netinu.
Skoðaðu http://kennsla.com 
og fáðu allar frekari upplýs-

ingar.

Sölubörn óskast til að selja jólakort. 
Góð sölulaun. Uppl í s. 694 7768.

Ertu hársnyrtir og vilt aukatekjur? Stólar 
til leigu á kvöldin frá kl. 19-23. Flott 
aðstaða. Sól og snyrtistofa á sömu 
hæð. Uppl. á daginn til kl. 19 í s. 849 
6779.

Vélstjóra vantar á 100 tonna línubát 
vélarst 430 hp uppl 8977156

Laust starf í mötuneyti Byrs Nánari 
upplýsingar og umsóknareyðublað hér: 
http://www.byr.is/um_byr/mannau-
dur/storf_hja_byr/

ATVINNA Á ÍSLANDI
Þú getur fiskað fyrir milljón eða meira 
á einum degi. Frjálsar smábátaveiðar 
munu veita þjóðinni þúsundir starfa. 
Aðalsteinn Agnarsson

 Atvinna óskast

Two carpender with big experiance 
are looking for job. Big and little jobs. 
Good price. S. 892 6958.

 Tapað - Fundið

 Fundir

Verum samtaka og byggjum upp opið 
og þverpólitískt kosningabandalag. 
Byltum Íslenskum stjórnmálum með 
einstaklingsframboðum og beinu lýð-
ræði. Komdu á næsta fund. Fimmtudag 
kl. 20:00 í Vogasel 1, 109 Rvk. 
Laugardag Kl. 16 Mótmælendakaffi í 
Hressó Austurstræti. Mánudag kl. 16 
Fullveldiskaffi í Hressó Austurstræti. Við 
erum opin, óháð og frjáls samtök. Allir 
hjartanlega velkomnir. Nánari upplýs-
ingar á www.lydveldi.is

 Tilkynningar

Ertu með myntkörfulán 
hjá Frjálsa fjárfestingar-
bankanum eða SPRON?

Settu þig í samband við aðra 
sem eru í sömu aðstöðu.

Sendu tölvupóst á 
myntkorfulan@gmail.com

 Einkamál

Skemmtun
Karlmaður um fertugt, 170 cm/62 kg, 
vill kynnast karlmanni með skemmtun 
í huga. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8754.

Yngri maður
54 ára karlmaður vill kynnast karl-
manni, 20-40 ára. Augl. hans er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8889.

Flott kona
35 ára mjög flott kona leitar kynna við 
karlmann með tilbreytingu í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 908-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8433.

Ný upptaka!
Frábær hljóðritun konu sem lifir sig 
fullkomlega inn í sína eigin fantasíu. Þú 
heyrir þessa heitu upptöku hjá Sögum 
Rauða Torgsins í síma 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (kreditkort, ath. 
mun ódýrara), upptökunr. 8377.

www.sofalist.is
Sími 692 8022

SÓFALIST - NETVERSLUN
mikið úrval af áklæðum á 

sófa og stóla

Til sölu

Tilkynningar
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Óska eftir einbýlishúsi á leigu.
Við erum að fl ytja til Íslands og óskum 

eftir að leigja einbýlishús Faxafl óasvæðinu 
en ekki fjær Reykjavík en 30-40 km.,

Hentugast fyrir okkur væri ef í 
húsinu væri lítil aukaíbúð.

Við viljum leiga húsið í alla vega 2 ár og 
það þarf ekki að vera fullklárað. 

Tilboð óskast send á box@frett.is 

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Skipulags- og umhverfi ssvið

Dalvegur 24. Breytt skipulag. 
A. Breytt aðalskipulag. 

Tillaga að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 auglýsist hér með skv. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Skipulagssvæðið sem nær 
til lóðarinnar nr. 24 við Dalveg og afmarkast af Dalvegi til norðvesturs, lóð nr. 26 við Dalveg til norðausturs, Dalvegi 20 til suðausturs og Dalvegi 18 til 
suðvesturs, er samkvæmt gildandi aðalskipulagi svæði fyrir verslun- og þjónustu þar sem stærsti hluti lóðar er skilgreindur sem endurbótasvæði. 
Í greinargerð með aðalskipulagi er svæðið skilgreint með nýtinguna 0.5 til 0.8. Í tillögu að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 200-2012 verðu óbreytt 
landnýting en nýtingarhlutfall aukið úr 0.8 í 1.4.

Áætlað er að á lóðinni verði byggðir um 9.800 m2 í verslunar- og þjónustuhúsnæði auk tveggja hæða bílageymslukjallara. Á svæðinu er gert ráð fyrir 1 
bílastæði á hverja 35 m2 atvinnuhúsnæðis, alls verða 397 bílastæði á lóðinni, þar af 282 neðanjarðar. Aðkoma að lóðinni verður frá Reykjanesbraut og 
af Dalvegi. Breytingin er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 ásamt greinargerð dags. í nóvember 2008.  Nánar vísast til kynningargagna.

B. Tillaga að deiliskipulagi.
Dalvegur 24, breytt deiliskipulag.

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist tillaga að breyttu deiliskipulagi Dalvegar 24.  Almennt er vísað í deiliskipulag fyrir Dalveg 
sem samþykkt var í bæjarstjórn  Kópavogs þann 23. október 1990. Í erindinu felst að heimilað verði að fjarlægja núverandi byggingu og reisa fjögurra 
hæða atvinnuhúsnæði með tveggja hæða bílageymslu í kjallara. Gert er ráð fyrir 1 bílastæði á hverja 35 m² húsnæðis. Tillagan gerir ráð fyrir 9.800 m² 
byggingu með bílageymslu fyrir um 282 bíla í kjallara og 115 stæðum á lóð. Áætluð nýting á lóð er 1.4 án bílageymslu. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 29. október 2008. Nánar vísast til kynningargagna.

Hafnarfjarðarvegur - Skeljabrekka - Nýbýlavegur. Auglýsingarskilti, breytt deiliskipulag. 0801295
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi við Lund. Almennt er vísað í deiliskipulag fyrir 
Hafnarfjarðarveg- Skeljabrekku- Nýbýlaveg sem samþykkt var í bæjarstjórn Kópavogs þann 14. september 2004. Í tillögu að breytingu felst að fl ettiskilti 
verði komið fyrir ofan á hljóðmön austan Hafnarfjarðarvegar. Hæð skiltis er 8 metrar.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 18. nóvember 2008. Nánar vísast til kynningargagna.

Kársnesbraut 95, deiliskipulag. 0708071
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að deiliskipulagi Kársnesbrautar 95. Í tillögunni felst að núverandi hús verði 
fjarlægt og í þess stað byggt parhús á tveimur hæðum á lóðinni sem er 822.5 m2 að stærð. Hæð húss verður 6.3 metrar. Grunnfl ötur hvers húss er 
113.6 m2 með bílageymslu og heildarstærð hvers húss er 211.4 m2. Nýting á lóð er 0.51. Krafa er um að bílar innan lóðar bakki ekki út á Kársnesbraut. 
Bílastæði verða 4 á lóðinni. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1: 500 dags. 17. október 2008. Nánar vísast til kynningargagna. 

Lundur, Lundur 2, 4 og 6, breytt deiliskipulag. 0811098
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi á lóð nr. 2, 4 og 6 við Lund. Almennt er vísað í deili-
skipulag fyrir Lund sem samþykkt var í bæjarráði  Kópavogs þann 14. desember 2004. Í erindinu felst ósk um að breyta byggingarreiti og húsi að Lundi 
nr. 2 (F3) þannig að byggingarreitur verði eins og fjölbýlishúsið að Lundi 86 (F2). Húsið að Lundi nr. 4 (F4) verði snúið um 90° til vesturs. Aðkoma 
og lega bílastæða breytist. Heildarfjöldi íbúða, hæð og hæðalega húsa breytist ekki. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1: 1000 dags. 14. október 
2008. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fi mmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00 frá 2. desember 2008 til 6. janúar 2009. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu 
hafa borist skrifl ega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 20. janúar 2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkir tillögunni. Smári Smárason

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Veiðifélög - Veiðimenn
Tilboð í veiðirétt Geirlandsár

Tilboð óskast í veiðirétt Geirlandsár og 
Breiðbalakvíslar frá og með árinu 2009. 

Heimilt er að veiða á 4 stangir. Veiðitímabil er 
fra 1. apríl til 10. október ár hvert. 

Tilboðum skal skilað skrifl ega eða á tölvutæku 
formi eigi síðar en 10. janúar 2009.

Nánari upplýsingar gefur Gísli 
í síma 893-6940 eða Geirland@centrum.is

Réttur er áskilinn til að að taka hvaða tilboði sem er, 
eða hafna öllum. Tilboðum skal skilað til: 

Gísli Kjartansson, 
v/Geirlandsár,

Geirland, 880 Kirkjubæjarklaustur.

Veruleg breyting á Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 
2001 - 2024, Kársnes - vesturhluti, Kópavogsbæ.

Samvinnunefnd um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins samþykkti á fundi sínum 14. nóvember 2008 að auglýsa skv. 1. mgr. 14. 
gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins fyrir Kársnes - vesturhluta.

Á skipulagssvæðinu sem er alls um 40 ha er gert ráð fyrir að landnotkun breytist úr iðnar- og hafnarsvæði í byggðareit fyrir blandaða 
byggð (atvinnuhúsnæði og íbúðir). Í breytingunni er jafnframt gerð tillaga að nýrri landfyllingu allt að 13 ha umhverfi s núverandi 
hafnarsvæði eins og það er skilgreint skv. Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012.

Hluti landfyllingarinnar fær landnotkun opins óbyggðs svæðis. Breytingin er unnin á grundvelli endurskoðunar á rammaskipulagi af 
framtíðaruppbyggingu vestast á Kársnesi.

Þær breytingar sem hér eru lagðar til fela í sér breytingar á töfl um 3.1 og 3.2 í svæðisskipulaginu um fjölda íbúða og stærð atvinnu-
húsnæðis. Fjöldi íbúða eykst um 800 og stærð atvinnuhúsnæðis í “Kópavogur vestur” minnkar um 10.000 m2 til loka skipulagstíma-
bilsins. Heildarfjöldi íbúða í “Kópavogur vestur” verður eftir breytingu 10.050. Heildarstærð atvinnuhúsnæðis í “Kópavogur vestur” 
verður eftir breytingar 606.000 m2 í stað 616.000 m2.

 Markmið með breytingunni er að:
“ auka byggingarland með viðbótar landfyllingu á Kársnesi og auka jafnframt byggð.
“ falla frá hafskipahöfn og byggja svæðið upp með blandaðri landnotkun ( íbúðir / verslun og þjónusta).
“ skapa fallegt umhverfi  og auka gæði byggðarinnar.
“ Skapa tækifæri fyrir fjölbreyttari þjónustu og betri nýtingu svæðisins.

Með tillögunni er kynnt umhverfi sskýrsla dags. í nóvember 2008.

Breytingartillagan ásamt umhverfi sskýrslu verður til sýnis hjá Skipulagsstofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík á skrifstofutíma, á 
skrifstofu SSH í Kópavogi að  Hamraborg 9,  2. hæð og á skrifstofum sveitarfélaganna, sem standa að svæðisskipulagi höfuðborgar-
svæðisins (Álftanes, Garðabær, Hafnarfjörður, Kjósarhreppur, Mosfellsbær, Reykjavík og Seltjarnarnes) frá 2. desember 2008 til 
6. janúar  2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er 
hér með gefi nn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna og umhverfi smat hennar. Athugasemdir eða ábendingar skulu 
hafa borist skrifl ega til skrifstofu SSH eigi síðar en kl. 15:00 föstudaginn 20. janúar 2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan 
tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

Samvinnunefnd um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001 - 2024.

Erum með í leigu í þessu glæsilega húsi 

pláss eða aðstöðu fyrir stóla fyrir hárgreiðslu-

fólk. Plássið er sérhannað og nánast tilbúið 

til notkunar. Um er að ræða sal á efri palli. 

Á neðri palli er snyrtistofa. Möguleiki að 

hafa sameiginlega móttöku og símsvörun. 

Flott og nýtískulegt húsnæði með stórum 

gluggum og mikilli lofthæð sem er til 

afhendingar strax. Næg bílastæði í næsta 

húsi.  Möguleiki á plássi fyrir allt að 10 stóla. 

Nú er bara að drífa sig, hringja og ná jóla-

vertíðinni á nýjum stað.

 Allar nánari upplýsingar í 
síma: 845-3083, Björn

Hárgreiðslufólk
Klipparar!

Flott húsnæði til leigu við Laugaveginn ( áður Toni&Guy)

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU
Frábært tækifæri. Íbúð fyrir 

50 ára og eldri til leigu. 

2ja herbergja rúmgóð íbúð 

ásamt stæði í bílageymslu. 

Upplýsingar í síma 

693-7304 og 896-8750.

Húsnæði óskast Til sölu

Til leigu Tilkynningar
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➜ VISSIR ÞÚ?
... að Kristín Helga var einu 
sinni fréttamaður á Stöð 2?
... að hún var að gefa út fjórðu 
bókina sína um Fíusól, Fíasól er 
flottust?
... að hún vaknar alltaf klukkan 
sjö á morgnana?
... að hún er Garðbæingur í húð 
og hár?
... að hún hjólaði með fjöl-
skyldunni þvert yfir Skotland 
síðastliðið sumar?

að hún er að lesa ævisögu 
skosku hetjunnar Robs Roy? 

að fyrsta barnabókin hennar 
kom út árið 1997, Binna þú ert 
flottust? 

... að Davíð Þór er að hlusta á 
Njálu? 
... að hann skrifar upp ljóð 
Jónasar Hallgrímssonar til að 
bæta máltilfinningu sína?
... að hann hefur verið að túra 
með Mugison?
... að hann keypti bíl af Ómari 
Ragnarssyni á 40 þúsund?
... að hann skipulagði mótmæli 
gegn virkjun Kárahnjúka?

að hann lærði á píanó og 
saxófón í Tónlistarskóla Akra-
ness frá níu ára aldri?

að hann útskrifaðist með 
ágætiseinkunn frá FÍH árið 
2001?

K: „Við þurfum að breyta hugar-
farinu og samfélaginu og það 
kallar á réttlæti og uppgjör. Ég er 
ekki að tala um að setja fólk í 
gapastokk, heldur bara að allir 
axli ábyrgð, í alvöru, ekki bara 
segja í fjölmiðlum að þeir axli 
ábyrgð og sitja svo fastast.“
D: „Þetta fólk á að koma fram og 
segja fyrirgefið.“
K: „Segja fyrirgefðu, ég svaf á 
vaktinni. Og svo vil ég að eignir 
auðmanna verði frystar, mér 
finnst mjög einkennilegt að þeir 
séu að kaupa fyrirtæki á bruna-
útsölu. 
D: „Já hvaðan koma þeir pening-
ar. Sko, rýtingarnir og axirnar 
hafa verið í glerskápunum lengi, 
en ef það verður ekkert gert þá 
verður hér bara stjórnleysi. 
Menn með tíu í reikningi en núll í 
siðfræði geta ekki stjórnað land-
inu.“
K: „Hér gekk allt út á sýn frjáls-
hyggjunnar, en frelsi fylgir 
ábyrgð og mannlegt eðli er 
þannig að það verður bara að 
ramma það inn með lögum.“
D: „Það vantar upp á að apaeðli 
okkar sé viðurkennt.“

Rosalegt páwer í krökkum
Hvernig haldið þið að menningin 
spjari sig í kreppunni?
K: „Ég held að það séu að renna 
upp æðislegir tímar fyrir menn-
inguna, við verðum að hugsa inn 
á við og lesa bækur og leita í það 
sem gerir okkur mennsk sem er 
menningin.“
D: „Við eigum frábæra kandídata 
á öllum sviðum í menningunni, 
ég veit það, ég hrærist í öllu og 
þrífst á allri flórunni.“
K: „Mín veruleikatenging er að 
fara og hitta grunnskólabörn, það 
er minn hópur. Nú erum við Hall-
dór Baldursson teiknari að taka 
þátt í verkefni saman sem heitir 
Skáld í skólum, við erum með 
prógramm sem heitir Fíasól og 
flinki teiknarinn, og það er svo 
frábært að hitta krakkana, þeir 
eru svo skemmtilegir.“ 
D: „Ég fór einmitt í svona heim-
sókn með Ragnari Kjartanssyni 
myndlistamanni, við vorum að 
tala um tónlist og myndlist og 
páwerið í krökkunum, það er 
rosalegt.“
K: „Það var svo gaman þegar 
Halldór var að segja þeim að 
hann ynni sem skrípóteiknari, 
alveg eins og hann vildi þegar 
hann var lítill, þetta finnst krökk-
um frábært.“
D: „Það þarf að hvetja krakka.“
K: „Ég var að fylgjast með loka-
kvöldi unglinga sem tóku þátt í 
Dale Carnegie-námskeiði, fjór-
tán, fimmtán ára krakkar, þið 
vitið, aldurinn þar sem margir 
vonast hreinlega eftir því að 
verða veggfóður. En þarna voru 
þau að læra að stíga út úr þæg-
indahringnum og í lokin áttu þau 
að lýsa því hvernig framtíðin 
þeirra yrði. Þau hrópuðu alls 
kyns jákvæða hluti eins og: Fram-
tíðin er björt eins og sólin sjálf. 
Eftir þetta fór ég beint á borgara-
fundinn í Háskólabíói og heyrði 
fullorðið fólk tala um hvað fram-
tíðin væri vonlaus. Ég fór bara 
heim og hugsaði: krakkarnir eru 
æðislegir, þeir redda þessu.“

Alltaf á skíðum
Ef þið ættuð að lýsa fullkomnum 
sunnudegi hjá hvort öðru hvernig 
væri hann?
D: „Þú myndir vakna, ekki allt of 
snemma.“
K: „Hmmm, ekki alveg rétt, ég 
vakna alltaf snemma.“
D: „Ó, þá verð ég að hugsa 
aðeins.“
K: „Þú myndir sofa fram eftir, þú 
værir í Borgarfirði og færir að 
veiða eftir hádegi og síðan heim 
að grilla aflann.“
D: „Eða gera hann að sushi, þetta 
er nokkuð gott.“
K: „Svo myndir þú lesa stjórnar-
skrána og Kommúnistaávarpið.“
D: „Ókei. Þú myndir vakna 
snemma, eiga friðarstund, vekja 
svo liðið og fara í göngutúr. Eða 
kannski taka kallinn í bröns og 
undirbúa svo ræðuna sem þú ætl-
aðir að messa yfir okkur hinum, 
endaðir kannski í bíó.“
K: „Ég fer reyndar aldrei í bíó. 
Þetta hljómar rosa vel, en veistu, 
á veturna fer ég bara á skíði, 
vakna, smyr nesti og svo á 
skíði.“

Bólgu í munni og hálsi má lina með því að...

Stíflaðar nasir má lina með því að...

Þegar maður er með kvef og særindi í hálsi er almennt gott að...

Otrivin auðveldar þér andardrátt 
þegar þú ert með kvef!

Strepsils, við særindum í hálsi!
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Rokk, róttækni og rólegheit

GRÁIR FYRIR JÁRNUM Hópur mótmælenda 
safnaðist við lögreglustöðina á Hverfisgötu 
síðastliðinn laugardag til að mótmæla 
handtöku Hauks Hilmarssonar. Áður en hann 
var látinn laus kom til átaka á milli lögreglu 
og mótmælenda en þeir fyrrnefndu beittu 
piparúða gegn mótmælendum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VIÐ GÍGJÖKUL Margur ferðalangurinn hefur gert hlé á leið sinni inn í Þórsmörk við 
Gígjökul enda fagurt um að litast við jökulsporðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GÓÐ YFIRSÝN Fylgst var með mótmælum BSRB, Þroskahjálpar og Öryrkjabandalagsins frá ýmsum sjónarhornum. Þessi fylgdist 
með þeim úr gamla Landssímahúsinu og sá því vel yfir Ingólfstorgið þar sem mótmælin fóru fram. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÓTTARR PROPPÉ OG GULI HANSKINN Hljómsveitin Dr. Spock hóf tónleikaferð til að kynna nýju plötuna sína á óvenjulegum stað, í 
spinning-tíma. Viðstaddir kunnu vel að meta uppákomuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vantrauststillaga á ríkis-
stjórn Íslands var borin 
upp á Alþingi í vikunni og 
mótmælafundir haldnir 
víða um bæinn. Eins og 
vera ber á þessum árstíma 
voru listamenn öflugir að 
kynna verk sín, og sumir 
með óvenjulegum hætti. 
Ljósmyndarar Fréttablaðs-
ins fönguðu sem fyrr tíðar-
andann. 



hálsatorg
Tendrað á ljósum vinabæjarjólatrés

Kl. 16.00–17.00
Jólaálfurinn verður kynnir á skemmtuninni.

• Skólahljómsveitin spilar jólalög.
• Sendiráðunautur Svíþjóðar afhendir 

vinabæjarjólatréð frá Norrköpping.
• Forseti bæjarstjórnar tekur á móti jólatrénu 

fyrir hönd Kópavogsbæjar.
• Samkór Kópavogs syngur jólalög.
• Jólaálfurinn galdrar fram skemmtiatriði.
• Jólasveinar koma í heimsókn.

Skólakór Kársness býður gestum og gangandi 

uppá kakó og piparkökur.

gerðarsafn
Aðventusýning úr safneigninni 

Lífshlaup Jóhannesar Kjarvals, skúlptúrar, 
málverk og vatnslitamyndir eftir íslenska 
myndlistarmenn.  

Ókeypis aðgangur. 
Leiðsögn um safnið klukkan 15.                          

Jólalegt í kaffistofu: piparkökur, kakó og glögg.

salurinn
Töfrar í tíbrá: söngtónleikar í Salnum

Kl. 17.00
Auður Gunnarsdóttir, Gunnar Guðbjörnsson 
og Jónas Ingimundarson flytja söngva eftir 
Richard Strauss og aríur og dúetta eftir Bizet, 
Offenbach, Smetana og Wagner.

Miðaverð: 3.900 kr.

Tónleikar í samstarfi við BM Vallá, Skipti og 

Samtök iðnaðarins.

gjábakki
13.00 Handverksmarkaður opnar.
13.00 Laufabrauðsbakstur – Kökur seldar á 

kostnaðarverði en koma þarf með áhöld 
og bretti. Tilvalið tækifæri til að læra 
handtökin af þeim eldri og fróðari.

14.30 Samkór Kópavogs.
15.30 Karlakór Kópavogs.
16.15 Skólahljómsveit Kópavogs.

Heitt súkkulaði og heimabakkelsi til sölu á 

vægu verði.

molinn
Dýrin í Hálsaskógi í jólaskapi 

Kl. 17.00 
Jólin koma í Hálsaskógi eins og annars staðar 
og Hérastubbur og Bakaradrengurinn eru í 
óðaönn að baka piparkökur fyrir jólin. Mikki 
refur mætir að sjálfsögðu á svæðið og reynir að 
stela góðgætinu frá þeim félögunum.

Nemar frá Landbúnaðarháskólanum að 

Reykjum í Ölfusi verða með ýmsan varning til 

sölu í Molanum. Má þar nefna jólastjörnur, 

skreyttar bergfléttur og fleira.

myndlistarmenn
Listamenn og hópar með opnar vinnustofur 

frá 14 til 17 alla laugardaga á aðventu:

Norm-X húsið Auðbrekku 6, 2. og 3. hæð
Art-11, Auðbrekku 4, 3. hæð
Jónas Bragi glerlistamaður, Auðbrekku 7
Stúdíó Subba, Hamraborg 1
Örn Sigurðsson myndskeri, Hamraborg 1

Allir velkomnir – heitt á könnunni.

Á Hálsatorgi laugardaginn 29. nóvember

jólahátíð
í kópavogi

bókasafn kópavogs 
& náttúrufræðistofa
Jólakötturinn í Safnahúsinu frá kl. 15.oo

Skemmti− og fræðsluerindi um jólaköttinn í 
máli og myndum fyrir 4–6 ára krakka. Slóð 
hans rakin um Safnahúsið og lesin skemmtileg 
jólasaga. Þá eru góðar líkur á því að sjálfur 
Jólakötturinn mæti á staðinn og heilsi upp á 
krakkana.

Dýrin á Náttúrufræðistofunni 
skrýðast jólabúningi.

Nýjar og gamlar jólabækur eru til 
útláns í Bókasafninu.

www.kopavogur.is
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Hvenær varstu hamingjusamast-
ur? Mér hefur aldrei liðið eins vel 
og allt síðasta sumar. Og hefur allt 
verið mjög gott síðan.

Ef þú værir ekki listamaður/tón-
listarmaður hvað myndirðu þá 
vera? Ég get ekki ímyndað mér að 
gera neitt annað en það sem ég 
geri.  Ég hef einfaldlega ekki 
áhuga á neinu öðru.  Það eina sem 
mér dettur þá helst í hug er að 
maður hefði getað orðið ágætis-
göturóni, þá helst á einhverjum 
krassandi stað einsog á Haight-
Ashbury í San Francisco.  

Hvað er það dýrasta sem þú 
hefur nokkurn tímann keypt þér? 
Það er stuttermabolur skreyttur 
með „original“ teikningu eftir 
Yamantaka eYe sem ég keypti á 
myndlistarsýningu hans í Tokýó 
jólin 2003.

Hvað er það versta sem nokkur 
hefur sagt við þig? „Sigtryggur, 
þú hefðir best mátt fara í lakið.“

Ef þú byggir ekki í Reykjavík 
hvar myndirðu vilja búa? San 
Francisco. 

Uppáhaldslistamaður allra tíma 
og af hverju? Ég held að rithöf-
undurinn William S. Burroughs 
verði að koma hér fram, kvik-
myndaleikstjórinn John Waters 
opnaði fyrir mér mjög mikið og 
myndlistarmaðurinn Kurt Schwitt-
ers. 

Draumahelgin þín í einni setn-
ingu? Jack Hill yfirlits-sýningar-
helgi í Háskólabíói, þar sem allar 
helstu kvikmyndir kappans yrðu 
sýndar.  Ég sé þetta fyrir mér, ég 
geng inn í salinn og þar sitja svona 
í mesta lagi 5–10 manns, Dr. Gunni 
(sem lánaði mér Spider Baby 16 
ára gömlum), Óttarr Proppé, 
Henrik Björnsson, Páll Óskar, Jói 
Jóhanns og kannski fimm í við-
bót.  

Hvert er versta starf sem þú 
hefur nokkurn tímann gegnt? Ég 
man ekki eftir neinu „starfi“ þar 
sem mér var mikið skemmt.

Uppáhaldsstaðurinn þinn á jörð-
unni? San Francisco.

Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig og hvaða lag ertu að 
hlusta á mest í dag? Ég skil ekki að 
fólk sjái það ekki að tónlist er það 
sem skiptir mestu máli í lífinu. Ég 
er búinn að liggja yfir Kraut-rokki 
og ítalskri horror-kvikmyndatón-
list síðustu árin. Ég byrja daginn á 
vinnustofunni á því að spila Street 
Song af plötunni Bull of the Woods 
(1968) með hljómsveitinni 13th 
Floor Elevators. Yndislegt!

Ef þú ættir tímavél, hvert fær-
irðu og af hverju? Ég myndi fara 
til Köln í Þýskalandi, mánudaginn 
27. september 1999. Þá var mér 
boðið að snæða morgunmat með 
Paul Morrissey leikstjóra og 
einum af mínum uppáhaldsleikur-
um, Udo Kier, og eftir morgun-
matinn var mér líka boðið að fara 

með þeim á sýningu myndarinnar 
Trash eftir Paul Morrissey. Ég 
vaknaði kófsveittur og þunnur 
seint þann mánudag og löngu 
búinn að missa af öllu. Þetta er eitt 
það mesta fokk up sem ég hef 
afrekað. Það er alveg þannig að ég 
hugsa að þetta átti hreinlega ekki 
að eiga sér stað, því kannski hefði 
mér drepleiðst og eftir daginn 
algjörlega hætt að fíla báða lista-
mennina. 

Er eitthvað sem heldur fyrir þér 
vöku á nóttunni? France Gall.  

Ef þú gætir breytt einhverju í 
fortíð þinni, hvað myndi það vera? 
Árið 2001 gaf Stilluppsteypa út 10 
ára afmælisútgáfuna The Immed-
iate Past Is No Interest To Us: 10 
Years Of Continuous Pointless 
Activities. Maður reynir að fylgja 
því áfram með bestu getu. 

Hvenær fékkstu síðast hlátur-
skast? Gerist í hvert einasta skipti 
sem ég sest niður með félögum 
mínum Helga Þórssyni og Stein-
grími Eyfjörð til að ræða sam-
vinnuverkefni okkar „Blauti kall-
inn“, sem er orðið daglegur 
viðburður þessa dagana.

Áttu þér einhverja leynda 
nautn? Ég ber taugar til Þjóð-
verja.

Uppáhaldsbókin þessa stund-
ina? Það eru tvær bækur sem 

standa upp úr sem ég las í mánuð-
inum, Chaos As Usual um Rainer 
Werner Fassbinder og Töfralamp-
inn, sjálfsævisaga Ingmars Berg-
man. 

Hvaða núlifandi manneskju 
lítur þú mest upp til? Vinar míns 
Franz Graf myndlistarmanns. 
Hann er rosalega inspírandi og 
það kemur mér alltaf í gott skap 
bara að hugsa til hans. Alveg virki-
lega vel heppnaður einstaklingur.  

En hvaða núlifandi manneskju 
þolirðu ekki? Það er alltaf einhver 
einn og einn. Bara gaman að því. 
Kryddar tilveruna. Það verða allt-
af einhverjir sem munu sjá um 
það hlutverk í lífi hvers og eins. 
Það er 100 prósent einhver sem 
les þessa grein núna sem byrjar 
allur að svitna við lesturinn og 
verður svo alveg brjálað pirraður 
og nær ekki að halda inni í sér 
reiðinni og rífur blaðið og kastar 
því frá sér og verður þetta til þess 
að helgin er ónýt fyrir honum og 
fjölskyldu.

Uppáhaldsorðið þitt? Eþaggi?
Hvaða eitt atriði myndi full-

komna lífsgæði þín? Ég er í fínasta 
lagi ef ég næ að borga leiguna mán-
aðarlega og fæ frið til að vinna að 
list minni og sinna áhugamálum 
mínum.

Hvaða eitt lag verður þú að taka 

cover af áður en þú deyrð? Simple 
Man með Klaus Nomi.

Hvað verða þín frægu hinstu 
orð? Þetta fer allt saman einhvern 
veginn.

Hvað er næst á dagskrá? Í dag 
opnum við nokkrir félagar Jólabas-
ar í kjallara Hljómalindar. Endi-
lega að mæta kl. 17 í dag. Stillupp-
steypa mun gefa út tvær plötur, 
báðar í samvinnu við sænska hljóð-
listamanninn BJ Nilsen, og munum 
við fylgja þeim plötum eftir með 
tónleikahaldi í Evrópu. Þess má 
líka geta að Stilluppsteypa mun 
setja upp sýningu sem við erum að 
vinna í samvinnu við Birtu Guð-
jónsdóttur. Evil Madness mun fara 
til Odense í Danmörku til að setja 
upp myndlistarsýningu og munum 
við þar líka æfa tónleikaprógramm 
sem við ætlum svo að taka með 
okkur í smá fyrirhugað ferðalag 
um Evrópu í sumar og líka full-
klára nýja plötu ef ekki tvær. Ég 
mun flytja gjörning minn, The 
Shivering Man, úti í Kína og í San 
Francisco mun ég meðal annars 
setja upp sýningu með málverkum 
eftir The Shivering Man. Samsýn-
ing með listamanninum Dennis 
Tyfuss hér heima, bókarútgáfa 
með 100 samvinnuteikningum eftir 
okkur tvö mun koma út í kjölfar 
sýningarinnar og svo margt fleira.

Ég ber taugar til Þjóðverja
Mynd- og tónlistarmaðurinn Sigtryggur Berg Sigmarsson er í hljómsveitunum Stilluppsteypu og Evil 
Madness en á sér einnig „alter-ego“ sem fyrirbærið Shivering Man. Anna Margrét Björnsson fékk hann 
í þriðju gráðu yfirheyrslu og heyrði um klúður, kvikmyndir og mikilvægi tónlistar. 

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN:  Sigtryggur Berg 
Sigmarsson.

STARFSFERILL Í HNOTSKURN:  
Fastur meðlimur í Stillupp-
steypu 1993.  Nám og störf  í 
listaháskólum í haag, hann-
over, vínarborg og berlín. 
gmyndin af Evil Madness kom 
til mín í San Francisco árið 
2003 og gáfum við út okkar 
fyrstu plötu Demon Jukebox 
á 12 Tónum 2006, Fæðingarár 
og hvað gerðist markverðast 
á því ári:   29. ágúst 1977. Elvis 
Aaron Presley deyr 16. ágúst, 
13 dögum áður en ég fæðist, 
David Lynch frumsýnir Eraser-
head á Filmex Festival 19.mars, 
hljómsveitin Suicide gefur út 
sína fyrstu plötu.

SIGTRYGGUR BERG SIGMARSSON Opnar jólabasar með fleiri myndlistamönnum í kjallara Hljómalindar í dag klukkan 17.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

■ Á uppleið
Smákökur  Það styttist í jólin með 
tilheyrandi kósíheitum. Og þá er um 
að gera að draga fram hina innri hús-
móður sem býr í okkur öllum og baka 
smákökur. Gyðingakökur, súkkulaði-
bitakökur, möguleikarnir eru 
óþrjótandi.

Svartur varalitur  Krúttleg-
heit eru ekki í tísku í kreppunni 
heldur kúlheit og töffaraskapur. 
Svartur varalitur undirstrikar 
töffarann í okkur öllum og er 
skyldueign djammarans í vetur.

Epli  Þau eru holl, full af 
vítamínum, góð og hreint 

ótrúlega jólaleg. 
Um að gera að 

eiga nóg af 
þeim heima 
til skrauts og 
átu. Þau eru líka 
ágætismótvægi við 

öll sætindin sem 
umkringja okkur á 

aðventunni.

Jólaskraut  Fyrsti 
sunnudagur í 
aðventu er á 
morgun, það er 
um að gera að 
fara að skreyta. 
Lykilatriðið er 
hlýleiki.

■ Á niðurleið
ÁTVR  Þeir flýttu hækkun á áfengi til 
að „sama ástand og síðast“ skapað-
ist ekki, það er að segja hömstrun 
hjá sveltandi þjóð. Betra að láta alla 
borga meira enda hættir fólk ekki að 
kaupa áfengi þrátt fyrir kreppuna. Það 

veit guð og Kvenna-
athvarfið.

Peningar  Nú er 
miklu flottara 
að vera fátækur 
listamaður en að 
vinna í banka svo 
dæmi séu tekin. 
Þeir sem aldrei 
eignuðust peninga 
í kreppunni hrósa 
bara happi, þeir 
kunna að lifa spart. 

Rándýr tískuföt  Það 
er alls ekki málið að 
eyða fúlgum fjár í 
föt um þessar 
mundir. Málið 
er að grafa inni 
í fataskápum og 
nota gömlu 
fötin, breyta 
og bæta. 
Hitta svo 
vinina 
og 
skiptast 
á fötum 
ef maður er kom-
inn með nóg af 
eigin flíkum. 

MÆLISTIKAN
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HAGSTÆÐUSTU
SJÓNVARPSKAUPINFLOTT TILBOÐ

LINK

TILBOÐ     219.990
FULLT VERÐ kr. 249.990

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 329.990

Panasonic TX37LZD70F
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p.uppl., V-Real Pro 
2 Engine, IPS Alpha skjá, Advanced 3D Colour, Sub-Pixel Control, HD Ready, 
Progressive Scan, innb. digital DVB-T mótt., 8.500:1 skerpu, VIERA Link, 
innb. SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó með V-Audio, 2 x Scart (með 
RGB), 2 x HDMI, Comp., SVHS, CVBS, PC og heyrnatt., textav. ofl.

Full
HD

Full HD 1080p

Panasonic TX26LE7F
26" V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., V-Real tækni 
(einstök myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, Backlight 
Control, VIERA Link, 16w Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarp ofl.

Panasonic TX32LM70F
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., V-Real tækni, HD Ready, 
Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, VIERA Link, Backlight Control, 20w Nicam 
Stereó með V-Audio hljóðkerfi, Backlight Control, 2 x Scart (með RGB), 2 x 
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnatólstengi, textavarp ofl.

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

TILBOÐ     159.990
FULLT VERÐ kr. 179.990

TILBOÐ     169.990
FULLT VERÐ kr. 189.990

JVC LT37DA8
37” DynaPix LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p. uppl., DynaPix, 
HD Ready, 1.000:1 skerpu, 6ms svartíma, Digital Comb Filter, Iinnb. 
DVB-T mótt., 12w RMS MaxxBass, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartt.,VGA tengi, textav. ofl.

VERÐ     119.990
FRÁBÆRT VERÐ

JVC LT32G80BU
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix Plus, HD Ready, 1.200:1 skerpu, Black Level Correction og Digital 
Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 20w RMS MaxxBass hljóðkerfi, 2 
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, 

TILBOÐ     219.990
FULLT VERÐ kr. 229.990

Philips 32PFL7613D
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., Perfect Pixel Plus 
3 HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 
skerpu, ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara,
Ambilight 2 bakljósi, 30w Nicam Stereó, 2 Scart, 4 HDMI v1.3, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

Philips 32PFL5403D
32" LCD BREIÐTJALD, 1366x768 punkta uppl., Perfect Pixel Plus HD, 
HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 skerpu, 
ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara, 30w Nicam 
Stereó, 2 Scart, 4 HDMI v1.3, Component, SVHS, CVBS og heyrnart., 
Coax út og USB, textav. ofl.

Philips 42PFL7613D
42" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta uppl., Perfect 
Pixel Plus 3 HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 
skerpu, ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara, Ambilight 
2 bakljósi, 2 x 15w Nicam Stereó með wOOx hátölurum, 2 Scart, 4 HDMI v1.3, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 329.990

JVC LT42DS9
42" DynaPix Full HD LCD BREIÐTJALD Super-Slim (þykkt: 7,4 sm) með 
1920x1080 punkta upplausn, HD Ready, 7.500:1 skerpu, innb. digital 
DVB-T mótt., 20w RMS MaxxBass Nicam Stereó, 2 Scart (með RGB), 
3 HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartt., textav. ofl.

SUPER SLIM
OFURÞUNNT

TILBOÐ     99.990
FULLT VERÐ kr. 109.990
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Slæm vika...

...fyrir utanríkis-
ráðherra

Ekki er beint 
hægt að segja að 
Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir hafi 
orðið sá bjarg-
vættur sem 
margir bjuggust 
við að hún yrði þegar hún sneri 
aftur heim úr veikindaleyfi sínu. 
Ekki er nóg með að óvinur henn-
ar númer eitt, Davíð Oddsson, 
sitji sem fastast í seðlabanka-
stjórastólnum heldur fékk Ingi-
björg troðfullan salinn í Háskóla-
bíói á móti sér þegar hún sagði 
að viðstaddir væru ekki þjóðin. 
Skoðanakönnun daginn eftir 
sýndi að langflestir væru sömu 
skoðunar og gestirnir í Háskóla-
bíói; að kjósa þyrfti á ný.

...Framsóknarflokk Ekki það að 
allar vikur virðast vera slæmar 
fyrir þennan gamla og sögufræga 
flokk heldur virðist hver vikan 
sem líður bara gera hlutina verri 
og verri fyrir Framsóknarflokk-
inn. Bjarni Harðarson uppljóstr-
aði í Kastljósi að valdamikill hópur 
færi nánast með öll völd innan 
flokksins og svifist einskis til að 
halda völdum. Væri jafnvel reiðu-
búinn til að láta þingmenn sem 
ekki næðu kjöri verða ráðherra. 
Bjarni fær vissulega prik í kladd-
ann fyrir uppljóstrun sína þótt 
hún sé reyndar á allra vitorði.

GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

HORFT ÚT Í HEIM
Vigdís Þormóðsdóttir

AUGNABLIK

FINNDU ORÐIN

FRÉTTAGETRAUN VIKUNNAR
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Orðin geta verið á ská, upp, niður, afturábak eða áfram.

Það er sannarlega ekki á hverjum degi sem að sjónvarpspistill þessi 
getur tekið undir orð galgopans bílaóða Jeremys Clarkson. Hann birti 
þó nýverið pistil í hinu ágæta blaði The Times of London sem var í alla 
staði svo skynsamlegur að erfitt er að setja sig upp á móti honum.

Clarkson setti harðlega út á breska sjónvarpsmenningu og sagði 
hana miða að flestu leyti að því að gera heimsku og fáfræði hátt undir 
höfðu og um leið að niðurlægja fróðleiksfýsn. Breska þjóðin syrgir 
þegar að Jade Goody (sérlega kjaftfor og klúr þátttakandi í raunveru-
leikasjónvarpsþættinum Big Brother) tilkynnir um krabbameinsgrein-
ingu sína, en hlær þegar að Stephen Hawking talar, að mati Clarksons. 
Hann gengur út frá því að sjónvarpsmiðillinn virki sem eins konar 
spegill á samfélagið (Clarkson er staðfastur kennari við heimsósóma-
skólann; hann trúir því að siðferði heimsins hafi verið að öllu leyti 
betra „í gamla daga“) en að þörf sé á því að miðillinn breyti um 
hlutverk og fari að virka sem eins konar viti í staðinn. Hann vill að 
sjónvarpið taki sumsé að sér að lýsa almenningi leið um myrka 
glapstigu lífsins með fræðsluefni og öðru því sem að upphefur 
mannssálina. Hann leggur til að skjóta umræðum um leikritun Ibsens 
inn í sjónvarpssápuna Coronation Street, sem og að framleiða raun-
veruleikaþátt þar sem að vel menntað yfirstéttarfólk er fengið til þess 
að gera gys að óuppdregnum lýðnum. Með þessum aðgerðum vill hann 
knýja fram hugarfarsbreytingu hjá bresku þjóðinni þannig að það þyki 
á endanum töff að vera fróður, forvitinn og kurteis.

Marg er lofsvert við hugmyndir Clarksons og ýmislegt má heimfæra 
upp á sjónvarpsmál hér á landi; vissulega bjóða íslenskar sjónvarps-
stöðvar áhorfendum sínum upp á óheyrilegt magn af efni sem hrein-
lega gengur út á að gera lítið úr visku og vandaðri framkomu. Þó er 
nokkur huggun harmi gegn að innlend framleiðsla 
gerir ekki jafn mikið út á þessi mið í dag og hún 
gerði fyrir nokkrum árum þegar þeir Sveppi, 
Auddi og hvað þeir hétu ærsluðust sem mest 
þeir máttu á skjám landsmanna. En nóg er 
framboðið af erlendu sorpi. 

Margt í pistli Clarksons á þó engan veginn við 
hér á landi og er sprottið úr stéttaskiptingu 
bresks þjóðfélags; þar á sér enn stað hatrömm 
stéttabarátta með tilheyrandi togstreitu á 
milli siðvenja, málfars og áhugasviða 
stéttanna. Clarkson talar í raun máli 
kúgarans sem kærir sig ekki um að 
þeir kúguðu færi sig svo upp á skaftið 
að menning þeirra gegnsýri fjölmiðla-
landslagið. En hér á landi ættum við 
einmitt að sjá okkur sóknarfæri í svo 
til stéttlausu landi að láta ekki 
sjónvarpsmenningu þjóðarinnar 
einkennast af lægstu menningarsam-
nefnurum annarra landa. 

Viti fremur en spegill

Einbeitt karatesveifla hjá öðrum flokki barna í karatedeild Breiðabliks. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

1. Hver er höfundur Kreppuspilsins?
2. Hversu stór hluti þjóðarinnar vill flýta kosningum, samkvæmt könnun Frétta-

blaðsins í vikunni?
3. Hvern vildu mótmælendur fá lausan úr varðhaldi um síðustu helgi?
4. Hvaða þekkti leikari tilkynnti í vikunni að hann ætlaði að hætta að leika?
5. Hvaða lög voru samþykkt með þjóðaratkvæðagreiðslu í Grænlandi?
6. Hvaða fyrrum fréttamaður á RÚV komst í fréttir í vikunni fyrir að birta gamalt 

viðtal við Geir H. Haarde?
7. Hver var að velta fyrir sér hvort það væri þess virði að spila með íslenska lands-

liðinu í knattspyrnu?
8. Hvaða aðildarfélag hefur hótað úrsögn úr Samtökum atvinnulífsins?
9. Hver er formaður alþjóðasamtaka MND-félaga?
10. Elín Eyþórsdóttir er dóttir hvaða tveggja landsþekktra tónlistarmanna?
11. Af hverju telur Geir H. Haarde að ekki sé hægt að boða til kosninga nú?

12. Hvaða Júróvisjón stjarna mun syngja með Eurobandinu í byrjun 
árs?
13. Hvernig fór landsleikur gegn Sviss í handbolta á fimmtudag?

14. Af hverju voru fáklæddar stúlkur á Lækjar-
torgi í vikunni?
15. Hvert var tap Exista fyrstu níu mánuði 
ársins?

Lausnir
1. Valur Þór Gunnarsson 2. 70,7 
prósent 3. Haukur Hilmarsson 4. 
Clint Eastwood 5. Ný sjálfstjórn-
arlög 6. G. Pétur Matthíasson 7. 
Eiður Smári Guðjohnsen 8. LÍÚ 
9. Guðjón Sigurðsson 10. Ellenar 
Kristjánsdóttur og Eyþórs Gunn-
arssonar 11. Því kosningar setja 
áætlun Íslands og Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins í hættu 12. Sandra 
Kim 13. 40-31 fyrir Íslandi 
14. Þær voru 
að mótmæla 
notkun dýrafelds 
í klæðnaði með 
spjaldinu „Vertu í 
þínu eigin skinni“ 

Góð vika...

...fyrir borgara Loksins mættu 
ráðalausir ráðamenn á borg-
arafundinn á mánudagskvöld-
ið, ekki síst vegna þess að hann 
var í beinni. Hnípnir, fölir og 
svefnlausir sátu þeir undir 
skömmum ræðumanna og bauli 
áhorfenda og komust ekki langt 
þegar þeir settu í sjálfvirka 
vaðalsgírinn. Það nennir eng-
inn að hlusta á vaðal í dag svo 
þeim var umsvifalaust sagt að 
tala eins og fólk. Vonandi að 
fréttamenn taki þetta upp hjá 
sér líka, að stöðva vaðalinn í 
þessu liði.

...fyrir kreppustjörnur Stjörn-
ur kreppunnar 
spretta upp og 
vekja mikið 
umtal. Sitt sýn-
ist hverjum um 
ágæti stjarn-
anna og mál-
staðinn. Face-
book-grúppur 

voru settar upp með og á móti 
laganemanum Katrínu Odds-
dóttur sem fór blákalt fram á 
valdarán nema alþingisklanið 
léti sig hverfa. Í umræðunni er 
fyrrum fréttamaðurinn G. 
Pétur Matthíasson annaðhvort 
hetja eða skúrkur fyrir að 
draga fram miður fallegt mynd-
band af pirruðum Haarde. Ekki 
má gleyma verkakonunni Mar-
gréti Pétursdóttur sem hraun-
aði yfir forsætisráðherra á 
borgarafundinum.  



Kringlunni • 551 3200
Fyrir þá sem þér þykir vænst um!

Jóladagar
    í next!

Opnum í dag.
Freistandi jólatilboð
alla helgina!

 Jakkaföt 20% afsláttur

 Allir barnaskór með 20% afslætti

 Jólagjafapokar 2 fyrir 1 �
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Kommúnistaflokkur Íslands var 
stofnaður þennan dag árið 1930 
eftir að nokkrir alþýðuflokksmenn 
yfirgáfu sinn flokk. 

Kommúnistaflokk-
urinn hlaut þrjú pró-
sent atkvæða í sínum 
fyrstu alþingiskosn-
ingum árið 1930. 
1933 fékk flokkur-
inn 7,5 prósent en 
engan mann kjörinn. 
Kommúnistaflokkur-
inn kom fyrst manni 
á þing árið 1937 þegar flokkurinn 
fékk 8,5 prósent atkvæða og þrjá 
menn kjörna. 

Flokkurinn var formlega hluti af 
alþjóðasamtökum kommúnista, 

Komintern, og voru grundvallar-
atriði stefnu hans mótuð af leið-
togum þess og sovéska komm-

únistaflokksins. Þaðan 
kom fjárstuðningur til 
styrktar flokksstarfinu 
hér á landi.

Kommúnistaflokk-
ur Íslands var lagður 
niður árið 1938 þegar 
flokksmenn stofnuðu 
ásamt Héðni Valdi-
marssyni og öðrum 
fylgismönnum hans 

úr Alþýðuflokknum Sameining-
arflokk alþýðu – Sósíalistaflokk-
inn sama ár.

Formaður flokksins alla tíð var 
Brynjólfur Bjarnason. 

ÞETTA GERÐIST:  29. NÓVEMBER 1930

Kommar stofna flokkKVIKMYNDALEIKSTJÓRINN JOEL 
COEN FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1957.

„Sumar kvikmyndastjörnur 
setja sinn eigin karakter í 
hlutverkið, og fólk vill oft 

sjá það, en hugsa minna um 
hvað samræmist hlutverk-

inu.“

Joel Coen hlaut ásamt bróður 
sínum, Ethan, Óskarsverðlaun-

in í ár fyrir myndina No Country 
for Old Men.  

„Þetta er orðið gróið fyrirtæki í sunn-
lensku samfélagi og full ástæða til að 
bjóða upp á hressingu,“ segir Kjartan 
Björnsson, rakari á Selfossi, en sérstök 
dagskrá verður klukkan 16 í dag í Mið-
garði að Austurvegi 4, í tilefni 60 ára af-
mælis Rakarastofu Björns og Kjartans. 
Um leið er fagnað 40 ára starfsafmæli 
Björns Inga rakarameistara sem rekur 
stofuna ásamt sonum sínum tveimur, 
Kjartani og Birni Daða. 

 Sett hefur verið upp rakarastofa í 
anddyri Miðgarðs með tólum og tækj-
um frumkvöðulsins Gísla Sigurðssonar 
rakarameistara, föður Björns Inga, og 
munum og myndum frá hans tíð. „Við 
bjóðum upp á kaffi og spilum gaml-
ar upptökur af viðtölum við afa minn 
og söng hans. Fengum þessar upptök-
ur lánaðar frá Ríkisútvarpinu og teljum 
okkur heppna að þeim hafi ekki verið 
hent,“ segir Kjartan og bætir því við 
að sýningin verði uppsett allan desem-
ber fram á aðfangadag sem var afmæl-
isdagur Gísla. 

Það var haustið 1948 að Gísli hóf 
rekstur rakarastofu að Eyrarvegi 7 á 
Selfossi eftir að hafa starfað við iðn-
ina í höfuðborginni frá 1916, fyrst á 
Laugavegi 38 og síðar í Eimskipafélags-
húsinu. Hann flutti stofuna í eigið hús 
að Kirkjuvegi 17 á Selfossi og starfaði 
þar til loka árs 1971. Fyrir jólin 1968 
hóf sonur hans Björn Ingi að vinna hjá 
honum. „Hann gerði það upp úr veikind-

um hjá afa,“ lýsir Kjartan. „Pabbi var 
22 ára og ætlaði að fara að læra húsa-
smíði en afi grátbað hann að hjálpa sér 
á stofunni því þar var svo mikið að gera 
fyrir jólin. Upp úr því byrjaði pabbi að 
læra rakaraiðnina. Svona eru örlögin.“ 

Eftir lát Gísla 1970 tók Björn Ingi al-
farið við rekstri stofunnar og flutti hana 
af Kirkjuveginum aftur á Eyraveginn, í 
Hamar, hús bræðranna Sigga og Dodda 
í Ölfusá eins og þeir voru oftast nefndir. 
Þetta var í desember 1971 en árið 1997 
flutti stofan í Miðgarð. 

Kjartan er spurður út í þær breyting-
ar sem hártíska herranna hefur tekið 
síðustu áratugi. „Þegar pabbi byrjaði 
að klippa um 1970 voru margir rakar-
ar á útleið því hársöfnun ungra manna 

var að ganga af iðninni dauðri. Pabbi 
var svo ungur og vildi sjálfur vera loð-
inn. Hann fékk viðskipti hjá ungum 
mönnum fyrir það og þannig slapp hann 
fyrir horn. Síðar komu stallaklipping-
ar og diskótímabil. En breytingin frá 
því ég byrjaði er sú að fyrst vildu allir 
sömu línu. Það komu kannski átta strák-
ar sem vildu eins klippingu. Nú er frek-
ar farið eftir höfuðlagi og persónuleika 
hvers og eins og krakkarnir eru miklu 
sjálfstæðari. Annars er hefðin í þessari 
grein sterk og græjurnar sem við erum 
að sýna frá afa eru þannig að við gætum 
í sjálfu sér notað þær núna. Þetta er svo 
einföld listgrein. Við notum bara tvær 
hendur og innsæið og svo greiðu og 
skæri.“ gun@frettabladid.is 

RAKARASTOFA GÍSLA OG KJARTANS Á SELFOSSI:  FAGNAR TVENNUM TÍMAMÓTUM

Hefur haft hendur í hári 
Sunnlendinga í áratugi

Okkar ástkæri faðir, stjúpfaðir, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Egill Jónasson 
Lækjargötu 22b, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð Akureyri þriðjudaginn 
25. nóvember. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 
fimmtudaginn 4. desember kl. 13.30.

Jónas Óli Egilsson Oddný Hjálmarsdóttir
María Egilsdóttir Jan Larsen
Ingibjörg Salóme Egilsdóttir Jósep Zophoníasson
Eygló Egilsdóttir
Hólmfríður Svala Jóhannsdóttir
                           barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ásta Árnadóttir
Hlíðarhúsum 3, Reykjavík,

lést á Elliheimilinu Eir þriðjudaginn 18. nóvember.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 2. 
desember kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkað, en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Stryktarsjóð lang-
veikra barna.

Jónas Jónsson Kolbrún Karlsdóttir
Guðrún Björg Jónasdóttir
Sólveig Jónasdóttir
                              og fjölskylda.

Faðir minn og tengdafaðir,

Einar Sigurðsson
viðskiptafræðingur ,

varð bráðkvaddur fimmtudaginn 27. nóvember s.l. 

F.h. barnabarna og annarra aðstandenda.
Katrín Einarsdóttir og Jónas Kristjánsson.  

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Helgi Þorsteinsson 
fyrrum skólastjóri og bæjarritari á Dalvík, 
Skálagerði 4, Akureyri 

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju föstudaginn 5. 
desember kl. 13.30.

                              Þórunn Bergsdóttir
Yrsa Hörn Helgadóttir Gunnar Gíslason
Ylfa Mist Helgadóttir Haraldur Ringsted
Guðrún Jónína Friðriksdóttir  Steinar Smári Júlíusson
Steingrímur Friðriksson J. Freydís Þorvaldsdóttir
Guðný Friðriksdóttir Einar Viðar Finnsson
Hrefna Þórunnardóttir
                                      og barnabörn

 

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

Viktor Hjaltason
fyrrverandi bifreiðastjóri, Garðstöðum 31,
Reykjavík

lést á Landspítalanum við Hringbraut þann 
26. nóvember.  Jarðarförin verður auglýst síðar.

                             Elín Pálmadóttir
Elvira Viktorsdóttir Guðmundur St. Sigmundsson
Kristín Viktorsdóttir Sveinbjörn Guðjónsson
Lýður Pálmi Viktorsson Sigríður Jóna Eggertsdóttir
Elín Berglind Viktorsdóttir Unnar Smári Ingimundarson
Rúnar Viktorsson Kristín Guðjónsdóttir
Marteinn  E. Viktorsson Sigríður M. Gestsdóttir
                    barnabörn og barnabarnabörn

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Jónsson
frá Setbergi,

lést á St. Franciskusspítalanum í Stykkishólmi 
miðvikudaginn 26. nóvember. Útförin fer fram frá 
Breiðabólsstaðarkirkju, Skógarströnd, föstudaginn 
5. desember klukkan 14.00.

Kristvin Ómar Jónsson Eygló Sigurðardóttir
Jón Bergmann Jónsson Bryndís Ólafsdóttir
Ólafur Ingimar Jónsson Olivia Azis
Þorsteinn Jónsson Alda Baldursdóttir
Sigurður Þór Jónsson Ágústa Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Gunnar Hjaltested
Sæviðarsundi 11

lést á Landspítalanum að morgni 27. nóvember.
Jarðarförin auglýst síðar.

Gyða Þorsteinsdóttir
Halla Hjaltested  Guðjón Þór Guðjónsson
Lóa. S. Hjaltested  Sigurgeir Sigurðsson
Erlingur Hjaltested  Birna K. Sigurðardóttir
Helga Hjaltested Elvar J. Ingason
og afabörnin.

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir og tengdafaðir,

Sigurður Már A. 
Sigurgeirsson
Fannafold 115

lést þriðjudaginn 25. nóvember.

Hlíf Kristófersdóttir
Sigurgeir Már Sigurðsson          Sæmunda Fjeldsted
Ólöf Vala Sigurðardóttir            Einar Örn Einarsson

Alúðarþakkir færum við öllum sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
eiginkonu, móður, tengdamóður og ömmu,

Svanhildar Stefánsdóttur
Aratúni 22

sem andaðist 19. nóvember. Sérstakar þakkir til heima-
hjúkrunar og líknardeildar Landspítalans í Kópavogi 
fyrir frábæra umönnun.

                           Guðmundur Rúnar Magnússon
Steinn Logi Guðmundsson Ingibjörg Erna Sveinsdóttir
Kristbjörg Guðmundsdóttir Magnús Árnason
Sigurjón Guðmundsson Kristbjörg Elídóttir
Hrönn Guðmundsdóttir Ásgeir Þór Eiríksson
Stefán Magnús Guðmundsson Alda Ragna Þorvaldsdóttir
                                        og ömmubörn

SJÁ UM AÐ KLIPPA 
SUNNLENDINGA 

Feðgarnir Kjartan, 
Björn Ingi og 

Björn Daði.
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guðni kolbeinsson þýddi og örnólfur thorlacius
var faglegur ritstjóri íslensku útgáfunnar.

Í sama flokki og jörðin ogmaðurinn

glæsilegt
tórvirki

Ítarleg leiðsögn í máli og myndum 
um dýr jarðar, frá stærstu spendýrum 
til smæstu hryggleysingja. 

Fegurð og fjölbreytileiki dýraríkisins 
birtist hér í einstæðum ljósmyndum, 
glöggum skýringarmyndum og greinar-
góðum texta. Hrífandi lesning fyrir 
alla sem unna náttúrunni og vandaðri 
umfjöllun um hana.

Yfir 600 blaðsíður í stóru broti

Lýsing meira en 2.000 dýrategunda

Þróunarsaga dýranna

Aragrúi einstæðra ljósmynda

Kort yfir heimkynni
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei... eitt 
snákaskinn... 

Eitthvað fleira?

Það lítur ekki 
út fyrir að 

nokkuð gerist 
í kvöld! Það 
gengur ekki 
nógu vel að 

eiga við þessar 
elskur!

Sama 
hér. Þetta 
hefur ekki 

gengið 
nógu vel 
undan-
farið!

Hvað er að 
okkur?Er-
um við 
virkilega 

svona frá-
hrindrandi?

Bull Húgó! Við 
erum kannski 
ekki með „the 
looks“ en við 
erum hressir 

gaurar. Fljótlega 
kemur einhver 
sem sér okkur 
með réttum 

augum!

Ég veit ekki 
hvort það er 

einhver hjálp í 
þér núna Ívar!

Hey! Þeir 
eru að spila 

„YMCA“! 
Kannski 
vilja þær 
dansa?

Hvað 
segirðu, 
kappi?

Maður 
segir ekki 
„kappi“, 

maður segir 
„kjeppi“

„kjeppi“

Ókei

Og maður 
segir ekki 

„Hvað 
segirðu“, 
heldur 

„Kasegiru“

Kasegiru 
kjeppi?

Villulaust. Takk, hvað 
þýðir þetta?

Það er alltaf rign-
ing þegar maður 

fer út í skóg.

Hvernig 
tilfinning er 

það að missa 
tönn, Solla?

Hmmm, það 
er svolítið 

skrítið.

Já?

Ekki beint skrýtið, heldur meira 
svona skringilegt, furðulegt, 
undarlegt... ef þú skilur hvað 

ég á við.

Þú kannt að 
orða hlutina 

rétt.

Já, það kemur 
með reynslunni.

Efnalaug

Það hefur löngum þótt loða við karlmenn 
að verða óskaplega veikir ef þeir fá 
einhverja pest. Þvottadrengurinn er þar 

engin undantekning og ófá skiptin þar 
sem ég hef þurft að hlaupa eftir gráti 
hans og kveinum. Yfirleitt hef ég 
lítið gefið fyrir þetta vol og hef hann 
grunaðan um að gera of mikið úr 
lasleikanum. Enginn getur haft það 
svona skítt. Ég hef jafnvel sakað 
hann um að sinna mér ekki eins vel 
og ég honum, þá sjaldan að mér verð-
ur misdægurt. Svo kom þó að því að 
ég náði mér í ljóta pest. Byrjaði að 
kvarta strax upp úr kvöldmat yfir 
magaverkjum sem ágerðust frekar en 
hitt. Um miðnættið fór það ekki á milli 
mála að ég var komin með ælupest. 
Slíkar pestir eru með þeim verstu og ég 
hélt hún ætlaði mig lifandi að drepa. Ó 
hvað ég átti bágt. Mér kom ekki dúr á 

auga þar sem ég engdist af kvölum og réð 
ekki neitt við neitt. Hakkið og spaghettíið frá 
því í hádeginu fór fyrir lítið, eins banana-

brauðið og dýrindis hamborgarinn sem 
þvottadrengurinn hafði matreitt svo 

snilldarlega í kvöldmatinn. Á þessu 
gekk alla nóttina og ég grét hástöf-
um utan í þvottadrengnum en átti 
svo sem ekki von á hjálp. Þá kom 
berlega í ljós að ég hafði haft 
þvottadrenginn fyrir rangri sök. 
Eins og riddari úr rauðu ástarsögun-
um hélt hann hárinu á mér aftur 
meðan verstu gusurnar gengu yfir. 
Hann þurrkaði svitaperlur af enni, 

hljóp með æludalla fram og aftur og 
bar í mig vatn, orkudrykki og 

hafragraut. Ég skammaðist mín 
hálfpartinn. Hugsa að ég taki meira 
mark á kveinum þvottadrengsins, næst 
þegar hann fær einhverja pest.

Riddari þegar mest á reynir

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 

Tryggvadóttir
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Sólveig Arnardóttir hlaut Edduna fyrir besta leik í aðalhlutverki.
Einnig voru þættirnir tilnefndir sem bestu þættirnir í sjónvarpi.

Hin magnaða sakamálasería Svartir englar
er nú komin á DVD í verslanir um land allt.

Ómissandi í safnið!

S A G A F I L M  K Y N N I R
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menning@frettabladid.is
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Á morgun er fyrsti sunnu-
dagur í aðventu og þá munu 
nokkrir kvennakórar víðs vegar 
af landinu frumflytja jólalagið 
Ég heyrði þau nálgast, eftir 
tónskáldið Jón Ásgeirsson. 
Gígjan, landssamband íslenskra 
kvennakóra, fékk Jón Ásgeirs-
son til að semja jólalag fyrir 
kvennakóra landsins, í tilefni 
af áttræðisafmæli hans hinn 
11. október og heiður er að fá 
að flytja lagið nú á afmælisári 
hans. Textinn við lagið er eftir 
Snorra Hjartarson. Verður þessi 
nýi sálmur fluttur af átta kórum 
í átta krikjum á morgun.

Fyrir 1990 voru ekki nema 
fimm kvennakórar starfandi á 
landinu. Gróskan hefur verið 
mikil síðan þá og á stofnfundi 

Gígjunnar, landssambands 
íslenskra kvennakóra, 5. apríl 
2003 gengu 17 kórar í sam-
bandið. Í dag eru aðildarkórar 
sambandsins 28 talsins og 
telja meðlimir þess á annað 
þúsund konur. Tónverkasjóður 
Gígjunnar var stofnaður á aðal-
fundi sambandsins í október. 
Markmið og tilgangur Tónverka-
sjóðsins er að efla og styrkja 
íslenska kvennakóra. Til að ná 
þessu markmiði mun Tónverka-
sjóður Gígjunnar fá tónskáld til 
að semja tónverk fyrir kvenna-
kóra landsins og þannig efla 
fjölbreytni og úrval tónlistar 
sem kvennakórar eiga kost á að 
flytja. Jólalag Jóns Ásgeirssonar 
er fyrsta verkið sem Tónverka-
sjóðurinn hefur kostað.  - pbb

Kvennakórar heiðra Jón

Á morgun hefst 27. starfsár 
Listvinafélags Hallgríms-
kirkju. Eins og undanfarin 
ár fer nýtt starfsár af stað 
með myndlistarsýningu og 
Jólatónlistarhátíð í Hall-
grímskirkju. 

Sigurlaug Jóhannesdóttir sýnir 
verk tengd íslenskri náttúru undir 
yfirskriftinni Smáblóm, sýningin 
verður opnuð í lok hátíðarmessu 
klukkan 12 á morgun. 
Um kvöldið eru fyrstu Jólatón-
leikar Mótettukórs Hallgríms-
kirkju og Drengjakórs Reykjavík-
ur þar sem fluttar verða margar 
aðventu- og jólaperlur, en þetta er 
í fyrsta sinn sem þessir kórar 
leggja saman krafta sína á jóla-
tónleikum, en tónleikarnir verða 
endurteknir tvívegis, á miðviku-
dag og næsta sunnudag.
Dagskrá félagsins er eins og áður 
mjög metnaðarfull. Tónlist, mynd-
list, leiklist og ritlist mynda sam-
fellda dagskrá, sem nær fram að 
aðventu 2009. Af fjölda dagskrár-
atriða má nefna þrjár óratóríur, 
Messías eftir Handel, Hallgríms-
passíu eftir Sigurð Sævarsson og 
frumflutning á óratóríunni Cecil-

ía eftir Áskel Másson, Jólatónlist-
arhátíð í desember, fimm Sigur-
björnsvökur og minningardagskrá 
um Sigurbjörn Einarsson á föstu, 
frumflutning fimm kóra á 50 
lögum við Passíusálmana eftir 
Jón Ásgeirsson á föstudaginn 
langa, Alþjóðlegt orgelsumar og 
þrjár myndistarsýningar. 
Listvinafélagið hefur fengið 
fjölda listafólks til liðs við sig, 
bæði innlent og erlent. Það kann 
einhverjum að þykja að það skjóti 
skökku við í því efnahagslega 

árferði sem nú er að bjóða upp á 
svo metnaðarfulla dagskrá segja 
þau hjá Listvinafélaginu en undir-
búningur fyrir þessa viðamiklu 
dagskrá sem miðast við kirkju-
árið stendur alla jafna frá vori til 
byrjunar vetrar. Þar er sú skoðun 
ofan á, að oft sé þörf en nú nauð-
syn, að halda uppi öflugu félags-, 
menningar-, og listastarfi. Með 
samstilltu átaki og miklu sjálf-
boðaliðastarfi vill Listvinafélagið 
leggja sitt af mörkum til þess. 
 pbb@frettabladid.is

VEISLA HEFST Í
HALLGRÍMSKIRKJU

TÓNLIST Kröftugt starf listvinafélags Hallgrímskirkju hefst á morgun með tónleikum 
Mótettukórsins sem nú fær til liðs við sig Drengjakór kirkjunnar. MYND FRÉTTABLAÐIÐ

TÓNLIST Jón Ásgeirsson hefur 
samið lag við ljóð Snorra Hjartar-
sonar Ég heyri þau nálgast.

ath. kl. 15

á morgun gefst almenningi kostur á 
leiðsögn um hið glæsilega listaverka-
safn sem prýðir veggina á Hótel 
Holti á Bergstaðastræti. Gengið  
verður um hótelið undir leiðsögn 
Aðalsteins Ingólfssonar listfræðings. 
Allir velkomnir. 

Hjördís Frímann opnar 
málverkasýningu í Fest-
arkletti, efst í listagilinu á 
Akureyri, kl. 15 í dag. Sýn-
ingin ber nafnið „Heim-
koman“ og vísar til þess að 
Hjördís er nýlega flutt á 
heimaslóðir á Akureyri. 
Hjördís vinnur með akrýl 
á striga og pappír og nýtir 
jafnan litaskalann til hins 
ítrasta. 

Hjördís Frímann, sem 
hingað til hefur verið þekkt fyrir 
fígúratívar ævintýramyndir, hefur 

nú söðlað um og sýnir mál-
verk þar sem persónurnar 
hafa brugðið sér af bæ. Í 
„tilraunaeldhúsi“ sínu 
kokkar Hjördís af innlifun 
upp nýja og spennandi 
rétti. Leik- og litagleði er 
meginuppistaðan og mögu-
leikarnir virðast ótæm-
andi. Sýningin er opin 
tvær helgar og lýkur því 
sunnudaginn 7. desember. 
Opnunartími um helgar er 

frá 13 til 18 og virka daga frá 16 til 
18 eða eftir samkomulagi.  - pbb

Hjördís í Gilinu

MYNDLIST Hjördís 
Frímann sýnir á 
Akureyri.

Í dag verður opnuð í Gerðarsafni 
sýning á verkum í eigu safnsins. 
Um er að ræða nýlega skúlptúra og 
málverk eftir Önnu Hallin,                    
Gabríelu Friðriksdóttur, Hallgrím 
Helgason, Katrínu Sigurðardóttur, 
Olgu Bergmann, JBK Ransu, Stein-
grím Eyfjörð og Valgerði Guð-
laugsdóttur.

Einnig verður til sýnis Lífshlaup 
Jóhannesar Kjarvals  úr safni Þor-
valdar Guðmundssonar. Þetta viða-
mikla fantasíukennda verk hefur 
verið kallað lykilverk að höfundar-
verki málarans en það var tekið af 
veggjum vinnustofu hans í Austur-
stræti og er nú varðveitt í Gerðar-
safni en Þorvaldur Guðmundsson 
athafnamaður keypti það á sínum 
tíma. Birtast minnin í verkinu í 
ólíkum myndum hans allt fram á 

síðustu starfsár hans. Á neðri hæð 
eru valdar vatnslitamyndir í eigu 
safnsins og úr safni Þorvaldar Guð-
mundssonar. Safnið er opið 11–17 
alla daga nema mánudaga og er 
aðgangur ókeypis. Sýningin stend-
ur til 17. janúar.

Lífshlaup og fleiri verk

MYNDLIST Lífshlaupið sett upp í fyrsta 
sinn í Gerðarsafni fyrir fáum árum.

MYND FRÉTTABLAÐIÐ

> Ekki missa af …

hugleiðingum um skynsamt fólk 
og (ó)gagn sjálfshjálparbóka í Bláu 
könnunni á sunnudag kl. 11. Þar ætlar 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir sálfræð-
ingur að skoða tengsl skynsemi 
og svonefndra sjálfshjálparbóka. Í 
íslensku orðabókinni er sú/sá talin/n 
skynsöm/samur sem „...tekur rökrétt-
ar ákvarðanir og stjórnast ekki um of 
af tilfinningum sínum“. Svonefndar 
sjálfshjálparbækur innihalda jafnan 
gnótt upplýsinga um gleðispillandi 
tilfinningar sem mönnum, sem hafa 
villst af leið, er ráðlagt að losa sig 
við. Gefur þá ekki auga leið hvernig 
skynsamt fólk lifir lífi sínu.......og er 
það nokkurt mál......eða hvað?

Einn helsti áhrifamaður þjóðar-
innar á síðustu öld var Haraldur 
Nielsson. Á morgun er þess minnst 
með málþingi í Þjóðarbókhlöðu að 
140 ár eru liðin frá fæðingu hans 
og öld liðin frá því hann gaf út 
umdeilda þýðingu á Gamla testa-
mentinu. Á málþinginu talar sonur 
Haralds, Jónas Haralz, fyrrver-
andi bankastjóri, um föður sinn og 

prófessorarnir Pétur Pétursson, 
Gunnlaugur A. Jónsson, Erlendur 
Haraldsson og Gunnar Kristjáns-
son prófastur fjalla um ævi og 
störf Haralds..

Dagskráin hefst í Fríkirkjunni í 
Reykjavík með messu kl. 11 og 
málþingið hefst í Þjóðarbókhlöð-
unni kl. 13.15. Sýningin verður 
opnuð kl. 15.30.  - pbb

Framlag Haralds

Ættbálkar Tayklaníu mætast á leik-

vanginum til að finna Taytanann 

eina. Hans bíður mikilvægt hlut-

verk. En kannski er óvinurinn nær 

en nokkurn grunar.

Ný bók í spennandi bóka-
flokki sem slegið hefur 
í gegn víða um heim.

ævintýri kótóshalda áfram!

Kíktu á 
blaðsíðu 33



Bubbi áritar og tekur lagið  kl. 13:00
Ragnheiður Gröndal áritar  kl. 14:00
Laddi áritar  kl. 15:00 
Raggi Bjarna áritar  kl. 16:00 
Guðrún Gunnars áritar  kl. 17:00

Áritanir
í Skífunni!

Nýtt upphaf!

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 
www.skifan.is

10% afsláttur alla helgina 
af diskum með listamönnum sem eru að árita 

Skífan Kringlunni
Sprengjuhöllin áritar og spilar  kl. 16:00
KK og band spilar og áritar  kl. 16:00 
Útgáfutónleikar Vicky í Kjallara 
Skífunar á Laugavegi í kvöld  kl: 20:00

Skífan Laugavegi
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Ný og endurbætt útgáfa vefjarins 
tímarit.is verður opnuð 1. desem-
ber nk. Nýja viðmótið er mun ein-
faldara en hið fyrra og gerir þenn-
an vinsæla vef enn notendavænni 
en áður. Jafnframt verða fyrstu 
blöðin aðgengileg á PDF-sniði (m.a. 
Alþýðublaðið) en ætlunin er að allt 
safnið verði á því sniði í framtíð-
inni.

Tímarit.is var upphaflega vest-
norrænt samstarfsverkefni þjóð-
bókasafna Íslands, Færeyja og 
Grænlands sem hófst árið 2000. 
Um 260 titlar eru nú þegar aðgengi-
legir á vefnum, langflestir frá 
Íslandi en líka margir frá Færeyj-
um og Grænlandi. Upphaflega var 
miðað við öll blöð og tímarit útgef-
in fyrir 1920 en það breyttist fljót-
lega og nú er stefnan sú að veita 
aðgang að öllum íslenskum blöðum 
og tímaritum frá upphafi til okkar 
daga í samráði við útgefendur.

Fyrsti áfanginn í þá átt var samn-

ingur safnsins við Árvakur, útgef-
anda Morgunblaðsins, um stafræna 
útgáfu allra árganga blaðsins til 
ársins 2000. Síðan þá hafa 365 miðl-
ar bæst í hópinn ásamt mörgum 
fleirum og gert hefur verið sam-
komulag við Blaðamannafélag 
Íslands vegna blaða sem ekki eru 
lengur gefin út.

Þegar hefur mikil vinna verið 
lögð í að ljósmynda gömlu flokks-
blöðin sem kepptu um blaðamark-
aðinn lengst af á 20. öld; Þjóðvilj-
ann, Tímann, Morgunblaðið og 
Alþýðublaðið. Með nýja leitarvið-
mótinu er með einum smelli hægt 
að tengja á þá blaðsíðu sem verið er 
að skoða af ýmsum bloggþjónust-
um, msn, tölvupósti o.s.frv. Nýja 
leitarviðmótið er auk þess mun ein-
faldara og gerir fólki kleift að leita 
í öllum blöðunum í einu og þrengja 
síðan leitina eftir blaði og/eða ári, 
fletta gegnum blöðin og sjá hvaða 
daga mánaðarins blaðið kom út 
með dagatali sem birt er efst. Fram 
að þessu hefur þurft sérstakt for-
rit, Djvu, til að skoða flest blöðin en 
ætlunin er að setja allt safnið á 
PDF-snið með tíð og tíma.

Nýtt timarit.is verður opnað 
mánudaginn 1. desember nk., á 
fjórtán ára afmæli Þjóðarbókhlöð-
unnar.  - pbb

Tímarit.is stækkar og stækkar

SÖFN Stefnt er að því að viðkvæmt dag-
blaðaefni fari allt af pappír og örfilmum 
á stafrænt form.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 29. nóvember 

➜ Leiklist
20.00 GRAL Grindvíska atvinnuleik-
húsið sýnir leikverkið 21 manns saknað 
í Saltfisksetrinu, Hafnargötu 12a, Grinda-
vík. Nánari upplýsingar á www.gral.
blog.is.

➜ Opnanir
15.00 Freyja Dana opnar sýningu í 
Listhúsi Ófeigs, Skólavörðustíg 5.
Harpa Dögg Kjartansdóttir opnar sýn-
inguna Innvols í Listasal Mosfellsbæjar, 
Kjarna við Þverholt.

➜ Bækur
Í Bókasafni Hafnarfjarðar við Strand-
götu verður lesið upp úr nýjum bókum 
fyrir börnin og kórar koma og syngja. 
Lesið verður fyrir yngri börnin kl. 11 en 
þau eldri kl. 13.

➜ Samkomur
15.45 Fjölbreytt jóladagskrá og ljós 
tendruð á jólatrénu á Ráðhústorgi á 
Akureyri.

➜ Sýningar
Kira Kira hefur opnað sýningu í Suð-
suðvestur, Hafnargötu 22 í Reykjanes-
bæ. Opið lau. og sun. 13-17.
Erika Lind Isaksen hefur opnað sýn-
ingu í galleriBoxi við Kaupvangsstræti á 
Akureyri. Opið lau. og sun. kl. 14-17.

➜ Markaðir
Handverk og hönnun eru með sýn-
ingu/markað á handverki, 
hönnun og listiðnaði í Ketil-
húsinu við Kaupvangsstræti 
á Akureyri. Opið 11-17.
Helga Braga heldur 
jólakreppumarkað ásamt 
systrunum Elmu Lísu 
og Nínu Björk Gunnars-
dætrum. Markaðurinn 
er á Lindargötu 6 og er 
opinn frá kl. 11 til 18.

HasarBasar Hópur tónlistar- og mynd-
listarmanna í Smiðjunni við Smiðjustíg 
4A, verða með markað á tveimur 
hæðum auk þess sem Hljómsveitin 
Mammút flytur tónlist og Óttar Martin 
Norðfjörð les upp úr bók sinni. Opið frá 
16-19.

➜ Fundir
13.15 Nafnfræðifélagið heldur 
fræðslufund í stofu 101 á Háskólatorgi. 
Inga Lára Baldvinsdóttir og Magnús 
Karel Hannesson flytja erindið „Örnefni 
á Eyrarbakka“.

➜ Tónlist
14.00 Tómas R. Einarsson spilar í 
Smekkleysu Plötubúð, Laugavegi 35.
14.00 Nemendur tónlistarskólans í 
Reykjavík flytja finnska tónlist í Nor-

ræna Húsinu við Sturlugötu. Allir vel-
komnir og aðgangur ókeypis.
14.00 Hjartans hörpustrengir 
Aðventutónleikar kóra Margrétar 
J. Pálmadóttur verða í Langholts-
kirkju við Sólheima. Rúmlega 200 
söngkonur á öllum aldri flytja 

aðventu- og jólatónlist. Fyrri tónleikar 
hefjast kl. 14 en þeir seinni kl. 16.30. 
15.00 Lúðrasveitin Svanur undir 
stjórn Matta Sax, leikur jazz og popptón-
list úr ýmsum áttum í sal FÍH, Rauða-
gerði 27.
17.00 Ari Þór Vilhjálmsson og Gerrit 
Schuil píanóleikari flytja verk eftir Beet-
hoven, Mozart og Chausson í Kirkju-
hvoli, safnaðarheimili Vídalínskirkju í 
Garðabæ.
18.00 Egill Ólafsson 
og Valgeir Guðjóns-
son verða á nálum í 
Norræna húsinu við 
Sturlugötu, þar sem 
þeir félagar munu 
spila, syngja, spauga og 
spjalla við áhorfendur.
20.00 Vicky heldur tvenna tónleika. 
Þeir fyrri verða í kjallara Skífunnar við 
Laugaveg kl. 20 en þeir seinni verða á 
Prikinu við Laugaveg kl. 22. Aðgangur er 
ókeypis á báða tónleika.
20.00 Dúndurfréttir flytja verk Pink 
Floyd „The Darkside Of the Moon“ á 
tveimur tónleikum á Græna hattinum 

við Hafnarstræti á Akureyri. Fyrri tón-
leikarnir eru kl. 20 en þeir seinni kl. 23. 
Einnig koma fram Andrea Gylfadóttir og 
Steinar Sigurðarson.
20.00 Dr. Spock, Agent Fresco, Slugs 
og Endless Dark, spila í félagsmiðstöð-
inni X-ið á Stykkishólmi. Húsið opnar 
kl. 20.
21.00 Oberdada von Brûtal, AMFJ og 
Polar Dust verða með tónleika í Gallery 
Lost Horse, Skólastræti 3. Aðgangur 
ókeypis.

➜ Dansleikur
Dísel verður með dansleik í Valaskjálf á 
Egilsstöðum.

➜ Gjörningar
16.30 Bete comme un peintre Í gall-
erí Turpentine stendur yfir einkasýning 
Snorra Ásmundssonar. Í dag mun Snorri 
flytja gjörning þar sem Kolfinna Bald-
vinsdóttir verður í hlutverki fjallkonunn-
ar. Gallerí Turpentine, Ingólfsstræti 5.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Á miðvikudag voru Holberg-verð-
launin veitt í Osló. Bandaríski bók-
menntafræðingurinn Fredric R. 
Jameson þáði viðurkenninguna og 
4,5 milljónir norskra króna fyrir að 
hafa dregið menningarfræði inn í 
sögulegt samhengi. Jameson er 74 
ára og starfar enn sem prófessor 
við Duke-háskólann vestanhafs. 
Hann hefur kennt við Harvard, 
Yale og Kaliforníu-háskóla. Verk 
hans frá 1991 „Postmodernism, or, 
the Cultural Logic of Late Capital-
ism“ er talin helsta ástæða verð-
launanna.

Holberg-verðlaunin voru sett á 
stofn 2003 af norska Stórþinginu og 
voru nú veitt í fimmta sinn fyrir 
framlag til húmanískra fræða, 
félagsvísinda og trúfræði. Þeim er 
ætlað að minna á norska skáldið og 
fjölfræðinginn Lúðvík Holberg 
sem starfaði lengst af í Kaup-
mannahöfn en hann var uppi frá  
1684 til 1754. Til hliðar við verð-
launin er veitt sérstök viðurkenn-

ing kennd við söguhetju Holbergs, 
Nikulás Klím, og að þessu sinni 
fékk þau Anne Birgitte Pessi, en 
þau eru ætluð afrekum fólks undir 
35 ára aldri. 

Jameson hefur verið áhrifamikill 
kennimaður í menningar- og bók-
menntafræðum. Hann er marx isti 
en hefur sótt óhræddur inn á ólík 
og áður vankönnuð svið byggingar-
listar, kvikmynda og sjónvarps, 
fagurfræði og sagnfræði. Hann er 
vel kunnur hér á landi af skrifum 
sínum. - pbb

Holberg-verðlaun veitt

BÓKMENNTIR Frederic R. Jameson

52
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Í dag kl. 14 flytur Útvarpsleik-
húsið nýtt íslenskt leikrit á Rás 1 
Ríkisútvarpsins, Spor eftir Starra 
Hauksson. það er frumraun hans 
í Útvarpsleikhúsinu. Verkið dreg-
ur upp ljóðræna mynd af lífinu í 
kjölfar áfalls sem markar djúp 
spor í tilveruna. Andri er að 
verða þrítugur og  býr einn. Í dag 
er afmælisdagur móður hans. 
Andri kemst ekki í afmælið því 
hann er upptekinn, eða kannski 
er hann upptekinn af því að vilja 
ekki mæta. Fyrir ári, á þessum 
degi, gerðist nokkuð sem olli 
straumhvörfum í lífi hans, fjöl-
skyldunnar og vinahópsins. En 
örlögin grípa í taumana og Andri 
fær ekki lengur umflúið að 
horfast í augu við atburðinn – og 
sjálfan sig um leið.

Starri Hauksson er uppalinn í 
Garði Mývatnssveit, sonur Stef-
aníu Þorgrímsdóttur skáldkonu 
og Hauks Hreggviðssonar. Móð-
urafi hans var Þorgrímur Starri 
og amma hans hin kunna skáld-
kona Jakobína Sigurðardóttir. 
Hann fluttist til Reykjavíkur á 
menntaskólaaldri og heillaðist 
þar af leikhúsinu og tók þátt í 
uppsetningum leikrita og skrif-
aði löngu gleymd menntaskóla-
leikrit á þeim tíma er hann sótti 
Ármúlaskóla. Setti upp ljóða- og 
ljósmyndasýningu með Baldri 
Bragasyni ljósmyndara 1994 en 
flutti síðan utan ári síðar og 
flakkaði um Evrópu við ýmis 
störf.

Starri kemur aftur til Íslands 
upp úr 2000 og fer að reka 
skemmtistaði í Reykjavík, og eru 
þeir orðnir ófáir sem hann kom 
nálægt. Tekur þátt í ýmsum ljóða-
gjörningum, en skriftir almennt 
hafðar sem „hobbý“. Skrifar ein-
leikinn Önnu fyrir Lifandi Leik-
hús Þorleifs Arnar Arnarssonar 
sem var hluti af verkefninu 

Pentagon sem sett var upp í Iðnó 
á menningarnótt 2003. Anna var 
leikin af Sólveigu Guðmundsdótt-
ur. Árið eftir leitar Starri til Guð-
mundar Inga Þorvaldssonar og 
Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur 
Bachmann, forsvarsmanna leik-
hópsins Fimbulveturs, með þá 
hugmynd að stofna til „Bar leik-
húss” þar sem hann starfaði. 
Afrakstur þessa samstarfs var 
leikritið Ójólaleikritið sem sýnt 
var um jólin 2004. Kveikan að 
leikritinu Spor var stutt saga sem 
Starri hafði skrifað. Þórdís Elva 
las þá sögu þegar hún starfaði 
sem dramatúrg við Útvarpsleik-
húsið og fannst söguefnið henta 
útvarpsleikriti. Það var neistinn 
sem eftir sumarlanga vinnu varð 
leikritið Spor. Starri vinnur nú að 

nýju verki sem hugsanlega 
klárast einhverntíma með kom-
andi vori.

Með aðalhlutverk í þessu nýja 
verki fara Sveinn Ólafur Gunn-
arsson í hlutverki Andra og  
Björn Thors í hlutverki Torfa. 
Grettir Páll Einarsson leikur 
Andra 12 ára og Árni Beinteinn 
Árnason leikur Torfa 14 ára. 
Önnur hlutverk: Sólveig Guð-
mundsdóttir, Ragnheiður Stein-
dórsdóttir, Hallmar Sigurðsson 
og Víkingur Kristjánsson. Tónlist 
er eftir Axel Árnason en hljóð-
vinnslu annast Einar Sigurðsson. 
Leikstjóri: Guðmundur Ingi Þor-
valdsson. Verkið er á dagskrá á 
morgun kl. 14 en er aðgengilegt á 
vef RUV.is næstu vikur.

- pbb

Nýr höfundur mættur

LEIKLIST Nýtt leikrit er frumflutt í Útvarpsleikhúsinu á morgun. Höfundurinn er Starri 
Hauksson. MYND/RUV
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FRUMSÝND 28. NÓVEMBER

SÝND MEÐÍSLENSKU OGENSKU TALI!
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Þrír karlmenn, tvær kynslóðir, 
Finnbogi og Ólafur Haukur fæddir 
45 og 47, Óskar Árni fæddur 59. 
Þrjár bækur sem rekja æskuár, 
tvær styðja frásögnina myndefni 
sem tengjast textunum. Sögusviðið 
er í kjarna sínum hverfið: Njáls-
gata, Jófríðarstaðahverfið austan 
við Eiði og Þingholtin, en í endur-
minningunni er leitað víðar: Óskar 
Árni fer lengst, austur á Langanes 
og alla leið til Winnipeg. Bækurnar 
þrjár eru sjálfskönnun sem leikur á 
mörkum minninga, ljóðrænna 
stemninga og dramatískra átaka-
punkta úr umhverfinu, örlögum 
vandalausra og vandamanna: örsög-
um sem falla mismunandi að heild-
inni en verða minnisstæðastar: 
saga Óla af spilafíklinum, föður 
vinar hans; saga Óskars af örlögum 
Stefáns frænda hans sem markar á 
sinn hátt og upphaf og endi á syrp-
unni hans, Stefáni sem missir fót-
inn barn við nára norður á Siglu-
firði og deyr fullorðinn maður í 
eldsvoða í Brennu við Bergstaða-
stræti; sögur Finnboga af einstæð-
ingskonum sem búa í kjöllurum 
Njálsgötu. Þessar sögur af hrika-
legum örlögum alþýðufólks á fyrri 
hluta síðustu aldar standa skáldun-
um nærri, svo logandi sem þær eru 
í minningunni.

Sagði ég skáld: engum blöðum er 
um það að fletta Ólafur Haukur og 
Óskar Árni eru skáld, hvor með sín 
persónulegu einkenni, Finnbogi er 
nær því að vera sögumaður í hinum 
forna skilningi, sögur hans af Njáls-
götunni nánast heimta rödd hans. 
Hér mætti leggjast í langar hug-
leiðingar um skil sjálfssögu og 
skáldsögu, hvernig sjálf skrifarans 
stýrir pennanum og frásögninni. 
En til hvers?  Kjarni málsins er að 
hér er að finna leiðarlýsingu á ferð 
aftur í tímann þar sem ýmis brögð 
frásagnartækni eru nýtt til að 
draga fram skærar minningar af 
hversdagslegum lifnaðarháttum 
bæði í jaðri og miðju þéttbýlisins á 

árunum eftir stríð og fyrir viðreisn. 
Óskar bætir við tveimur glæsileg-
um bogum frá öðrum tímum: sögu 
afa sinna og ömmu og þó sérstak-
lega örlögum Magnúsar Stefáns-
sonar skálds sem eiga sér samsvör-
um í flandri hans sjálfs um landið í 
nýliðinni tíð. Í aðferð Óskars er að 
finna tærasta vinnslu textans þar 
sem dýrðin á hverdagslegri ásýnd 
hlutanna er dregin fáum ljósum 
dráttum. Það er tilgangslítil aðgerð 
að bera saman frásagnarhátt þeirra 
þriggja, Finnbogi hefur minnstan 
metnað til að vinna með verkið á 
skáldlegan hátt, heldur sig við hefð-
bundnar aðferðir þótt í þeim frá-
sagnarhætti geymi hann margar 
örsögur. Ólafur smíðar sér ramma 
og dregur inn fyrir hann efnið. 
Byggingin er flóknust hjá Óskari 
þótt textavinnsla hans gangi lengst 
í hreinsun óþarfa burt, nýti með 
beinum hætti tilvitnanir í bréf og 
frásagnir annarra.

Allt eru þetta gefandi bækur og 
bregða skærum ljóma á örlög sem 
virðast okkur fjarri en standa samt 
ljóslifandi fyrir okkur eins og log-
andi teikn á vegg hvar við höfum 
verið, hvert við erum komin og 
kenna þannig auðmykt sem er 
hreinsandi á þessum skuldadögum 
sem við nú lifum.

Páll Baldvin Baldvinsson 

Kennileiti úr minni þjóðar
BÓKMENNTIR
Í húsi afa míns
Finnbogi Hermanns-
son
Uppheimar

★★★
Hefðbundin en 
safarík

Fluga á vegg
Ólafur Haukur Sim-
onarson
Skrudda

★★★★
Yndisleg lýsing úr 
sinni barns

Skuggamyndir úr 
ferðalagi
Óskar Árni Óskarsson
Bjartur

★★★★
Tærar ljóðrænar 
myndir

Fjórða prentun af ljóðabók Krist-
ínar Svövu Tómasdóttur, Blótgæl-
ur, er komin í búðir. Bókin kom 
fyrst út í október í fyrra: önnur 
prentun var prentuð í nóvember 
og sú þriðja í desember og er hún 
löngu uppseld. Það er bókafor-
laginu Bjarti sönn ánægja að 
dreifa fjórðu prentun á þessari 

frábæru ljóðabók í dag. Þessi 
fyrsta ljóðabók Kristínar Svövu 
Tómasdóttur hefur sannarlega 
slegið í gegn enda í henni ferskur 
og áleitinn bragur. - pbb

Fjórða prentun

BÓKMENNTIR Kristín Svava 
Tómasdóttir ljóðskáld.

níu góðir mánuðir
Í þessa fallegu bók geta verðandi mæður skráð 

hugleiðingar sínar frá því að nýtt líf kviknar svo 

allt sé til reiðu þegar barnið fæðist. Bókin er prýdd 

óviðjafnanlegum ljósmyndum Anne Geddes
af ungbörnum.

Tilvalin gjöf handa 

barnshafandi konu.

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson

og Jóhann G. Jóhannsson
sun. 30/11, örfá sæti laus

Allra síðasta sýning

Gjafakort á Kardemommubæinn

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Utan gátta
Sigurður Pálsson
Snarskemmtileg sýning.              JVJ, DV
lau. 29/11 örfá sæti laus
Sýningum lýkur 13. desember!
Aðeins fimm sýningar eftir

Hart í bak
Jökull Jakobsson

Verk sem snertir okkur öll.
EB, FBL

lau. 29/11 uppselt
Aukasýningar í sölu

Leitin að jólunum
Þorvaldur Þorsteinsson
Aðventusýning Þjóðleikhússins hefst 29/11
lau. 29/11 tvær sýningar, uppselt
sun. 30/11 uppselt
Örfá sæti laus í desember, tryggðu þér sæti

Gefum góðar stundir
Gjafakort Þjóðleikhússins

er sígild gjöf
kynntu þér málið á
www.leikhusid.is

Lab Loki kynnir í samstar�  
vi� Hafnarfjar�arleikhúsi�:

Hafnarfjar�arleikhúsi� - Mi�asala á midi.is og í síma 555-2222

S�ningin hefur hloti�

frábærar vi�tökur og 

einróma lof gagnr�nenda.

Sjá nánar á labloki.is.

Föstudag    28.   k l .  20.00
Laugardag  29.  k l .  20.00
Fimmtudag  4.   k l .  20.00
Sunnudag    6 .   k l .  20.00
ATH. eingöngu þessar sýningar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Komið og upplifið alvöru 
jólastemmingu í Hafnarfirði
á aðventunni.

Kemurfram í
jólaþorpinu

og áritar í 
Firði

13.des.kl.
16:00

Komaframí
jólaþorpin

u

ogáritaí
Firði

06.des.kl
.16:00

Komafra
míjólaþ

orpinu

ogárita
í Firði

14.des.
kl.14:0

0
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Marta María Jónasdóttir

Síðasta sunnudag vaknað ég upp með gubbupest. Með jákvæðnina að 
vopni treysti ég á að þetta tæki bara sólarhring og þá yrði ég voða 
hress. Sú ósk var ekki uppfyllt og lá ég heima í móki í þrjá daga með 
ruslafötu við rúmstokkinn. Með reglulegu millibili lét ég heimilis-
fólkið færa mér kók svo ég myndi ekki enda undir grænni torfu. 
Eftir síðustu gusuna var mér litið upp í fataskápinn minn og hugsaði 
mér gott til glóðarinnar. Með öllu vökvatapinu og matarleysinu hlyti 
líkaminn að hafa rýrnað töluvert, ef ekki bara um heila fatastærð. Á 
tímum sem þessum er reyndar ekkert gefið en ég taldi þó öruggt að 
vigtin myndi ekki svíkja mig í þetta sinn. Þegar ég reyndi að troða 
mér í gallabuxurnar frá því í fyrra kom allt fyrir ekki. Ég kom þeim 
reyndar upp en það var ekki séns að renna rennilásnum. Ef ég hefði 
getað rennt þeim er ég þó alls ekki viss um að ég hefði getað sest. 

Auðvitað væri gáfulegast að gefa bara buxurnar og hætta að spá í 
þetta en einhvern veginn fæ ég mig ekki til þess. Kannski af því ég 
keypti þær dýrum dómum í andaslitrum góðærisins og svo voru þær 
nokkuð lögulegar þegar allt lék í lyndi.

Það að kaupa sér föt sem viðkomandi passar alls ekki í er þó þekkt 
stærð hjá kvenpeningnum í kringum mig. Í gegnum tíðina hef ég 
horft upp á vinkonur mínar gera þetta margoft. Ég hef bent þeim á 
að þótt þær myndu grennast væri það ekki gefið að fötin myndu fara 
þeim. Svo er það náttúrlega alltaf til í dæminu líka að nokkrum árum 
síðar þegar fötin passa loksins þá séu þau komin úr móð. Það hefði til 
dæmis verið afleitt að kaupa sér gallabuxur með gulrótarsniði í 
fyrra og vera ekki enn komin á þann stað að passa í þær þar sem 
útvíðar gallabuxur eru alveg komast inn á topp 10. 

Hvað er til ráða? Jú auðvitað að hætta að gúffa í sig gotteríi og 
skokka úr Fossvogi út á Seltjarnarnes daglega en einhvern veginn 
virðist það alltaf enda neðst á listanum. 

Kannski er bara best að fá sér smá vodkadreitil og reyna að 
gleyma stund og stað. Maður er allavega ekki að gúffa einhverju í 
sig á meðan og svo verður lífið svo dásamlegt þegar maður er pínu 
„tipsí“.

Vodkakúrinn

Þýski hönnuðurinn Karl Lagerfeld sló enn eina ferðina í gegn með hönnun 
sinni fyrir franska tískuhúsið Chanel fyrir vor og sumar 2009. Hann sótti enn 
í smiðju Coco Chanel hvað varðar liti og mynstur en í þetta sinn voru kjólar 
með stuttum ermum áberandi ásamt grafískum flötum í svörtu og hvítu, 
svörtu neti og bryddingum sem minntu á pönkið: svartur gaddavír og leður-
borðar. Stuttar leðurgrifflur settu líka óneitanlega rokkað yfirbragð á klass-
ískar Chanel-dragtir.  - amb

SVART-HVÍTUR VERULEIKI

Sumarið hjá Chanel 
er klassískt að vanda

> KRONKRON PARTÍ
Í dag efnir fataverslunin Kronkron til teitis þar sem 
nýju Kron by Kronkron skórnir verða kynntir. Einnig 
verða til sölu nýir bolir hannaðir til styrktar Unicef og 
í boði verða pönnukökur og kakó. Gleðin hefst kl. 14 
og svo spilar Mr. Silla kl 16. 

BLÓM OG 
BLÚNDA

Gullfallegur 
stuttur kjóll í 

svart-hvítu.

MYNSTUR Flott köflótt dragt með tösku í stíl. 
Takið eftir sokkabuxunum. 

ROKKAÐ 
Þessi hvíta 

dragt fær 
pönk-meðferð-
ina í formi leð-

urbryddinga.

FLOTTUR 
BAKSVIPUR
Geómetrískir 
fletir ýkja mitti 
og mjaðmir.

9. HVER

VINNUR!
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ABBA á Singstar

SENDU SMS EST STA
   Á NÚMERIÐ 1900

AÐALVINNINGUR ER ABBA SINGSTAR ÁSAMT HLJÓÐNEMUM, 
         MAMMA MIA MYNDINA Á DVD OG TÓNLISTINA ÚR MYNDINNI!

AUKAVINNINGAR: ABBA SINGSTAR · MAMMA MIA! Á DVD ·  TÓNLISTIN ÚR MYNDINNI MAMMA MIA! 
PEPSI MAX ·  FULLT AF ÖÐRUM DVD MYNDUM OG TÖLVULEIKJUM.

Krem fyrir 
bæði litlu 

krílin og 
mæður 

þeirra sem 
hægt er 

að nota á 
líkama og 
andlit. Frá 

L‘Occitane, 
Laugavegi. 

OKKUR 
LANGAR Í

…
Gullfallega spöng til 

að lífga upp á dressið. 
Frá KVK, Laugavegi. 

SVART NET 
Hnésíður 
hvítur 
kjóll með 
svörtu grófu 
neti yfir frá 
Chanel.

Stutterma-
bolur með 
skemmti-

lega „goth“ 
mynstri. Frá 
All Saints, 
Kringlunni. 
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> BÝR YFIR LEYNDUM HÆFILEIKUM

Við tökur jólamyndarinnar Four Christ-
mases viðurkenndi leikkonan Reese 
Witherspoon að hún sé afburða-
góð á trampólíni. Reese sagðist hafa 
verið með trampólín í garðinum hjá 
sér sem barn og eytt á því um þrem-
ur klukkustundum daglega. Leik-
konan sagðist einnig vera mjög 
góður kokkur, eftir að kærast-
inn, Jake Gyllenhaal, keypti 
fyrir hana matreiðslutíma í 
fyrra, og segist geta eldað 
nánast hvað sem er.

Teiknarinn Sigmund Jóhannsson hefur gert 
sína hinstu kveðju til gamla vinnustaðar-
ins. Og hún er í lit.

„Myndin segir meira en mörg orð,“ segir Sigmund 
í samtali við Fréttablaðið. Listamaðurinn er ekkert 
sérstaklega mikið gefinn fyrir spjall á opinberum 
vettvangi en gaf sér þó smá tíma til að skýra 
tildrög myndarinnar. „Ég var bara að myndskreyta 
texta Halls Hallssonar sem sagði um hreinsanir á 
Morgunblaðinu að jafnvel Sigmund hefði verið 
settur í gálgann,“ útskýrir Sigmund en hans hefur 
verið sárt saknað af lesendum Morgunblaðsins 
síðan hann lét af störfum.

Sigmund segir það vissulega gremjulegt að vera 
ekki við störf á þessum tíma. Þetta sé hálfgert 
góðæri fyrir skopmyndir. „Það er eiginlega 
fáránlegt að missa af því. En stundum eru hlutirnir 
svona. Stundum eru þeir meira að segja svo 

eldfimir að maður má eiginleg ekkert gera. Ég gat 
oft verið „nastý“ og þegar svo er komið að menn 
eru búnir að fá norskan hernaðarsérfræðing til að 
segja sér hverju þeir geti logið að fólki þá er bara 
best að halda sig heima.“ Sigmund 
segist hafa hent pennanum eftir 
uppsögnina frá Morgunblaðinu 
og hann geri því lítið af því að 
teikna. „Þegar maður er búinn 
að vera að moka skurði í 44 ár 
með skóflu og fær tækifæri til 
að gera eitthvað annað þá 
hendir maður skóflunni.“ - fgg 

Sigmund sendir kveðju í lit

KVEÐJA AÐ 
HANDAN Í LIT 
Myndin eftir Sigmund 
sem Hallur Halls-
son birti á vefsíðu 
sinni ber þess glögg 
merki að Sigmund 
hefur engu gleymt.  
Þarna má sjá Ólaf 
Stephensen, ritstjóra 
Morgunblaðsins, og 
Sigmund í í gálganum. 
Ingibjörg Sólrún og 
Geir H. Haarde klappa 
fyrir gjörningnum en í 
Seðlabankanum situr 
Davíð Oddsson í líki 
hirðfíflsins. 

Sigmundur segir 
hálf grátlegt að vera 
ekki að störfum um 
þessar mundir enda 
sé árferðið hálfgert 
góðæri fyrir skop-
myndateiknara.

SÁTTUR Sigmund segist hafa 
hent pennanum sem hann 

noti til þess að teikna. 
Hann ætli bara að verða 

gamall karl í Eyjum.

Ástralski leikarinn Hugh Jackman sótti 
hommabari á sínum yngri árum í von 
um að ná sér í konur. „Ég ætti ekki að 
segja þetta en þegar ég var nítján ára 
fórum ég og vinur minn oft í partí þar 
sem 80 prósent fólksins voru hommar. 
Þar voru líka 18 prósent af stelpum sem 
voru orðnar leiðar á því að gagnkyn-
hneigðir karlmenn reyndu við þær og 
síðan voru þarna hrægammar eins og 
við tveir,“ sagði Jackman. „Við vorum 
þarna til klukkan tvö á nóttunni þegar 
stelpurnar voru orðnar mjög drukknar 
og óskuðu þess að þær væru ekki innan 
um eintóma samkynhneigða menn. Ég 
var algjör blóðsuga og hrægammur.“

Orðrómur um að Jackman væri 
hommi breiddist út eftir að hann lék 
hinn samkynhneigða Peter Allen í 

Broadway-leikritinu The Boy From Oz. 
Hann er orðinn frekar þreyttur á þess-
um sögum. „Mér finnst fáránlegt að fólk 
sé dæmt eftir kynhneigð sinni. Í Ástral-
íu er ekki spáð svona mikið í þetta. Ég 
lék samkynhneigðan mann. Ég leit eig-
inlega á það sem hrós.“

Jackman leikur í myndinni X-Men 
Origins: Wolverine sem verður frum-
sýnd næsta vor. Hann ætlar að hætta að 
leika í X-Men myndunum ef hún gengur 
ekki vel. „Ef það kemur í ljós strax 
annan eða þriðja maí þá geng ég í burtu 
sáttur,“ sagði hann. 

Hrægammur á hommabörum

HUGH JACKMAN Ástralinn leitaði að 
stelpum til að sofa hjá á hommabör-

um á sínum yngri árum.

58

ATHUGIÐ!
Höfum áhuga á að kaupa notuð 
gæðaúr frá eftirfarandi framleiðendum: 
Rolex, Patek Philippe, IWC, Girard Perreguax, 
Panerai, Oris, Bvlgari, Ulysse Nardin, Zenith o.fl . 

Upprunalegir pappírar/skjöl, umbúðir o.s.frv. verða að fylgja.

Vinsamlegast sendið lýsingu, myndir 
og verðhugmyndir á netfangið:

swissur@gmail.com og við svörum um hæl.



Bakað á staðnum!

Ótrúlegt úrval!Kjöt og fiskur 

kjötvinnsla á staðnum!

Ávaxta- og grænmetistorg 

ferskleiki og hollusta!

FRÁBÆR OPNUNARTILBOÐ

KRÓNAN, ROFABÆ 39

Frábær tilboð 

alla helgina

ódýr!

OPNUM Í ÁRBÆ!

GLÆSILEGA LÁGVÖRUVERÐSVERSLUN
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Roger Moore segir að Daniel 
Craig hafi tekist sérlega vel upp í 
hlutverki njósnarans James Bond 
og telur að ferskir vindar leiki nú 
um persónuna.

Moore, sem lék Bond sjö 
sinnum á áttunda og níunda 
áratugnum, segir að frammistaða 
Craig í myndunum Munich og 
Sylvia hafi nýst honum í Bond-
hlutverkinu. „Hann gerði hluti 
sem voru allt öðruvísi en fólk 
hafði ímyndað sér um Bond. Mér 
fannst hann frábær,“ sagði Moore 
um leik Craig í Casino Royale. 
Sjálfur er hinn 81 árs Moore að 
kynna sjálfsævisögu sína My 
Word is My Bond sem er að koma 
út um þessar mundir.

Roger Moore 
ánægður 
með Craig

ROGER MOORE Moore er virkilega 
ánægður með hinn nýja James Bond, 
Daniel Craig.

Noel Gallagher, gítarleikari 
Oasis, segir að hljómsveitin sé í 
sama klassa og goðsagnirnar í 
The Rolling Stones. „Allir vita 
hverjir við erum. Við erum 
pottþétt komnir í sömu deild og 
Stones núna,“ sagði Gallagher. 
„Allir hafa heyrt um Stones, allir 
vita hvernig þeir hljóma og allir 
vita hvað þeir gera.“

Hann hrósaði jafnframt 
rokkaranum Ryan Adams sem 
hitar upp fyrir Oasis á tónleika-
ferð sveitarinnar um Bandaríkin. 
„Ég ber mikla virðingu fyrir 
honum. Hann er frábær gítarleik-
ari. Hann er frekar sérvitur en ég 
væri ekki á tónleikaferð með 
honum ef mér líkaði ekki við 
hann.“

Í sömu deild 
og Stones

OASIS Rokkararnir í Oasis eru í sömu 
deild og Stones að mati Noel Gallagher.

Fyrsta plata Dr. Spock, Dr. Phil, 
sem kom út fyrir þremur árum 
var að mörgu leyti skemmtileg 
og sýndi að þar fór efnileg sveit 
sem ætlaði að fara sínar eigin 
leiðir. Síðan hefur hljómsveitin 
tekið stórstígum framförum og 
hefur síðustu tvö ár verið ein af 
öflugustu tónleikasveitum lands-
ins.

Í kjölfar Dr. Phil kom hin fjög-
urra laga The Incredible Tooth of 
Dr. Zoega. Lagið Skítapakk af 
henni náði miklum vinsældum í 
fyrra, en platan sjálf fór mjög 
leynt. Dr. Zoega var frábær, en á 
henni hafði tónlistin þróast úr 
frekar einföldu harðhausaskotnu 
rokki yfir í villtari og áhugaverð-
ari hluti. Tónlistin var enn hröð 
og hörð, en nú voru útsetningarn-

ar orðnar litríkari. Það var komin 
meiri sýra í þetta og maður spurði 
sig í hvaða átt tónlistin myndi 
þróast á næstu plötu. Falcon 
Christ er í stíl við Dr. Zoega, en 
sveitin er orðin enn þéttari og 
hljómurinn er betri. Platan inni-
heldur 12 lög, þar af eru tvö sem 
voru á Dr. Zoega – Evangelista og 
The Sons of Ecuador.

Falcon Christ byrjar á hinu frá-
bæra Dr. Organ sem hefst á mjög 
flottu orgel-riffi. Svo skiptast 
orgelleikarinn Tobbi og Franz 
gítarleikari á því að fara hamför-
um á hljóðfærin á meðan ryþma-
dúóið Guðni og Addi djöflast 
undir. Söngvararnir tveir, Óttarr 
og Finni, koma svo inn á vel völd-
um stöðum og syngja og öskra. 
Frábært lag. Og næstu lög eru 

ævintýralega góð líka, Fálkinn, 
fyrri heimsstyrjöldin og seinni 
heimsstyrjöldin og hið kómíska 
Gömlu dansarnir og nýju dans-
arnir, en í því er rakin saga af 
dansfimi fagurlimaðs gamlingja. 
Og platan heldur fluginu nokkuð 

vel allt til enda. Það er mikið um 
kaflaskiptingar í tónlistinni – 
hratt rokkið er brotið upp með 
hægari köflum og gítarhljómur-
inn sem er ráðandi er litaður með 
frábærum hljómborðsleik. Dr. 
Spock er skipuð mjög færum 

hljóðfæraleikurum sem allir 
sýna snilldartakta á plötunni.

Dr. Spock hefur tekið stórstíg-
um framförum á þessum þremur 
árum sem liðin eru frá fyrstu 
plötunni. Í upphafi var hún að 
stæla og fá lánað hér og þar, en er 
í dag búin að skapa sér sinn eigin 
stíl og á sama tíma er tónlistin 
orðin þéttari, kraftmeiri og villt-
ari.

Falcon Christ er tvöföld. Með 
hinni eiginlegu plötu fylgir DVD-
diskur sem hefur að geyma tón-
leika Dr. Spock á Iceland Air-
wav es 2007, en þeir tónleikar, sem 
fóru fram á Nasa þegar farið var 
að líða á sunnudagsmorguninn, 
voru einn af hápunktum þeirrar 
hátíðar. Mikill fengur í því að fá 
þá með hér líka. Trausti Júlíusson

Villtari og þéttari Spock
TÓNLIST
Falcon Christ
Dr. Spock

★★★★
Dr. Spock hefur tekið miklum framför-
um frá fyrstu plötunni og er nú bæði 
villtari, þéttari og kraftmeiri. Fyrir vikið 
er Falcon Christ ein af skemmtilegri 
rokkplötum síðustu ára.
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Nýtt
í Skífunni!

Nýtt upphaf!

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 
www.skifan.is

Haukur
Morthens
Með blik í auga

Öll helstu lög Hauks 

á veglegri þrefaldri geislaplötu. 

66 lög frá einum dáðasta 

söngvara Íslandssögunnar 

sem gefa heilstæða mynd af 

farsælum ferli hans.
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Það virðist vera frekar regla 
heldur en hitt að Michael Jackson 
semji utan réttarsala frekar en að 
þurfa að mæta þangað. Ókrýndur 
konungur poppsins hefur samið 
við arabíska sheikinn Khalifa 
vegna skuldar uppá fimm 
milljónir punda. „Ráðgjafar hans 
ráðlögðu honum að koma ekki 
fyrir dómstóla og taka samkom-
laginu,“ sagði talsmaður Jacko við 
fjölmiðla. Lögfræðingar hans 
höfðu áður sagt að Khalifa prins 
hefði eingöngu verið gjafmildur 
maður og að Jackson hefði litið á 
þessa peninga sem gjöf.

Khalifa sakaði tónlistarmanninn 
um að hafa brotið samkomulag við 
sig sem þeir hefðu gert. Það fól 
meðal annars í sér að skrifa 
ævisögu, semja plötu og setja upp 
söngleik. Auk þess hélt Khalifa því 
fram að hann hefði lánað Michael 
Jackson tæpar fimm milljónir 
punda. Þar að auki hefði Jackson 
fengið að búa í einni af höllum 
hans þegar níðingsmálið á hendur 
honum stóð sem hæst. Þar samdi 
poppstjarnan einmitt um málalok 
utan réttarsalarins.

Breskir fjölmiðlar er ákaflega 
áhugasamir um komu Britney 
Spears til Lundúna og hafa fjall-
að nánast linnulaust um hennar 
mál í vikunni sem er að líða. 
Poppprinsessan mun troða upp í 
sjónvarpsþættinum X-Factor í 
kvöld og hefur þegar látið til sín 
taka. Sky-fréttastofan fjallaði 
ítarlega um komu hennar og allt 
að því fáránlegar kröfur sem hún 
setur fyrir því að syngja í sjón-
varpsþættinum. Dómarar í X-
Factor eru engar smástjörnur; 
Simon Cowell þarf vart að kynna 
og Cheryl Cole er söngkona hins 
vinsæla stúlknaflokks Girls 
Aloud. Þau fá hins vegar ekkert 
að hitta Britney Spears eftir tón-
leikana og engar myndatökur 
verða leyfðar. Ekki einu sinni 

dómararnir fá að láta mynda sig 
með poppdívunni. Hvað þá 
óbreyttir þátttakendur sjón-
varpsþáttarins. 

Spears hefur auk þess farið 
fram á að þátttakendurnir í þætt-
inum fái ekki að standa við hlið 
sviðsins þegar hún flytur lag sitt 
Womanizer. Það hefur hins vegar 
tíðkast í öll hin skiptin sem þekkt-
ar poppstjörnur á borð við Take 
That hafa komið fram. Þá hefur 
öryggisgæslan verið stórlega 
efld, öryggisvörðum hefur verið 
fjölgað úr 15 í 45. „Þetta er nán-
ast fáránlegt,“ segir heimilda-
maður Sky. „Enginn hefur séð 
annað eins. Meira að segja Mari-
ah Carey var hátíð miðað við 
Britney og þá er nú mikið sagt,“ 
bætir heimildamaðurinn við. 

Sirkus Britney Spears í London

STJARNA Britney Spears er alvöru stjarna 
og lætur sér ekki nægja einhverja með-
almennsku. Hún hefur gert alla í hinum 
breska X-Factor alveg brjálaða með 
kröfum sínum.

Sir Paul McCartney hefur 
viðurkennt að honum lítist illa á þá 
hugmynd þeirra John Paul Jones 
og Jimmy Page að fara í tónleika-
ferð saman, spila Led Zeppelin-lög 
án þess að hafa Robert Plant. 
Tvíeykið tilkynnti í október að þeir 
hyggðust halda í tónleikaferð án 
Plant en auk þeirra mun sonur 
trymbilsins sáluga, John Bonham, 
skipa sveitina. Hins vegar var 
ákveðið að kalla umrædda sveit 
ekki Led Zeppelin. 

Engu síður er bítillinn fyrrver-
andi ekki sáttur. „Þetta verður 
aldrei eins án Plant. Hann var 
hjartað í sveitinni, stóra aðdráttar-
aflið. Þetta er virkilega leiðinlegt,“ 
lét Bítillinn hafa eftir sér.

Paul ósátt-
ur við Led 
Zeppelin

EKKI SÁTTUR Paul McCartney er ekki 
sáttur við að Jones og Page ætli að túra 
um heiminn án Robert Plant.

Brad Pitt og Angelina Jolie hafa hingað til 
ekki gert mikið úr þeim sögusögnum sem 
hafa verið á sveimi í kringum þau. En nú 
er Angelinu víst nóg boðið. Og hvað skyldi 
það vera sem fékk Jolie uppá afturlapp-
irnar? Jú, frétt vikuritsins In Touch um 
að hún væri ólétt. Blaðið hefur ekki bara 
birt þessa frétt einu sinni, heldur þrisvar 
og er Jolie víst alveg búin að fá nóg. Hún 
hefur fyrirskipað fjölmiðlafulltrúa sínum, 
Geyer Kosinski, að leiðrétta þennan mis-
skilning eins og skot. „Þessar sögusagnir 
eru algjörlega fráleitar,“ sagði hann við 
bandaríska fjölmiðla í gær.

Eins asnalega og það kann að hljóma þá byrjuðu sögusagnirnar um 
óléttu Angelinu þegar tvíburar hennar og Brad Pitt voru einungis sex 
vikna gamlir. Orðrómurinn fór síðan aftur á kreik þegar Jolie neitaði 
sér um drykk á skemmtun í október og hefur sagan verið ansi lífseig 
síðan. Nú er þetta hins vegar komið á hreint; Angelina Jolie er ekki 
ólétt.

Jolie ekki ólétt

KOM SÉR UNDAN FLUGFERÐ Jackson 
samdi utan dómstólanna eins og hann 
hefur svo oft gert.

LOKSINS LOKSINS Angelina 
Jolie er ekki ólétt að sögn 
blaðafulltrúans Geyer Kosinski.

Jacko semur
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14:00 Anne og Selma frá félagsmiðstöðinni Vitanum
syngja fyrir Jólaþorpsgesti.

Hljómsveitin Black Caribs Curu stígur á stokk.

15:00 Raggi Bjarna syngur fyrir gesti Jólaþorpsins og áritar 
geisladiskinn Lögin sem mega ekki gleymast 
í verslunarmiðstöðinni Firði.

Tjarnarsystur taka lagið.

Jólin hans Jóns míns – leikatriði frá Áslandsskóla.

16:00 Jól í OZ – Áhorfendur fá að kynnast jólunum í OZ.
Uppáhalds persónurnar okkar eru allar á sínum stað: 
Dóróthea, Fuglahræðan, Pjáturkallinn og Ljónið.

Ljósin tendruð á jólatrénu á Thorsplani kl. 17
Tréð er gjöf frá vinabæ Hafnarfjarðar í Danmörku, Frederiksberg.

16:45 Félagar úr Lúðrasveit Hafnarfjarðar leika tónlist.

17:00 Karlakórinn Þrestir syngur.
Sr. Gunnþór Ingason flytur stutta hugvekju.

Fulltrúi Frederiksberg flytur kveðju og tendrar ljósin. 
Grýla og jólasveinarnir slá upp útijólaballi og 

gengið verður í kringum jólatréð.

Jólaþorpið opnar!

helgina  29. 11. – 30. 11. 2008

14:00 Raggi Bjarna syngur fyrir gesti Jólaþorpsins og áritar 
geisladiskinn Lögin sem mega ekki gleymast 
í verslunarmiðstöðinni Firði.

Samúel Aron Laufdal sigurvegarinn í Höfrungnum, 
hæfileikakeppni félagsmiðstöðva, 
flytur vinningsatriðið 2008.

Atriði úr söngleik Víðistaðaskóla, Bugsy Malone.

Hljómsveitin Naflakusk tekur lagið.

15:00 ÚTI-JÓLABALL með Svanlaugu Jóhannsdóttur
söngkonu. Hressir jólasveinar koma í Jólaþorpið og dansa 
með gestum í kringum jólatréð í miðju þorpsins.

Laugardagurinn 29. nóvember

Sunnudagurinn 30. nóvember

Nánari upplýsingar, myndir o. fl. á  www.hafnarfjordur.is

OPIÐ ALLAR HELGAR TIL JÓLA FRÁ KL. 13 – 18
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JÓLATÓNLEIKAR 
MÓTETTUKÓRS HALLGRÍMSKIRKJU

STJÓRNANDI: HÖRÐUR ÁSKELSSON

30. NÓVEMBER 1. sunnudagur í aðventu kl. 20

3. DESEMBER miðvikudagur kl. 20

7. DESEMBER sunnudagur kl. 17

Gestir: Drengjakór Reykjavíkur, Hallgrímskirkju 
Stjórnandi: Friðrik S. Kristinsson

Orgelleikari: Björn Steinar Sólbergsson

Aðgangseyrir: 2500

UT

Miðasala fer fram í Hallgrímskirkju. Sími: 510 1000. listvinafelag.is

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Strandamaðurinn Bjarni 
Ómar Haraldsson hefur 
gefið út sína aðra sólóplötu 
sem nefnist Fyrirheit. Hef-
ur hún að geyma melódískt 
popp í rólegri kantinum. 

„Ég er að yrkja um ástina, sem er 
þessi uppspretta alls góðs og ills,“ 
segir Bjarni Ómar Haraldsson um 
yrkisefni sín á nýrri plötu sem var 
að koma út.

Bjarni, sem er deildarstjóri Tón-
skólans á Hólmavík, sendi síðast 
frá sér plötu fyrir áratug sem 
nefnist Annað líf. Hann segist hafa 
þroskast mikið sem manneskja 
síðan þá. „Vinnslan hefur líka 
gjörbreyst og lögin eru miklu 
betri.“

Auk þess að semja sjálfur texta 
naut hann aðstoðar sex textahöf-
unda til viðbótar. Hann segir 
útkomuna vera heilsteypta og von-
ast til að hlustendur séu á sama 
máli. 

Það er ekki á hverjum degi sem 
Strandamenn gefa út poppplötur. 
„Samkvæmt mínum heimildum er 
þetta fyrsti diskurinn sem er gef-
inn út þarna með svona tónlist,“ 
segir hann og bætir við að Mugi-
son, sem býr á Súðavík, sé líklega 

sá eini sem hafi verið í svipaðri 
útgáfu. Hann vill þó ekki líkja sér 
saman við hann. „Við erum ólíkir 
tónlistarlega. Ég er jarðbundinn 
höfundur og er ekki að eltast við 
neina tískustrauma,“ segir hann.

Bjarni Ómar ætlar að spila á 
Players í kvöld og í framhaldinu 
ætlar hann að kynna plötuna víðar 
með píanóleikaranum Stefáni 
Jónssyni. 

freyr@frettabladid.is

Ástarljóð Strandamanns

Í HLJÓÐVERI Bjarni Ómar Haraldsson í hljóðveri í Danmörku við upptökur á nýju 
plötunni.

Tvær veglegar útgáfur með lögum hinna ástsælu söngvara Hauks 
Morthens og Vilhjálms Vilhjálmssonar eru að koma út. Platan með 
lögum Hauks, sem nefnist Með blik í auga, er þre-
föld og spannar allan feril hans. Alls eru 66 lög á 
þessum veigamikla safngrip, þar á meðal Lóa 
litla á Brú, Hæ Mambo, Til eru fræ og Simbi 
sjómaður.

Lög af minningartónleikum um Vilhjálm 
Vilhjálmssonar eru einnig komin út í tvö-
faldri útgáfu. Þrennir tónleikar til minn-
ingar um þennan merka söngvara 
voru haldnir í október, og sóttu 
þá tólf þúsund manns. Á þess-
ari útgáfu eru átján lög af 
tónleikunum á geisladiski 
auk mynddisks sem hefur 
að geyma öll 25 lögin sem 
þar voru flutt. Á meðal 
söngvara sem komu fram 
á tónleikunum voru Egill 
Ólafsson, Stefán Hilmars-
son, Bubbi, Ragnheiður 
Gröndal og Diddú. 

Haukur og Villi í 
veglegum útgáfum

VILHJÁLMUR Minningar-
tónleikar um Vilhjálm voru 
haldnir í október.

Fyrsta jólaplata Stefáns Hilmars-
sonar er að koma út. Með henni 
má segja að Stefán sé kominn heil-
an hring því ferill hans hófst sem 
kunnugt er fyrir alvöru á „Jóla-
hjólinu“ með Sniglabandinu 1987. 
Platan heitir Ein handa þér og með 
Stefáni syngja dúetta þau Ellen 
Kristjánsdóttir, Helgi Björnsson 
og Björgvin Halldórsson.

„Ég fer ekkert í grafgötur með 
það að ég beiti svipaðri aðferða-
fræði og Björgvin hefur notað á 
sínum jólaplötum. Að finna lög 
sem ekki eru jólalög upprunalega 
en hafa samt þetta ákveðna „jóla-
klang“ og gera þau að jólalögum. 
Ég hef gengið með þessa plötu í 
maganum í tvö ár og sankað að 
mér lögum sem uppfylla þessi 
skilyrði,“ segir Stefán.

Öll lögin sem búið er að „jóla 
upp“ eru erlend, en íslensku text-
ana gerði Stefán til helminga við 
aðra – „Þetta er hæfilega jólalegt, 
ekki alveg yfirkeyrt. Ég er ekki 
endalaust að syngja um hreindýr 
eða piparkökur,“ segir hann.

Plötuna tók Stefán upp síðsum-
ars og segir að það hafi verið svo-
lítið átak að detta í jólagírinn. 
„Nei, ég var nú ekki með stúdíóið 
fullt af jólaskrauti, en ég sé það 
núna að það hefði ekki verið óvit-
laus hugmynd að vera með jóla-
glögg.“

Stefán segir það ekki hafa heill-
að sig að sækja í þann sarp jóla-
laga sem fyrir er. „Það er svaka-
lega lítil endurnýjun í þessu flokki 
tónlistar, kannski 50-60 lög sem 
ganga aftur og aftur. Mig langaði 
til að koma með ný innlegg og svo 
vonar maður að smátt og smátt 
festist eitthvað af þessu í sessi. Ég 
er gríðarlega ánægður með plöt-
una og hef staðið mig að því að 
hlusta á hana nokkrum sinnum 
eftir að hún var tilbúin. Það er 
algjör nýbreytni fyrir mig því 
vanalega hlusta ég aldrei á plöt-
urnar mínar eftir að ég hef klárað 
að búa þær til.“ - drg

Ekki endalaus hrein-
dýr og piparkökur

ÁTAK AÐ DETTA Í JÓLAGÍRINN SÍÐ-
SUMARS Stefán Hilmarsson beitti 
aðferðafræði Björgvins Halldórssonar á 
jólaplötu sinni, Ein handa þér.

„Já, það verður að teljast afar sér-
stakt að við séum að setja af stað 
endurprentanir á þó nokkrum titl-
um fyrir þessi mánaðamót,“ segir 
Egill Örn Jóhannsson, fram-
kvæmdastjóri Forlagsins.

Bóksala hefur farið af stað með 
miklum látum nú í aðdraganda 
jóla og umfram væntingar. Þannig 
eru Forlagsmenn að panta aðra 
prentun bóka Stefáns Mána, 
Auðar Jónsdóttur, Gerðar Kristn-
ýjar og fleiri höfunda. „Almennt 
hefur það heyrt til algjörra und-
antekninga að bækur séu endur-
prentaðar á þessum tíma, og satt 
að segja eru menn iðulega jafnvel 
enn að frumprenta. En bókaver-
tíðin fer vel af stað, framar 
vonum, þannig að við erum auð-
vitað ánægð, þó svo langmestur 
hluti sölunnar sé auðvitað eftir,” 
segir Egill. 

Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Agli seinnipartinn í gær var hann 
að búa sig undir jólaboð útgáfu-
fyrirtækisins og ljóst að þessi tíð-

indi eru ekki til að slá á þá gleði 
sem ávallt er þar við völd. Fyrstu 
upplög bóka eru samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins yfirleitt á 
bilinu 1.500 og upp í 2.500 eintök, 
og má því telja að það allt, eða 
megnið af því, sé þegar selt. - jbg

Bóksala byrjar með 
látum þetta árið

KAMPAKÁTIR FORLAGSFEÐGAR
Egill Örn og Jóhann Páll Valdimarsson 
eru kátir og mega vera það – bóksala 
hefst með látum þetta árið.
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PLAYSTATION 3 - FRÁ 1.499,-
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PLAYSTATION 2 - ALLIR LEIKIR Á 999,-

Wii - PSP - DS

3
     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2

3
     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2

NÝTT!

3
     FYRIR

   2

3
 FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2

3
     FYRIR

   2
3

     FYRIR

   2

1.499,-
                 DS

3
     FYRIR

   2

3
   FYRIR

   2

OPIÐ 12-22 ALLA DAGA · SKEIFAN 17 · 550 4400

ÓDÝRUSTU NÝJU
   LEIKIRNIR ERU HJÁ OKKUR
- GERÐU VERÐSAMANBURÐ!

4.999,-
                                ÓDÝRASTUR

                             Á ÍSLANDI

AÐEINS
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HELGI!
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Þú velur einhverja 3 tölvuleiki og borgar bara fyrir 2*. Það skiptir ekki máli fyrir hvaða leikjatölvu.

AF SPILUÐUM LEIKJUM!



(fullt verð: 1.990)

Rey
kjan

esbr
aut Breiðholtsbraut

Nýbýlavegur

Bíldshöfði

Smáralind
Lindir

Ártúnsbrek
ka

Miklabraut

ef keypt eru skíði skór og 
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(fullt verð: 4.990)

(fullt verð: 5.490)

(fullt verð: 7.990)

Tilboðin gilda: 29. nóv. -  1. des.
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"SLÆR BURTU ALLAR AÐRAR "SLÆR BURTU ALLAR AÐRAR
GRÍNMYNDIR SEM ÉG HEF SÉÐ Á GRÍNMYNDIR SEM ÉG HEF SÉÐ Á

ÁRINU. DREPFYNDIN MYND!"ÁRINU. DREPFYNDIN MYND!"
TOMMI - KVIKMYNDIR.ISTOMMI - KVIKMYNDIR.IS

"SLÆR BURTU ALLAR AÐRAR 
GRÍNMYNDIR SEM ÉG HEF SÉÐ Á 

ÁRINU. DREPFYNDIN MYND!"
TOMMI - KVIKMYNDIR.IS

ÞAÐ SÍÐASTA SEM ÞÚ VILT KOMAST 
AÐ, ER SANNLEIKURINN.

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
L
L
12
12
16
14
L

ZACK & MIRI MAKE A PORNO kl. 8 - 10.10
QUANTUM OF SOLACE kl. 8 -10.10
NICK AND NORAH´S ... kl. 6
IGOR kl. 4 - 6
SKJALDBAKAN & HÉRINN     kl. 4

16
12
L
L
L

ZACK & MIRI MAKE A PORNO kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
NICK AND NORAH´S ... kl.1 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
IGOR kl.1 - 3.30
QUANTUM OF SOLACE kl.1 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30 
QUANTUM OF SOLACE LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
QUARANTINE kl. 10.20
MY BEST FRIENDS GIRL kl. 5.40 - 8 
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
12
14
L
L

APPALOOSA kl. 5.30 - 8 - 10.30
RELIGULOUS kl.5.30 - 8 - 10.30
QUANTUM OF SOLACE kl. 5.30 - 7 - 8.30 -10 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 3.20 - 5.40 -  8 - 10.10
IGOR kl.3.30
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.3.30

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
L
L
12
12
14
L

PRIDE AND GLORY kl. 8 - 10.30
NICK AND NORAH´S ... kl. 3.30 - 6 - 8 - 10
IGOR kl. 3.30
TRAITOR kl. 8 - 10.20 
QUANTUM OF SOLACE kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.20 
MY BEST FRIENDS GIRL kl. 5.45
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 3.30

55.000 MANNS

500kr.

500kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.
AÐEINS

Vestri af
bestu gerð

FRÁBÆR MYND! HIKLAUST FRÁBÆR MYND! HIKLAUST
FYNDNASTA MYND ÁRSINS!FYNDNASTA MYND ÁRSINS!
FRÁBÆR MYND! HIKLAUST 

FYNDNASTA MYND ÁRSINS!

KOMIN Í BÍÓ

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍKKRINGLUNNI

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR 

MEÐ APPELSÍNUGULU

TWILIGHT Forsýnd kl. 10:10 12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 1 - 2D - 3 - 4D - 5 - 6D -7 L

MADAGASCAR 2 m/Ensku tali kl. 12 - 2 - 4 - 8D - 9  - 11 L

BODY OF LIES kl. 5:50 - 8 - 10:30 16

BODY OF LIES kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
PASSENGERS kl. 8 - 10:10 12

HOW TO LOSE FRIENDS.. kl. 5:50 - 8:20 12

RESCUE DAWN kl. 10:30 16

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 12 (3D) L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 12 síð sýn L

TWILIGHT Forsýnd kl. 8 12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

MADAGASCAR 2 m/Ensku tali kl. 6 - 8 - 10:10 L

BODY OF LIES kl.10:40 16

W kl. 8 - 10:40 12

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 L

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 4(3D) L

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 3:50 L

SEX DRIVE kl. 6 síð sýn 12

TWILIGHT Forsýnd kl.  10:20 16

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

MADAGASKAR 2 m/Ensku tali kl. 4 - 6 - 8 L

BODY OF LIES kl.  8 - 10:20 16

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl.  2 L

DIGITAL

DIGITAL

KR 850

KR 850

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

QUARANTINE síð sýn kl. 10:10 16

SKJALDB.. OG HÉR m/ísl. tali kl. 2 L

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 3:50 síð sýn L

HOW TO LOSE FRIENDS... kl. 5:50 - 8 12

RESCUE DAWN kl. 10:10 16

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

PASSANGERS kl. 10 12

THE WOMEN kl. 8 L

TRAITOR kl. 10 12

SKJALDB. OG HÉR m/ísl. tali kl. 2 L

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 3:40 - 5:50 L

FORSÝND

Í KVÖLD !!

tryggðu þér miða í tíma

myndin sem gerði allt 

BRJÁLAÐ
í USA

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MADAGASCAR 2 -ÍSL. TAL kl. 2, 3, 4, 5 og 6 L

ZACH AND MIRI MAKE A PORNO kl. 5.45, 8 og 10 16

PRIDE  AND GLORY kl. 7.45 og 10.15 16

IGOR - 500 kr. kl. 2 og 4 - ÍSL. TAL L

QUANTUM OF SOLACE kl. 7.45 og 10.15 12

ATH! 500 kr.

500 kr í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Breiðskífur Agent Fresco, 
FM Belfast, Huga Guð-
mundssonar, Ísafoldar, 
Mammúts og Retro Stefson 
hlutu Kraumsverðlaunin 
sem voru afhent í fyrsta 
sinn í gær. 

Athöfnin fór fram á Smiðjustíg 4A 
í æfingahúsnæði nokkurra hljóm-
sveita sem þar hafa aðsetur. Þór-
unn Sigurðardóttir stjórnarfor-
maður Kraums bauð gesti 
velkomna, Eldar Ástþórsson fram-
kvæmdastjóri Kraums gerði gest-
um grein fyrir framkvæmd og 
markmiðum Kraumsverðlaun-
anna og Árni Matthíasson formað-
ur dómnefndar gerði grein fyrir 
niðurstöðu hennar. Fram komu 
hljómsveitirnar Agent Fresco og 
FM Belfast. Á meðal flytjenda 
sem voru tilnefndir en hlutu ekki 
verðlaun voru Sigur Rós, Emilíana 
Torrini, Lay Low, Dísa og Dr. 
Spock.
Kraumsverðlaunin eru ný plötu-
verðlaun, sett á fót í þeim tilgangi 
að kynna og styðja við plötuútgáfu 
íslenskra hljómsveita og lista-
manna. Einnig eiga þau að verð-
launa og vekja sérstaka athygli á 
þeim verkum sem skara fram úr í 

gæðum, metnaði og frumleika. 
Kraumur mun styðja við verð-

launaplöturnar og jafnframt auka 
við möguleika listamannanna bak-
við þær til að koma verkum sínum 
á framfæri utan landsteinanna, 
með því að kaupa ákveðinn fjölda 
af plötunum og dreifa til starfs-
manna tónlistarbransans erlendis 
í samvinnu við Útflutningskrif-
stofu íslenskrar tónlistar.

 freyr@frettabladid.is

Sex fengu Kraumsverðlaun

VERÐLAUNAHAFARNIR:
Agent Fresco - Lightbulb Universe 
FM Belfast - How to Make Friends 
Hugi Guðmundsson - Apocrypha 
Ísafold - All Sounds to Silence 
Come 
Mammút - Karkari 
Retro Stefson - Montaña

VERÐLAUNAHAFAR Sex breiðskífur voru verðlaunaðar hjá Kraumi í gær. Verðlaunhaf-
arnir stilltu sér upp að afhendingu lokinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Allt litaða blekið var fast í tollinum 
svo við urðum að hafa kortin svart-
hvít,“ segir Rakel McMahon mynd-
listarkona um svokölluð jóla-
kreppukort sem hún hannaði ásamt 
Unu Björk Sigurðardóttur og Katr-
ínu Ingu Katrínar. 

„Við útskrifuðumst allar úr Lista-
háskólanum í vor og þegar Katrín 
Inga bar upp þessa hugmynd ákváð-
um við að láta verða af því að gera 
jólakort sem eru ekki alveg eins og 
þessi hefðbundnu. Við hönnuðum 
fjögur kort á mann, seljum saman 
tólf í pakka og prentum þau sjálfar. 
Við ætluðum að hafa þau í lit, en 
fyrst það var ekki hægt urðu þau 
bara svolítið pönkuð og lýsandi 
fyrir ástandið sem ríkir í dag,“ segir 
Rakel, en fyrsta upplagið af kortun-
um er þegar uppselt. 

Á yfirlitskortinu í pökkunum 

stendur að tíu krónur af hverju 
korti renni til styrktar íslensku 
þjóðinni og verði lagðar inn á örugg-
an bankareikning í Sviss, en aðspurð 
segir Rakel það vera meira í gríni 
en alvöru. „Þetta var meira gert á 
húmorískum nótum og okkur fannst 
vera smá kaldhæðni í því í ljósi þess 
sem gerðist,“ útskýrir Rakel og 
segir þær stöllur vera í þann mund 
að prenta fleiri kort.

„Við höfum verið með kort á 
okkur og selt fólki sem við hittum, 
en um helgina ætlum við að vera á 
jólamarkaðnum í gamla Byko-hús-
inu og selja kort, húsgögn, mynd-
list, föt og fleira,“ segir Rakel, en 
þeir sem vilja kaupa kort síðar geta 
sent póst á rakelmc@visir.is   -ag

Fengu ekki litað blek á jólakortin

66

JÓLAKREPPUKORT Rakel með jóla-
kreppukortin sem hún hannaði ásamt 

Katrínu Ingu og Unu Björk.
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laugardag og sunnudag
SparBíó

ísl tal
kl. 2 í Álfabakka 

550kr

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
kl. 1.30 í Álfabakka, 
kl. 3.50 á Self., kl. 3.40 í kefl.
og kl. 2 á Akureyri

WALL-E  ísl. tal.
kl. 12 í Álfabakka

550kr
850kr

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D
kl. 12 í Álfabakka
kl. 4 í Kringlunni

KOMIN Í BÍÓ

550kr

550kr
MADAGASCAR 2
kl. 1 í Álfabakka með íslensku tali. kl. 12 með ensku tali
kl. 2 í Kringlunni, Akureyri, Keflavík og á Selfossi með íslensku tali.

TILBOÐSVERÐ

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ MILLI 12.30 OG 13.00 LAUGARDAG OG SUNNUDAG

VÆNTANLEG Í HÁSKÓLABÍÓVÆNTANLEG Í HÁSKÓLABÍÓÍ H

WWW.GRAENALJOSID.IS

bill maher
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RAT FRUMSÝND 28. NÓVEMBER

"SJOKKERANDI FYNDIN!"

- New York Daily News

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL. 4 - 6 BORGARBÍÓ

KL.1 - 3.30 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.4 BORGARBÍÓ
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Breiðablik leitar að 
nýjum markverði þessa dagana 
en Casper Jacobsen mun ekki 
standa á milli stanganna hjá þeim 
næsta sumar.

Efstur á óskalista Blikanna er 
landsliðsmarkvörðurinn Gunn-
leifur Gunnleifsson en hann er 
einmitt fyrirliði hins Kópavogs-
liðsins, HK, og það þætti heldur 
betur saga til næsta bæjar ef 
hann gengi í raðir Breiðabliks.

„Ég er enn að skoða mín mál. 
Það hafa nokkur lið haft samband 
við mig og Breiðablik er eitt 
þeirra. Það er ekkert frágengið í 
mínum málum og við sjáum hvað 
setur,“ sagði Gunnleifur en 
Blikarnir hafa þegar gert 
Gunnleifi tilboð samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.  - hbg

Blikar í markvarðaleit:

Breiðablik vill 
fá Gunnleif

GEGN BLIKUM Gunnleifur gæti varið 
mark Blika næsta sumar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI FH-ingurinn Aron 
Pálmarsson hefur slegið í gegn 
svo um munar með FH í vetur. 
Hann hefur hreinlega farið á kost-
um með hinu skemmtilega FH-liði 
og er mál manna að þar fari einn 
efnilegasti, ef ekki efnilegasti, 
handboltamaður sem Ísland hefur 
alið.

Forráðamenn Lemgo sáu fyrstir 
hæfileika Arons og gerðu við hann 
samning síðasta sumar sem veitir 
þeim forkaupsrétt á Aroni sem er 
samningsbundinn FH. Önnur félög 
geta aftur á móti keypt upp þann 
forkaupsrétt fyrir ákveðna upp-
hæð.

Nú er svo komið að fleiri félög 
eru farin að blanda sér í slaginn 
um Aron og þar á meðal er þýska 
stórliðið Kiel þar sem Alfreð 
Gíslason er við stjórnvölinn. Kiel 
er afar sterkt fjárhagslega og réði 
auðveldlega við að kaupa upp for-
kaupsréttinn.

Það vita forráðamenn Lemgo og 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er framkvæmdastjóri 
félagsins, Volke Zerbe, kominn til 
Koblenz þar sem Aron er með 
íslenska landsliðinu þessa dagana. 
Zerbe hefur augljóslega frétt af 
áhuga Alfreðs á Aroni og er kom-
inn til Koblenz með það að mark-
miði að ganga frá samningi við 

Aron. Faðir Arons, Pálmar Sig-
urðsson, er einnig mættur til Kobl-
enz og mun ræða við Zerbe í dag.

„Það er ýmislegt að gerast í 
mínum málum þessa dagana. Ég 
er eðlilega til í að skoða sem flest 
sem kemur upp á mitt borð. Það 
gæti samt vel farið svo að ég gangi 
frá mínum samningsmálum fyrir 
jól,“ sagði Aron við Fréttablaðið í 
gær en hann játaði fúslega að vera 
mjög upp með sér yfir áhuga 
Alfreðs.

Aron og faðir hans munu á 
mánudag halda til Kiel þar sem 
þeir hitta Alfreð að máli. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
vill Alfreð ganga frá samningi við 
Aron hið fyrsta. Hann telur hinn 
unga Aron þó ekki vera kláran í að 
spila með hinu feikisterka liði 
Kielar strax og hefur því hugsað 
sér að lána Aron til annars félags í 
eitt til tvö ár. Félags þar sem hann 
fær að spila og þróast áfram sem 
leikmaður. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er ekki ólíklegt að 
það félag verði FCK í Danmörku 
en með því leika Íslendingarnir 
Arnór Atlason og Guðlaugur Arn-
arsson. FCK hefur þess utan auga-
stað á öðrum efnilegum Íslend-
ingi, Rúnari Kárasyni.

 henry@frettabladid.is

Alfreð kominn í baráttuna um Aron
Mögnuð frammistaða hins stórefnilega handboltamanns, Arons Pálmarssonar, er farin að vekja mikla at-

hygli og í uppsiglingu er mikið kapphlaup um þjónustu hans. Lemgo, sem á forkaupsrétt á Aroni, vill ganga 

frá málum sem fyrst þar sem Alfreð Gíslason er búinn að blanda sér í slaginn og vill Aron til Kiel.

SJÓÐHEITUR Hinn stórefnilegi Aron Pálmarsson er einn heitasti bitinn á leikmanna-
markaðnum í dag og eftirsóttur af stórliðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Landsliðskonan Hanna Guðrún Stefánsdóttir hefur farið á 
kostum með íslenska landsliðinu í undankeppni HM sem 
fram fer þessa dagana í Póllandi. Hanna Guðrún byrjaði á 
því að skora hvorki fleiri né færri en sextán mörk í 37-27 
sigri gegn Lettlandi í fyrsta leik Íslands og bætti svo við 
ellefu mörkum í 41-30 sigri gegn Sviss í öðrum leik liðsins. 
Þess má svo geta að Hanna Guðrún var einnig markahæst 
íslensku leikmannanna á Möbelringen Cup-æfinga-
mótinu á dögunum með tólf mörk í þremur leikjum.
„Þetta hefur gengið vonum framar hjá mér. Ég er 
náttúrulega að fá mikið af þessum auðveldu mörk-
um úr hraðaupphlaupum,“ segir Hanna Guðrún 
hógværðin uppmáluð.

Ísland leikur gegn Slóvakíu í kvöld og svo gegn 
Póllandi annað kvöld en topplið riðilsins fer svo í 
tvo umspilsleiki um laust sæti á HM.  

„Næstu tveir leikirnir, gegn Slóvakíu og Póllandi, 
verða erfiðir og algjörir úrslitaleikir í riðlinum. Við 
höfum mætt báðum þessum þjóðum á síðustu 

árum og vitum að við þurfum allar að berjast á fullu og leggja okkur 
hundrað og fimmtíu prósent fram í leikina,“ segir Hanna Guðrún.

Hanna Guðrún telur að undirbúningur íslenska liðsins með 
þátttöku í hinu geysisterka Möbelringen Cup-æfingamóti í Noregi 
hafi verið jákvæður fyrir hópinn og komi til með að hjálpa liðinu í 
leikjunum gegn Slóvakíu og Póllandi.

„Það var náttúrlega smá áhætta fólgin í því að taka 
þátt í jafn sterku móti og Möbelringen Cup fyrir und-

ankeppnina en ég held að þessi reynsla hafi verið 
mjög jákvæð fyrir okkur. Við lærðum mikið af því 

að mæta þessum þjóðum og börðumst eins og 
við gátum gegn þeim en það var líka passað vel 

upp á hvíldartíma og reynt að dreifa álaginu 
með sem bestum hætti. Það var óneitanlega 
skemmtileg reynsla og lærdómsríkt fyrir okkur 
að mæta besta landsliði heims, Noregi, og fá 
þar með tækifæri til þess að lemja aðeins á 
þessum drottningum handboltans,“ segir 
Hanna Guðrún og hlær við. 

HANNA GUÐRÚN STEFÁNSDÓTTIR: HEFUR SKORAÐ GRIMMT FYRIR ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ Í UNDANKEPPNI HM

Næstu tveir leikir eru algjörir úrslitaleikir
> Strákarnir okkar í beinni gegn Þýskalandi

Íslenska landsliðið í handknattleik mætir Þjóðverjum í 
tveim æfingaleikjum ytra um helgina. Leikurinn í dag 
hefst klukkan 13.45 og leikurinn á morgun klukkan 
14.00. Báðir leikirnir verða í beinni á vefsíðunni www.
ehftv.com en leikur dagsins er einnig 
á sjónvarpsstöðinni NDR. Leikur 
morgundagsins er sýndur beint á ZDF 
sjónvarpsstöðinni sem má finna á 
fjölvarpi Digital Íslands.

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið er í riðli með Ólympíumeist-
urum Bandaríkjanna í B-
riðli Algarve Cup sem 
fram fer 4. til 11. 
mars á næsta ári. 
Ísland er auk 
þess með Dan-
mörku og Nor-
egi í riðli en 
þessi þrjú lið voru 
einmitt í þremur 
efstu sætunum á Alg-
arve Cup í fyrra. 

Stelpurnar okkar 
eiga eftir að mæta aftur 
Dönum og Norðmönn-
um á árinu, Danmörku 
í vináttulandsleik í 
Kaupmannahöfn í júlí 
og Noregi í úrslita-
keppni Evrópumótsins.

Þetta er í fyrsta sinn 
sem íslenska kvenna-
landsliðið tekur þátt í 
sterkari hluta Algar-
ve Cup en í hinum 
riðlinum eru Þýska-
land, Kína, Svíþjóð 
og Finnland. 
Sterkustu 
þátttöku-
þjóðunum 

er raðað í A og B riðla 
en síðustu tvö ár hefur 
Ísland leikið í C riðli 
þar sem nú leika Aust-

urríki, Portúgal, Pól-
land og Wales. 

Efstu þrjú lið rið-
ilsins spila um 1. til 5. 
sæti en neðstu liðin í 
A og B-riðli spila við 
efstu tvö liðin í C-
riðlinum. Íslensku 
stelpurnar hafa 
einmitt unnið slíka 
leiki undanfarin 

tvö ár, unnu Kína 4-
1 árið 2007 og svo 

Finnland 3-0 í ár. - óój

Ísland er með Bandaríkjunum í riðli á Algarve Cup:

Fleiri leikir gegn 
frændþjóðum

TÍU MÖRK Í 8 LEIKJUM Margrét Lára 
Viðarsdóttir hefur verið í stuði á Algar-
ve Cup síðustu tvö ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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BETRA VERÐ Á

Bjóðum viðskiptavinum upp á heitar

vöfflur í vetrarkuldanum í BYKO Breidd, 

Kauptúni, Granda, Akureyri og Selfossi, 

laugardaginn 29. nóv. kl 13-15.  

Verið velkomin!

Vnr. 88949620-96

Innisería
Innisería, 20/35/50 eða 100 ljósa. glærar, rauðar, hvítar eða marglitar perur.

289
Verð frá

20 ljósa

ÍJÓLASERÍUM! 

HEITAR VÖFFLUR Í BYKO

MI
UM HELGINA

FÓTBOLTI Englandsmeistarar 
Manchester United fengu í gær 
atvinnuleyfi fyrir serbneska 
landsliðsmanninn Zoran Tosic og 
munu að öllu óbreyttu ganga frá 
kaupum á hinum 21 árs gamla 
vinstri kantmanni í janúar þegar 
félagsskiptaglugginn opnar.

Tosic leikur með Partizan 
Belgrade og á 12 landsleiki að 
baki fyrir Serbíu en samkvæmt 
heimildum Sky Sports mun hinn 
19 ára gamli Adem Ljajic, sem 
leikur einnig með Partizan 
Belgrade og hefur verið á reynslu 
hjá United undanfarið, einnig 
fylgja með í kaupunum.  - óþ

Enska úrvalsdeildin:

Tosic á leiðinni 
til Man. Utd

KÖRFUBOLTI Hamar situr eitt á 
toppi 1. deildar karla eftir 
fjögurra stiga sigur, 78-74, á 
fyrrum þjálfara sínum, Pétri 
Ingvarssyni og lærisveinum hans 
í Haukum í uppgjöri ósigruðu 
liðanna í deildinni í gær.

Marvin Valdimarsson fór 
mikinn í liði Hamars og skoraði 
33 stig og Jason Pryor bætti við 
25 stigum.

Hjá Haukum var Sveinn 
Sveinsson með 21 stig og 10 
fráköst. Kristinn Jónasson var 
einnig sterkur með 14 stig og heil 
15 fráköst.  - hbg

1. deildin í körfubolta:

Hamar lagði 
Hauka





82  29. nóvember 2008  LAUGARDAGUR

FÓTBOLTI Á enska vefmiðlinum 
This is Lancashire var í gær 
greint stuttlega frá heimsókn 
heimildarmyndagerðarmanna á 
heimili landsliðsmannsins 
Grétars Rafns Steinssonar hjá 
Bolton og er þar átt við upptökur 
á nýju sjónvarpsþáttaröðinni 
Atvinnumennirnir okkar sem 
Stöð 2 Sport mun sýna snemma á 
næsta ári.

„Tekin voru upp myndbrot af 
varnarmanninum að slappa af á 
heimili sínu, að kaupa nýjan bíl 
og við æfingar með Bolton. 
Einnig var Grétar Rafn myndað-
ur ásamt nokkrum liðsfélögum 
sínum hjá Bolton í keppni í 
GoKartbílaakstri. Í þættinum 
mun svo einnig koma fram að 
Grétar Rafn og eiginkona hans 
ætli að endurnýja hjúskaparheit-
in á Íslandi næsta sumar,“ segir 
meðal annars í fréttinni. 

Kvikmyndatökumaðurinn 
Hannes Þór Halldórsson, 
markvörður Fram, er leikstjóri 
þáttanna.

„Við erum afar þakklátir 
Grétari og eiginkonu hans fyrir 
að bjóða okkur velkomna á 
heimili sitt og fyrir alla hjálpsem-
ina við tökur á þættinum,“ segir 
Hannes.  - óþ 

Atvinnumennirnir okkar:

Grétar Rafn 
heimsóttur

GRÉTAR RAFN Var nýlega heimsóttur 
vegna sjónvarpsþáttaraðarinnar Atvinnu-
mennirnir okkar. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
gaf það út í vikunni í viðtali á 
Spáni að hann ætlaði að velja sér 
þá landsleiki sem hann spilar í 
framtíðinni. Fréttablaðið komst 
hins vegar af því að það er ekkert 
nýtt að besti knattspyrnumaður 
þjóðarinnar sleppi ákveðnum 
landsleikjum þegar farið var yfir 
þá leiki sem hann hefur spilað og 
sleppt undanfarin átta ár. Eiður 
Smári hefur aðeins spilað 12 af 38 
vináttulandsleikjum A-landsliðs 
karla síðan hann kom inn í lands-
liðið haustið 1999. 

Eiður Smári hefur ekki látið sig 
vanta í alvörulandsleiki Íslands á 
þessum átta árum. Eiður Smári 
hefur spilað 42 af 47 leikjum 
Íslands í undankeppnum á þessum 
tíma sem gera 89 prósent leikj-
anna. 

Eiður hefur verið í leikbanni í 
tveimur þessara leikja sem hann 
hefur misst af og var meiddur í 
öðrum tveimur leikjum. Það er 
aðeins leikurinn á móti Dönum 
sem sker sig úr en Eiður Smári 
dró sig út úr hópnum af persónu-
legum ástæðum í fyrsta leiknum 
undir stjórn Ólafs Jóhannessonar. 
Eiður Smári fær því A fyrir mæt-

ingu þegar leikirnir skipta máli.
Eiður Smári hefur stærsta hluta 

þessa tíma átti í harðri samkeppni 
í sínu félagsliði hvort sem það var 
hjá Chelsea eða Barcelona. Mæt-
ingin hjá Eiði er því enn verri í 
vináttulandsleiki sem eru spilaðir 
þegar keppnistímabilið er í fullum 
gangi - frá september til apríl. 
Eiður Smári hefur aðeins komið í 
5 af 25 vináttulandsleikjum á þeim 
tíma ársins eða aðeins 20 prósent 
leikja í boði.

Það er ekki bara mætingatöl-
fræðin sem er athyglisverð heldur 
virðist vera að framlag hans í 
æfingaleikjunum sé ekki nærri 
því það sama og þegar eitthvað er 
undir í landsleikjum. 

Þetta kemur í ljós þegar marka-
skor Eiðs Smára í vináttulands-
leikjum er borið saman við marka-
skor hans í leikjum í undankeppnum 
HM og EM. Eiður Smári hefur 
skorað 3 mörk í 12 vináttuleikjum 
sínum frá 2000 eða 0,25 mörk að 
meðaltali í leik. Hann hefur aftur 
á móti skorað 19 mörk í 42 alvöru-
landsleikjum eða 0,40 mörk að 
meðaltali í leik sem frábær töl-
fræði fyrir þennan hæfileikaríka 
leikmann.

Þessi munur kemur kannski enn 
betur í ljós þegar þessar tölur eru 
reiknaðar út frá spilatíma. Það 
hafa nefnilega liðið 338,7 mínútur 
á milli marka hjá Eiði Smára í 
þessum tólf vináttulandsleikjum 
en sá biðtími er kominn niður í 
181,6 mínútu í alvörulandsleikjun-
um. Hér munar því 157 mínútum 
eða rétt tæpum tveimur leikjum á 
framlagi Eiðs Smára eftir því 
hvort leikirnir skipta einhverju 
máli eða ekki.

Eiður Smári er líka að taka hlut-

fallslega miklu minni þátt í marka-
skorun íslenska liðsins í vináttu-
landsleikjum miðað við 
alvörulandsleiki. Eiður Smári 
hefur aðeins skorað 17,6 prósent 
marka Íslands í þeim tólf vináttu-
landsleikjum sem hann hefur spil-
að undanfarin átta ár en hefur 
hins vegar skorað 32,8 prósent 
marka Íslands í leikjum í undan-
keppnum HM og EM frá haustinu 
1999.

Ólafur Jóhannesson hefur nú 
stjórnað íslenska landsliðinu í 
þrettán leikjum og Eiður Smári 
hefur mætt í sex þessara leikja 
eða minna en helming. Hann hefur 
ennfremur aðeins mætt í 2 af 8 
æfingaleikjum undir stjórn Ólafs. 
Ólafur tók fyrirliðabandið af Eiði 
og hefur neitað að gera eitthvað 
mál úr þessu viðtali hans við 
spænska blaðið Sport. Það verður 
hins vegar fróðlegt að fylgjast 
með næstu verkefnum landsliðs-
ins og hvort yfirlýsing Eiðs Smára 
eigi jafnvel eftir að þýða það að 
mæting hans á alvöruleiki eigi 
eftir að breytast.  ooj@frettabladid.is

Hefur misst af 68 prósent leikjanna
Það er ekkert nýtt að Eiður Smári Guðjohnsen taki sér frí frá vináttulandsleikjum. Eiður Smári skorar líka 

minna í vináttulandsleikjum sem hann spilar en hann gerir í landsleikjum í undankeppnum HM og EM.

BETRI Í ALVÖRULEIKJUM Eiður Smári 
hefur skorað 19 af 22 mörkum sínum 
fyrir A-landsliðið í leikjum í undan-
keppnum HM og EM.  NORDICPHOTOS/AFP

MÆTINGIN HJÁ EIÐI 
SMÁRA Í VINÁTTULEIKI
(Æfingaleikir frá 2000 til 2008)
2000  2 af 6 leikjum (33% leikja)
2001  0 af 4 (0%)
2002  2 af 7 (29%)
2003  1 af 2 (50%)
2004  3 af 5 (60%)
2005  1 af 3 (33%)
2006  1 af 2 (50%)
2007  0 af 1 (0%)
2008  2 af 8 (25%) 
Samtals  12 af 38 (32%)

MUNUR Á MARKASKORUN 
EIÐS EFTIR LEIKJUM
Alvöruleikir (HM og EM)
Leikir 42
Mínútur 3450
Mörk 19
Hlutfall marka Íslands 32,8%
Mínútur milli marka 181,6

Vináttlandsleikir
Leikir 12
Mínútur 1016
Mörk 3
Hlutfall marka Íslands 17,6%
Mínútur milli marka 338,7

70

Mamma Mia!
Ein vinsælasta mynd allra
tíma er komin í Höllina.

Ef hún er ekki inni þegar þú
kemur, leigirðu aðra mynd

- FRÍTT
Höllin, Lágmúla 7.

100%
ÖRYGGI

Lágmúla 7
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku  Endurtekið á klst. fresti.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

08.00 Morgunstundin okkar  Kóala-
bræðurnir, Herramenn, Sammi, Músa-
hús Mikka, Skordýrin í Sólarlaut, Leirkarlinn 
með galdrahattinn, Trillurnar,  Millý og Mollý, 
Tobbi tvisvar og Þessir grallaraspóar. 

10.25 Kastljós  (e)

11.00 Káta maskínan  (e)

11.30 Kiljan  (e)

12.15 Kjarnakona  (6:6) (e)

12.45 Mótorsport 2008 

13.35 Skólasöngleikurinn 2  (e)

15.25 Leikfangasaga II  (Toy Story 2)(e)

16.55 Lincolnshæðir  (5:13)

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Útsvar  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.40 Spaugstofan

20.10 Gott kvöld

21.10 Dagbók Bridgetar Jones  (Bridget 
Jones’s Diary) Bresk gamanmynd frá 2001. 
Bridget Jones er rúmlega þrítug kona sem 
strengir þess heit að bæta sig á öllum svið-
um. Aðalhlutverk: Renée Zellweger, Colin 
Firth og Hugh Grant. 

22.50 Brimaldan stríða  (The Weight 
of  Water) Bandarísk bíómynd frá 2000 um 
blaðaljósmyndara sem grennslast fyrir um 
hrottaleg morð sem voru framin árið 1873. 
Aðalhlutverk: Catherine McCormack, Sean 
Penn og Elizabeth Hurley.

00.40 Blóðsuga í meðferð  (Vampires 
Anonymous) (e)

02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Last Holiday 

10.00 Snow Wonder 

12.00 The Weather Man 

14.00 Last Holiday 

16.00 Snow Wonder 

18.00 The Weather Man 

20.00 Little Miss Sunshine Áhrifarík 
verðlaunamynd frá árinu 2006.

22.00 Freedomland 

00.00 Nochnoy Dozor

02.00 Fled 

04.00 Freedomland 

06.00 Knights of the South Bronw 

08.00 World Golf Championship 2008 
Bein útsending frá Mission Hills World Cup 
mótinu í golfi.

12.00 Utan vallar 

12.50 NBA körfuboltinn Útsending frá 
leik Phoenix og Miami í NBA körfuboltanum.

15.00 World Golf Championship 2008 
Útsending frá Mission Hills World Cup mót-
inu í golfi.

17.40 Meistaradeild Evrópu 

18.20 Spænski boltinn Fréttaþáttur 
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir 
sig er skoðuð í bak og fyrir. 

18.50 Spænski boltinn Bein útsending 
frá leik Getafe og Real Madrid.

20.50 Spænski boltinn Bein útsending 
frá leik Sevilla og Barcelona.

22.50 Ultimate Fighter Þáttaröð þar sem 
sextán bardagamenn keppast um að komast 
á milljónasamning hjá UFC.

23.35 UFC Unleashed Bestu bardagarnir 
í sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

07.35 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Wigan og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

09.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Aston Villa og Man. Utd.

10.55 PL Classic Matches  Arsenal - 
Blackburn, 2001. 

11.25 PL Classic Matches  Arsenal - 
Man. United, 1997.

11.55 Premier League World 

12.25 Enska 1. deildin Bein útsending 
frá leik Wolves og Birmingham.

14.20 Premier League Preview 

14.45 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá nágrannaslag Middlesbrough og New-
castle í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. Sund-
erland - Bolton Sport 4. Aston Villa - Fulham 
Sport 5. Stoke - Hull Sport 6. Wigan - WBA

16.50 PL Classic Matches  Blackburn - 
Sheffield, 1997. 

17.15 Enska 1. deildin Bein útsending frá 
leik Preston og Bristol City.

19.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Sunderland og Bolton.

21.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Aston Villa og Fulham.

22.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Stoke og Hull.

00.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Wigan og WBA.

13.15 Vörutorg

14.15 Dr. Phil  (e)

15.00 Dr. Phil  (e)

15.45 The Contender  (2:10) (e)

16.40 Are You Smarter Than a 5th 
Grader?  (14:27) (e)

17.30 Survivor  (8:16) (e)

18.20 Family Guy  (18:20) Teikinmynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum. (e)

18.45 Game tíví  (12:15) Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt 
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikj-
um. (e)

19.15 30 Rock  (11:15) Bandarísk gamans-
ería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin fara 
á kostum í aðalhlutverkunum. (e) 

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  (28:42) Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu. 

20.10 Singing Bee  (11.11) Íslensk fyrir-
tæki keppa í skemmtilegum leik þar sem 
keppendur þurfa ekki að kunna að syngja 
heldur einungis að kunna textann við vin-
sæl lög. (e)

21.10 House  (12:16) Bandarísk þáttaröð 
um lækninn skapstirða, dr. Gregory House 
og samstarfsfólk hans. (e)

22.00 Heroes  (3:26) Bandarísk þáttaröð 
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum hæfi-
leikum. (e)

22.50 Law & Order. Special Victims 
Unit  (15:22) Bandarísk sakamálasería um 
sérdeild lögreglunnar í New York sem rann-
sakar kynferðisglæpi. (e)

23.40 Sugar Rush  (2:10) (e)

00.10 The American Music Awards  (e)

02.30 Jay Leno  (e)

03.20 Jay Leno  (e)

04.10 Vörutorg

05.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Dynkur smáeðla, Refurinn Pablo, Doddi 
litli og Eyrnastór.

08.00 Algjör Sveppi Louie, Lalli, Þorlákur, 
Blær, Sumardalsmyllan, Gulla og grænjaxlarn-
ir, Hvellur keppnisbíll og Könnuðurinn Dóra.

09.45 Krakkarnir í næsta húsi 

10.10 Íkornastrákurinn 

10.35 Bratz 

11.00 Markaðurinn með Birni Inga 
Frétta- og umræðuþáttur um viðskipti, efna-
hagsmál og pólitík í umsjón Björns Inga 
Hrafnssonar. Opin dagskrá

12.00 Sjálfstætt fólk 

12.35 Bold and the Beautiful 

12.55 Bold and the Beautiful

13.15 Bold and the Beautiful

13.35 Bold and the Beautiful

13.55 Bold and the Beautiful 

14.20 The Celebrity Apprentice (12:13) 

15.05 Sjálfstætt fólk (10:40) 

15.40 ET Weekend 

16.30 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi 
þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn

16.55 Dagvaktin (10:12)

17.30 Markaðurinn með Birni Inga 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.01 Lottó 

19.10 The Simpsons (9:25) Áttunda 
þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna óborg-
anlegu og hversdagsleika hennar.

19.35 Latibær (16:18) Önnur þáttaröð-
in um Íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Nenna níska, 
Glanna glæp og fleiri skemmtilega vini þeirra 
í Latabæ. 

20.05 The Last Mimzy Bráðskemmti-
leg ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna um 
systkinin Noah og Emmu sem finna dóta-
kassa úr framtíðinni. Skyndilega öðlast þau 
ofurkrafta sem þau þurfa að leyna fyrir fjöl-
skyldu sinni. Það reynist þó hægara sagt en 
gert því brátt eru þau dregin inn í undarlega 
veröld og þurfa að vinna saman til þess að 
koma sér úr vandræðunum.

21.40 Brokeback Mountain

23.50 The Prince of Tides 

02.00 The Good Son 

03.25 Boys On the Run 

04.55 ET Weekend 

05.40 Fréttir 

> Renée Zellweger
„Það sem mér finnst aðdá-
unarverðast við Bridget er 
hvað hún er alltaf einlæg 
og bjartsýn þrátt fyrir allt 
mótlætið. Hún er fljót að 
standa aftur á fætur 
og hlær að óförum 
sínum. Svo heldur 
hún ótrauð áfram.“ 
Zellweger fer með 
hlutverk Bridgetar 
Jones í fyrri mynd 
Sjónvarpsins í kvöld. 

19.40 Spaugstofan  
 SJÓNVARPIÐ

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos   SKJÁREINN

20.00 Logi í beinni  
 STÖÐ 2 EXTRA

20.05 The Last Mimzy 
  STÖÐ 2

20.50 Sevilla - Barcelona 
BEINT   STÖÐ 2 SPORT

Ég er nú bara þannig að ég reyni að forðast æsing, 
stress og vesen. Ef ég væri einmitt hinsegin, þeirrar 
náttúru gerður að sækja í þessa hluti, væri ég í 
góðum málum þessi misserin. Í alveg spikfeitum 
málum.

Það eru ekki bara fjármálahamfarafréttir í útvarpinu 
dag eftir dag og ráðamenn biðjandi guð að hjálpa 
okkur. Hver einasti kjaftur er líka með öndina í háls-
inum að tjá sig um ástandið í stanslausu þunglyndis- 
og æðiskasti.

Í venjulegu árferði ætti heitasta umræðuefni blogg-
ara þessa dagana að vera það að jólaskreytingar séu 
komnar alltof fljótt upp og að jólalögin hafi byrjað að 
heyrast alltof snemma. Á þessi gildu mál minnist ekki 
nokkur maður í dag. Svona þegar ég minnist á það þá 
hef ég hvorki heyrt eitt einasta jólalag enn þá né séð 
eina einustu jólaseríu dingla einmana úti í glugga.

Af annarri hverri bloggsíðu má ráða að Ísland sé að 

sökkva í sæ spillingar og klúðurs. Það eru allir með 
þetta helvíti á heilanum. Að hamast við að röfla sig í 
gegnum bömmerinn. Landið og miðin eru að ganga í 
gegnum verstu þjóðarþynnku aldarinnar. Jafnvel síð-
ustu aldar líka, enda hefur aldrei verið farið á annað 
eins fyllirí.

Stundum kemur þó fyrir að ég gleymi þynnkunni. 
Þá er ég kannski ekkert búinn að skoða bloggið 
hans Jónasar Kristjánssonar þann daginn, né fara á 
Blogggáttina eða Eyjuna. Í staðinn hef ég kannski 
bara skoðað myndir af sænskum ballgrúppum frá 8. 
áratugnum þann daginn eða einhverjar stórfenglegar 
klippur úr dagskrá ÍNN á Youtube.  

Vilji ég hins vegar keyra mig algjörlega inn í 
svartnættið aftur fer ég bara á heimasíðu einhvers 
bankans og gái hvað íslenska krónan er búin að falla 
mikið síðan ég gáði síðast. Örugg og einföld leið til að 
fyllast bullandi kreppustressi á ný. 

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNA FINNST JÓLALÖGIN BYRJA AÐ HLJÓMA ALLT OF SNEMMA

Stresssæknir í himnaríki

BING CROSBY Má White 
Christmas nú ekki bíða aðeins 
lengur?
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Opið 10-18 í dag og 13–18 á morgun

Pakkasöfnunin hefst á morgun

Á morgun kl. 14 kveikjum við á jólatré 
Kringlunnar og hefjum pakkasöfnun fyrir 
börn í samstarfi við Mæðrastyrksnefnd og 
Fjölskylduhjálp Íslands.
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SVT 1

11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 Boogie 
Lørdag  11.11 Troldspejlet  11.30 Boogie Update  
12.00 Pigerne Mod Drengene  12.35 Family 
Guy  13.00 Enden er nær  14.15 Gnuernes lange 
vandring  15.10 Prinsesse på vej - portræt af Marie 
Cavallier  16.10 Før søndagen  16.20 Held og 
Lotto  16.30 Der var engang....  17.00 Gepetto 
News  17.30 TV Avisen med vejret  17.55 SportNyt  
18.05 Kim Larsen & Kjukken  18.35 Far, mor 
og bjørn  19.00 MGP Nordic 2008  20.45 Miss 
Marple  22.20 Gladiator 

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 

19.00 Kristinn H.  Kristinn H. Gunnarsson 

19.30 Guðjón Bergmann 

20.00 Lífsblómið  Steinunn Anna Gunn-
laugsdóttir. 

21.00 Kolfinna  Kolfinna Baldvinsdóttir.

21.30 Borgarmál  Marta Guðjónsdóttir. 

22.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 

23.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir. 

23.30 Íslands safarí   Akeem Richard Oppon

10.50 V-cup langrenn  12.40 V-cup kombinert  
12.55 V-cup kombinert  13.35 Sport i dag  13.55 
V-cup hopp  15.45 Sport i dag  16.00 Den 
lange veien tilbake  17.00 Kometkameratene  
17.25 Underbuksepiratene  17.30 AF1  18.00 
Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-trekning  18.55 MGP 
Nordic 2008  20.50 Med hjartet på rette staden  
21.35 Løvebakken  22.00 Kveldsnytt  22.15 Dead 
Man  00.10 Prinsene  

11.00 Andra Avenyn  11.30 Andra Avenyn  12.00 
Andra Avenyn  12.30 Uppdrag Granskning  13.30 
Livet i Fagervik  14.15 Folk i bild 2008  14.30 
På spåret  15.30 Hannah Montana  16.50 
Helgmålsringning  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  
17.15 Pomos piano  17.45 Häxan Surtant  18.00 
Habib  18.30 Rapport  18.45 Sportnytt  19.00 
MGP Nordic 2008  20.45 Alpint  21.30 Brottskod. 
Försvunnen  22.10 Dom kallar oss artister  22.40 
Ubåten  02.00 Sändningar från SVT24   

15.30 Hollyoaks (66:260) 

15.55 Hollyoaks (67:260)

16.20 Hollyoaks (68:260)

16.45 Hollyoaks (69:260) 

17.10 Hollyoaks (70:260)

18.05 Help Me Help You (8:13)

18.30 Smallville (13:20) 

19.15 Justice (9:13)

20.00 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Berg-
manns Eiðssonar. Hann fær góða viðmæl-
endur í heimsókn og auk þess verður boðið 
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.

20.30 Sex and the City (5:12) Stöð 
2 Extra sýnir eina eftirminnilegustu og 
skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma. Sex 
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem 
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og 
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborg-
inni New York.

21.00 Sex and the City (6:12)

21.30 Dagvaktin (10:12) Í Dagvaktinni 
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni 
saman á ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt 
uppgjör þeirra á milli verður óhjákvæmilegt.

22.00 E.R. (12:25) 

22.45 The Daily Show. Global Edition 

23.10 Help Me Help You (8:13)

23.30 Smallville (13:20) 

00.15 Justice (9:13) 

01.00 Sex and the City (5:12)

01.25 Sex and the City (6:12) 

01.50 E.R. (12:25) 

02.40 The Daily Show. Global Edition 

03.10 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Stef
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Heimur óperunnar
19.50 Sagnaslóð
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Brynja
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

Sérstaklega áhrifamikil 
og dramatísk mynd sem 
fjallar um forboðnar 
ástir tveggja kúreka 
sem kynnast á Brok-
eback-fjalli árið 1963. 
Þar hefja þeir leynilegt 
ástarsamband sem lifir 
í fjöldamörg ár í skugga 
fjölskyldna þeirra. 
Myndin hlaut þrenn 
Óskarsverðlaun, fern 
Bafta-verðlaun ásamt 
fjölda annarra verð-
launa. Með aðalhlutverk fara Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Anna Hathaway 
og Michelle Williams.

STÖÐ 2 KL. 21.40

Brokeback Mountain

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir hittir 
helstu stjörnur íslenskrar dægur-
tónlistar í þætti sínum Gott kvöld. 
Henni til halds og trausts er Samúel 
Samúelsson í Jagúar en hann stjórnar 
húsbandinu sem flytur ný eða end-
urútsett lög með gestum þáttarins. 
Gestur Ragnhildar í kvöld er tónlistar-
maðurinn KK. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Gott kvöld
Sjónvarpið kl. 20.10 

▼

▼
73

Aldrei áður hefur Ísland birst lesendum 
með viðlíka hætti. Óviðjafnanlegar myndir, 
aðgengilegur texti – stórfróðleg bók eftir 
Einar Sveinbjörnsson og Ingibjörgu 
Jónsdóttur um Ísland í sinni fegurstu mynd 
fyrir unga jafnt sem aldna.
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LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. í röð, 8. fornafn, 9. 
stansa, 11. gelt, 12. skopleikrit, 14. 
mjaka, 16. berist til, 17. enn þá, 18. 
eyrir, 20. tveir eins, 21. krukka.

LÓÐRÉTT
1. dans, 3. umhverfis, 4. gróðrahyggja, 
5. af, 7. munnur, 10. örn, 13. gerast, 
15. sál, 16. hryggur, 19. ullarflóki.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. jk, 8. mér, 9. æja, 
11. gá, 12. farsi, 14. fikra, 16. bt, 17. 
enn, 18. aur, 20. dd, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. djæf, 3. um, 4. fégirnd, 
5. frá, 7. kjaftur, 10. ari, 13. ske, 15. 
andi, 16. bak, 19. rú. 

„Þetta er náttúrlega mikill missir 
og fjárhagslegt tjón,“ segir Sigríð-
ur Klingenberg spákona sem lenti í 
því að 200 geisladiskum var stolið 
af heimili hennar. Diskarnir sem 
um ræðir voru fyrsta upplagið af 
nýjum sjálfshjálpardiski Sigríðar, 
Þú ert frábær, sem hún framleiddi 
sjálf í þeim tilgangi að hressa upp 
á fólk.

„Þetta voru diskar sem ég var að 
klára að pakka og lágu á stofuborð-
inu hjá mér. Það eru liðnar um 
þrjár vikur síðan, en ég trúði bara 
ekki strax að þeim hefði verði rænt 
og vonaði að það væri önnur skýr-
ing á þessu,“ segir Sigríður, en ekki 
alls fyrir löngu var Playstation 3 
tölvu og flakkara stolið af heimili 
hennar. 

Auk diskanna hvarf einnig krist-
alskúla frá Prag sem Sigríður hélt 
mikið upp á. „Kannski að þjófurinn 
vilji skyggnast inn í framtíðina, en 
mér finnst merkilegt að einhver 
skuli vera á svo miklum bömmer 

að hann þurfi 200 diska til að hressa 
sig við. Viðkomandi hlýtur alla-
vega að hafa fundist hann athyglis-
verður,“ segir Sigríður og brosir, 
en viðurkennir að kostnaður við 
framleiðslu diskanna hafi verið um 
400.000 krónur.

„Ég er komin með annað upplag 
núna, en ég vona að diskarnir sem 
var stolið fari samt í dreifingu með 
einum eða öðrum hætti og breyti 
lífi þeirra sem kaupa þá. Ég ber 
engan kala til neins, en mér þætti 
vænt um að vita hvar þetta er nið-
urkomið og myndi ekki vera með 
nein eftirmál ef ég fengi ábending-
ar um það,“ segir Sigríður sem 
vonast til að fá upplýsingar í gegn-
um heimasíðu sína www.klingen-
berg.is.  - ag

200 diskum stolið af Klingenberg

„ÞÚ ERT FRÁBÆR“ Sigríður segist nú 
passa sig að læsa hjá sér, en vonar að 

sjálfshjálpardiskar hennar, Þú ert frábær, 
komist í dreifingu með einum eða 
öðrum hætti fyrst þeim var stolið.

„Já, ætli ég sé þá ekki bara hirðfífl 
íslenska krimmans? Er það ekki 
fínt? Það eru þau sem hafa hin 
raunverulegu völd. Rödd sannleik-
ans. Eins og ástandið er í dag held 
ég að hinir titlarnir séu ekkert sér-
lega eftirsóknarverðir,“ segir 
Ævar Örn Jósepsson sem á föstu-
dag sendi frá sér sinn fimmta 
krimma: Land tækifæranna.

Útgefendur hafa verið iðnir að 
undanförnu við að koma stimplum 
á glæpasagnahöfunda sína og 
þannig er Arnaldur Indriðason 
sagður konungur íslensku glæpa-
sögunnar, Yrsa Sigurðardóttir 
drottning og Jón Hallur Stefáns-
son er kynntur sem krónprinsinn. 
Spurt er hvar hægt sé að staðsetja 
Ævar Örn sem hefur í dómum um 
fyrri bækur verið sagður gera 
harða hríð að krúnunni sjálfri. 
Ævar gefur í sjálfu sér ekki mikið 
fyrir þetta híerarkí útgefendanna. 
„Nema ég sé prinsessan. Það er 
hinn möguleikinn.“

Þær fréttir berast frá forlagi 
Ævars Arnar, Uppheimum, að 
bókin sé ekki fyrr komin úr 
íslenskum prentvélum en búið sé 
að selja útgáfuréttinn til Þýska-
lands. „Já, og ekki bara Land tæki-
færanna heldur einnig Sá yðar 
sem syndlaus er. Það er hið mikla 
Random House í Þýskalandi sem 
hefur keypt réttinn. Verlags 
Grubbe Random House. Deildin 
sem Ævar er hjá heitir btb en þeir 
gáfu út Svarta engla. Blóðberg er 
að koma út í vor og fer vel af stað í 
forsölu að sögn þeirra þýsku. Fleiri 
forlög voru farin að sýna honum 
áhuga. Þeirra á meðal hið fræga 
Bloomsbury – dótturforlag í Þýska-
landi. En btb héldu fast um sitt,“ 
segir Kristján Kristjánsson útgef-
andi.

Aðspurður hvort þetta þýði ekki 
sand af seðlum segir Ævar Örn 
skelmislega það ábyggilega svo. 
Hann muni nú kaupa upp óbyggð-
irnar í Reykjavík. „Og sitja á þeim 
sem feitur köttur þar til betur árar. 

Nei, ég veit ekki hver þessi fyrir-
framgreiðsla er. En... greiðslan er 
náttúrlega í evrum þannig að þetta 
er ógeðslega mikið, sama hvað 
þær eru margar.“

Rætur glæpanna í nýju bók 
Ævars Arnars liggja til Hafnar-
fjarðar þar sem uppeldisstöðvar 
höfundar eru. Kaldar kveðjur? 
„Jájá, en ef grannt er skoðað þá sjá 
menn að Árni [einn úr lögreglu-
gengi Ævars] er úr Hafnarfirði. 
Flensborgari eins og ég. Hann 
flutti svo til Reykjavíkur og hefur 
lítið verið í Hafnarfirði síðan.“

Útgáfusaga Lands tækifæranna 
er skrautleg. Þannig var Ævar 

búinn að skila af sér handriti til 
prentunar þegar fjármálakerfið 
íslenska hrundi. „Ég var búinn að 
drepa útrásarvíking og pólskan 
verkamann. Þessa tvo enda á 
íslenska uppganginum. Þar sem 
hvorugur getur lifað án hins. Svo 
gerist þetta og ég hlaut að skrifa 
ástandið inn. Nýjustu atburði sem 
smellpössuðu við plottið,“ segir 
Ævar en sagan gerist í október 
árið 2008. Ævar reif því handritið 
úr höndum útgefanda síns, honum 
til lítillar gleði, og hóf endurritun 
bókarinnar. „Það var skrifað fram 
á síðustu stundu og gott betur.“

 jakob@frettabladid.is

ÆVAR ÖRN: ÚTGÁFURÉTTUR SELDUR TIL RANDOM HOUSE Í ÞÝSKALANDI

Hirðfífl íslenska krimmans

ÆVAR ÖRN Hið virta Random House í Þýskalandi hefur keypt útgáfurétt tveggja 
nýjustu bóka hans, önnur sem er glóðvolg úr prentsmiðjunni.

„Jón Gnarr rakst á þetta fyrirbæri 
í þýskum sjónvarpsmarkaði og 
sagði okkur frá því. Við vorum 
búnir að velta því fyrir okkur 
nokkuð lengi hvað Hannes, pabbi 
Ólafs Ragnars, gæti verið að selja 
og þegar við sáum þetta hjá Jóni 
vorum við ekki í nokkrum vafa um 
að þetta væri málið,“ segir Ragnar 
Bragason, leikstjóri Dagvaktar-
innar. 

Ferðagufubaðið sem Hannes 
selur í Dagvaktinni hefur vakið 
mikla kátínu meðal áhorfenda. 
Eflaust hafa einhverjir hlegið að 
þessari tilhugsun; að til væri 
ferðagufubað. En það er semsagt 
til og er meðal annars til sölu á 
vefsíðunni jml.com. Tækið er ekk-
ert sérstaklega dýrt, ekki einu 

sinni miðað við núverandi gengi 
íslensku krónunnar, en áhugasam-
ir geta fest kaup á því fyrir rúmar 
tuttugu þúsund krónur í gegnum 
vefverslun jml.com. Hægt er að 

pakka Total Sauna saman þannig 
að úr verður lítill kassi sem hægt 
er að geyma á fyrirferðarlítinn 
máta. Og taka síðan fram þegar 
þannig liggur á viðkomandi. Fram 

kemur á vefsíðu JML að gufubað-
ið nýtist vel fyrir þá sem vilja 
hugsa um línurnar. Ekki sé heldur 
verra að horfa á sjónvarpið á 
meðan menn láta streituna líða úr 
sér.

Ragnar segir að þeir hafi pantað 
sér tvö eintök fyrir þáttaröðina og 
að Pétur Jóhann hafi verið sá eini 
sem hafi fengið að prófa. „Ég held 
að þetta sé stórhættulegt, allavega 
varð Pétur Jóhann eldrauður á 
rassinum. Þetta er náttúrlega bara 
eitthvert tjald utan um rafmagns-
ketil,“ útskýrir Ragnar. Leikstjór-
inn viðurkennir hins vegar að hafa 
ekki hugmynd um hvar tækin séu 
niðurkomin. „Ætli einhverjir í 
leikmunadeildinni sitji ekki bara á 
þessu einhvers staðar.“    - fgg

Ferðagufubað Hannesar til sölu á netinu
STÓRHÆTTULEGT 
Ragnar segir ferðagufubaðið 
sem pabbi Ólafs Ragnars, 
Hannes, selur vera stórhættu-
legt. Sá eini sem hafi prófað 
það sé Pétur Jóhann og 
hann hafi endað með 
eldrauð-
an rass.
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Ragnar Sólberg

Aldur: 22 ára.  
Starf: Tónlistarmaður.
Stjörnumerki: Bogmaður.  
Búseta:  Hafnarfjörður.
Fjölskylda: Á konuna Sóleyju og 
tvö stjúpbörn, Ástu og Pétur. Móðir 
hans heitir Freygerður Guðmunds-
dóttir og systkini eru Egill, Rafn Ingi 
og Helga Rakel. 
Ragnar Sólberg gefur á þriðjudag 
út sína aðra sólóplötu, The Circle, 
en sú síðasta kom út fyrir ellefu 
árum.

PERSÓNAN

Átakafundur var í 
Útvarpshúsinu í 
gær en þar voru 
blóðugar niður-

skurðaraðgerðir 
kynntar og 
uppsagnir. Ein 
þeirra sem 

kvaddi sér 
hljóðs á 

fundinum 
var Þóra 
Tómasdóttir 

í Kastljósinu 
sem vildi halda á lofti feminískum 
sjónarmiðum og spurði Pál Magn-
ússon útvarpsstjóra hvers vegna 
uppsagnir þyrftu alltaf að bitna á 
konum á gólfinu. Páll 
kvað hana snarlega 
í kútinn og sagðist 
ekki nenna þessu 
skúringakonukjaft-
æði, Þóra væri 
að iðka lýðskrum 
með þessari 
athugasemd 
því niður-
skurðurinn 
kæmi jafnt 
við alla.

Margrét Pála Ólafsdóttir sló 
rækilega í gegn í útgáfuteiti bók-
arinnar um sig, Ég skal vera grýla, 
sem Þórunn Hrefna Sigurjóns-
dóttir skráði. Veislan fór fram í Iðu 
á fimmtudagskvöldi fyrir fullu húsi 
og Margrét Pála sýndi að það er 
engin tilviljun að hún er frægasti 
og röggsamasti leikskólastjóri 

landsins. Hún lék á 
als oddi, greip í 

gítar og stýrði 
fjöldasöng. Þá 
þótti hún skipa 
sér í flokk allra 
bestu upples-
ara landsins 
þegar hún greip 

niður í bók-
inni. 
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Bjóðum vaxtalausa greiðsludreifingu í 8 mánuði

Aðeins þessa helgi: 25% afsláttur af öllum borðstofustólum
Ógrynni af fallegum húsbúnaði og jólavörum

Höfum opnað nýja verslun í Kringlunni
Verslunin í Kringlunni er þar sem verslun BT var áður og verður opin til áramóta



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Í dag er laugardagurinn 29. nóv-
ember, 334. dagur ársins. 

10.41 13.15 15.51
10.48 13.01 15.13
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695,-

Kjúklingabringur 
m/hrísgrjónum, grilluðu 

grænmeti og sósu.
Alla helgina kl. 11:30-19:30

Helgarsteik

Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Uppbúið rúm
í svefnpokaplássi   
kr. 2.000 nóttin

Gesthús Dúna

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík 
Pantanir:  588-2100  /  duna@islandia.is

Á Laugarvatni – hvaðan ég er 
ættaður – var einu sinni æðis-

legt, náttúrulegt gufubað. Þetta var 
einn af uppáhaldsstöðunum mínum 
á Íslandi. Ég veit að margir deildu 
þessari aðdáun með mér. Gufubað-
ið var einstakt. Baðið var einn af 
föstu punktunum í tilveru margra. 
Eitthvað sem margir töldu að myndi 
aldrei breytast. Gufubaðið yrði 
þarna bæði fyrir og eftir pólskipti, 
tuttugu heimsstyrjaldir og pestir. 

BÚNINGSKLEFARNIR voru í 
gömlum lágreistum steypuhúsum 
með bárujárnsþaki, alveg við vatn-
ið. Þessi hús voru sögufræg og 
höfðu mikið gildi. Gufubaðið sjálft 
var lítill kofi með tveimur her-
bergjum, reist ofan á hvernum, 
þannig að grindargólf hleypti nátt-
úrulegri gufunni upp, misheitri 
eftir því í hvoru herberginu maður 
var. Sumir sögðu að gufan hefði 
hitnað eftir skjálfann árið 2000. Um 
þetta var jafnan rætt, þegar maður 
sat í skýlunni á funheitum viðar-
bekkjunum. Svo var farið út í vatn. 

NÚ ER búið að rífa þetta allt. Það 
var gert fyrir ári eða svo. Gufubað-
ið hefði kannski getað staðið af sér 
styrjaldir, en það stóð ekki af sér 
eitt stykki séríslenskt góðæri. Eftir 
standa kofar, eins og kamrar, svona 
rétt yfir hvernum, til þess að passa 
að enginn fari sér að voða. Stór-
huga menn með háleitar hugmynd-
ir fengu lán einhvern tímann, til 
þess að breyta þessum sælureit í 
rosalega heilsumiðstöð. Þarna átti 
allt að gerast. Auðvitað var byrjað 
á því að rífa gamla dótið, kannski 
nógu fljótt svo enginn gæti mót-
mælt. 

EN SVO hrundi allt. Og nú veit 
enginn neitt.  Eitt af því sem aðdá-
endur og fastagestir gufubaðsins 
spyrja sig núna er hverjir hafi leyft 
þetta. Hver leyfði að gamla gufu-
baðið var rifið? Hver ber ábyrgð-
ina? 

ENGINN virðist hafa svör á reið-
um höndum. Þetta er eins og Ísland. 
Það kæmi mér ekki á óvart að hver 
benti á annan. Hinir stórhuga 
athafnamenn segja kannski að hug-
myndin hafi verið ægilega góð. 
Þarna hefði getað risið heilsumið-
stöð á heimsmælikvarða. Kannski 
ætla þeir sér að byggja hana ein-
hvern tímann seinna.  Sveitar-
stjórnarmenn vöruðu kannski við 
þessu, eða a.m.k. ætluðu að vara 
við þessu. Sögðu kannski frá 
áhyggjum sínum í tveggja manna 
tali, heima hjá sér. Ætluðu að skrifa 
grein. En gerðu ekki. 

EFTIR stendur átakanlegur vitnis-
burður um allt það versta í fari 
okkar Íslendinga. Æðibunugangur 
og virðingarleysi, hugsjónalaust 
jarðýtuhugarfar og græðgi varð 
gamla gufubaðinu á Laugarvatni að 
falli. Nú þarf að endurreisa það. 

Gufubaðið


