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LÖGREGLUMÁL Efnahagsbrotadeild Ríkislögreglu-
stjóra rannsakar meint tugmilljóna króna peninga-
þvætti. Tveir menn voru handteknir vegna málsins 
í gær, samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins. 

Eftir því sem Fréttablaðið kemst næst fóru menn 
úr efnahagsbrotadeildinni í húsleit í verðbréfafyrir-
tækið Virðingu hf. í gær eftir að upp hafði komið 
grunur um ofangreint athæfi starfsmanns sem gegn-
ir stjórnunarstöðu þar. Virðing hf. er verðbréfafyrir-
tæki sem leggur áherslu á að þjónusta fag- og stofn-

anafjárfesta. Fyrirtækið á engan hlut að máli.
Umræddur starfsmaður hafði ekki verið hand-

tekinn í gær, en í fyrirtækinu lögðu efnahagsbrota-
deildarmenn hald á ýmis gögn til frekari rannsókn-
ar á málinu. Grunur leikur á að um auðgunarbrot sé 
að ræða og síðan peningaþvætti. 

Tveir menn voru svo handteknir og yfirheyrðir í 
gær. Þeir eru ekki starfsmenn verðbréfafyrirtækis-
ins, en eru grunaðir um að vera vitorðsmenn í hinu 
meinta auðgunarbroti og peningaþvætti. - jss

Efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra handtók tvo menn í gærdag:

Grunur um milljóna peningaþvætti

VÍÐA FROSTLAUST   Í dag verður 
suðlæg átt. Hvöss með morgninum 
vestan til og á hálendinu annars 
hægari. Lægir í dag. Rigning á vest-
urhluta landsins annars slydda eða 
snjókoma. Úrkomulítið í kvöld. 
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FÓLK „Ætli maður fylgi ekki bara 
Big Mac í framtíðinni,“ segir 
leikarinn Gísli Örn Garðarsson. 
Til stendur að 
framleiða leikföng 
í kringum stór-
myndina Prince of 
Persia: Sand of 
Time sem hann 
leikur í um þessar 
mundir. Ef allt 
gengur að óskum 
verður Gísli því 
væntanlegur í líki 
illmennisins The 
Vizier í allar betri leikfangabúðir 
þegar kvikmyndin hefur verið 
frumsýnd sumarið 2010.

Meðal mótleikara Gísla í 
myndinni er sir Ben Kingsley. 
Gísli segist hafa verið smeykur 
við atriðin með honum. „Ég hafði 
heyrt alls kyns tröllasögur af 
honum, að hann væri erfiður í 
umgengni. Þetta gekk hins vegar 
stóráfallalaust fyrir sig.“ 

 -fgg/sjá síðu 62

Gísli Örn í stórmynd:

Verður til sölu í 
leikfangabúðum

Ellefu marka tap Fram
Róbert Gunnars-
son skoraði átta 
mörk í 38-27 sigri 
Gummersbach gegn
 Fram.
                     ÍÞRÓTTIR 56

Keith Richards 
íslenskra rithöfunda
Ólafur Gunnarsson gefur 
út skáldsögu sem gerist á 
hippaárunum FÓLK 32
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GRÆNLENSK SVEIFLA Það var líf og fjör í Norræna húsinu í gær þegar hátíðin suður-grænlenskir dagar var opnuð. Emil Guð-
mundsson og Edda Lyberth svifu um gólfið en Jeremias Saninluniak fylgdist með, kátur á svip. Kristján L. Möller samgönguráð-
herra setti hátíðina. Frekari kynning á Suður-Grænlandi verður í dag og hún hefst klukkan eitt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÍSLI ÖRN 
GARÐARSSON

Segja breytingar eftirlauna 
ekki ganga nægilega langt
Þingmaður Vinstri grænna og varaþingmaður Samfylkingar segja breytt eftirlaunafrumvarp vera kattar-

þvott. Í sama streng tekur forseti ASÍ. Formaður Samfylkingar segir breytingarnar taka helstu agnúa af. 

STJÓRNMÁL „Það kemur mér sann-
ast sagna á óvart að þau skuli hafa 
þá ósvífni til að bera að voga sér að 
setja þetta fram – og það meira að 
segja í þjóðmenningarhúsinu,“ 
segir Ögmundur Jónasson, þing-
maður Vinstri grænna og formað-
ur BSRB, um breytingarnar á 
eftirlaunafrumvarpinu sem for-
menn stjórnarflokkanna kynntu í 
gær.

Samkvæmt þeim er aldurslág-
mark þingmanna, ráðherra og 
hæstaréttardómara til eftirlauna 
hækkað úr 55 árum í 60 ár. Girt 
verður fyrir að þessir hópar njóti 

samtímis eftirlauna og launa frá 
ríkinu. Ennfremur er réttinda-
ávinnsla þingmanna og ráðherra 
skert samkvæmt breytingunum.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir for-
maður Samfylkingarinnar, segir að 
breytingarnar taki helstu agnúa af 
hinu umdeilda eftirlaunafrum-
varpi.

„Þau eru búin að liggja yfir því í 
tuttugu mánuði að reyna að finna 
út hvað þau komist upp með að 
skerða eigin sérréttindi lítið,“ segir 
Ögmundur. „Og þetta er niðurstað-
an. Það liggur fyrir frumvarp í 
þinginu og hefur lengi legið, fyrst 

frá Valgerði Bjarnadóttur og nú 
frá þingflokki VG, um afnám þess-
ara réttinda alveg. Að farið verði 
með þingmenn, ráðherra og svo-
kalla æðstu embættismenn inn í 
almennt lífeyriskerfi starfsmanna 
ríkisins. Ég skil ekki hvers vegna í 
ósköpunum það er ekki gert.“

„Þetta er náttúrulega ekkert 
annað en kattarþvottur,“ segir Val-
gerður Bjarnadóttir, varaþingmað-
ur Samfylkingar sem lagði fram 
breytingar á eftirlaunafrumvarp-
inu á síðasta þingi.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
lýsti yfir vonbrigðum í kvöldfrétt-

um Sjónvarpsins yfir því að ekki 
hafi verið gengið lengra þannig að 
þingmenn og ráðherrar væru með 
sambærileg réttindi og aðrir opin-
berir starfsmenn. 

„Fólk telur réttlætismál að þetta 
verði skoðað og nú hefur það verið 
gert svo ég vona að nú sé deilum 
um þetta mál lokið,“ segir Sigurður 
Kári Kristjánsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks. „Ég er síðan 
alltaf tilbúinn að ræða það hvort 
færa eigi lífeyrisréttindi opinberra 
starfsmanna nær því sem gerist á 
almennum markaði.“

 - jse/- hhs sjá síðu 4.
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STJÓRNMÁL Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráð-
herra er eini ráðherrann úr ríkisstjórn Íslands sem 
boðað hefur komu sína á borgarafund sem haldinn 
verður í Háskólabíói á mánudaginn. Þetta staðfestir 
Gunnar Sigurðsson, einn helsti forvígismaður 
borgarafundanna sem haldnir hafa verið í Iðnó og á 
Nasa að undanförnu. 

„Björn Bjarnason afboðaði komu sína en þakkaði 
fyrir gott boð og Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra hefur tilkynnt að hann sé í útlöndum og 
eigi því ekki heimangengt,“ segir Gunnar. Aðrir 
ráðherrar hafa ekki svarað boðinu. Enn sem komið 
er hefur enginn alþingismaður tilkynnt komu sína 
en Gunnar lýsti því yfir á síðasta borgarafundi að 
hann hygðist merkja hverjum og einum alþingis-
manni og ráðherra stól uppi á sviði. Þeir yrðu síðan 
látnir standa auðir ef fólk mætti ekki. „Alþingis-
mennirnir hafa reyndar haft þann háttinn á að 
tilkynna um komu sína samdægurs eða daginn 
áður,“ útskýrir Gunnar. Frummælendur á fundinum 
verða meðal annars Þorvaldur Gylfason hagfræð-
ingur og Silja Bára Ómarsdóttir stjórnmálafræðing-
ur.

Allt verður gert til að koma sem flestum að en 

stóri salurinn í Háskólabíói tekur 930 manns í sæti. 
Annar eins fjöldi kemst síðan fyrir á göngum og í 
anddyri en að sögn Gunnars verður komið upp 
stórum sjónvarpsskjám í anddyrinu svo að allir geti 
fylgst með.  - fgg

Tveir ráðherrar hafa afboðað komu sína á borgarafundinn á mánudag:

Þórunn boðar komu sína

Í IÐNÓ Fjölmenni 
hefur verið á borg-
arafundunum og 
ljóst að almenn-
ingur krefst svara 
frá ráðamönnum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BJARTSÝNN Gunnar er bjart-
sýnn á að stóri salurinn í 
Háskólabíói verði fullur. Enn 
sem komið er hefur einn 
ráðherra tilkynnt komu sína.

FÉLAGSMÁL Tvöfalt fleiri hafa leit-
að aðstoðar hjá Hjálparstarfi 
kirkjunnar nú í október en í sama 
mánuði í fyrra. Þá úthlutaði stofn-
unin til 143, en í ár hefur 319 sinn-
um verið úthlutað.

Vilborg Oddsdóttir, félagsfræð-
ingur hjá Hjálparstarfinu, segir 
ljóst að slæmt efnahagsástand sé 
farið að hafa áhrif á fjárhagsstöðu 
fólks. Samsetning þess hóps sem 
leitar aðstoðar sé orðin allt önnur 
en var.

„Margir sem koma til okkar 
voru að vinna í byggingariðnaðin-
um. Sumir verktakarnir greiddu 
ekki tryggingagjöld og fá ekki 
atvinnuleysisbætur, en bíða eftir 
að komast að hjá félagsþjónustu 
Reykjavíkurborgar. Þá eru starfs-
menn veitingastaða sem lokað 
hefur verið áberandi, en þeir bíða 
eftir afgreiðslu tryggingasjóðs 
launa. Einn hópur sem er áberandi 
eru öryrkjar sem hafa keypt sér 

bíl með aðstoð frá 
Tryggingastofn-
un. Hluta bílanna 
hafa þeir greitt 
fyrir með mynt-
körfulánum sem 
þeir hafa lent í 
vandræðum með. 
Þetta er fólk sem 
nauðsynlega þarf 
bílana sína.“

Kirkjan býður 
fyrst og fremst 

upp á mataraðstoð og reynir að 
leiðbeina fólki á rétta staði eftir 
frekari aðstoð. „Við höfum líka 
aðstoðað fólk varðandi lyf, ekki 
síst fyrir börnin. Þá þurfa sumir 
einfaldlega að ræða málin og við 

bjóðum upp á viðtöl á staðnum. 
Fólk er reitt og örvinglað.“

Fjárhagsstuðningur Félagsþjón-
ustu Reykjavíkur nemur um 99 
þúsund krónum á mánuði. Nokkur 
aukning hefur verið í umsóknum 
um aðstoð hjá velferðarsviði 
Reykjavíkur, en reiknað er með 
enn frekari eftirspurn á næsta ári. 
Þeir sem missa atvinnu eiga flest-
ir rétt á atvinnuleysisbótum og 
leita því síðar til sveitarfélag-
anna.

Jórunn Frímannsdóttir, formað-
ur velferðarsviðs, segir eftirspurn 
eftir fjárhagsaðstoð vera í réttu 

hlutfalli við aukið atvinnuleysi, en 
um sex mánuðum síðar. Hún segir 
þörf á endurskoðun.

„Við erum að skoða núna hvort 
við eigum að breyta reglum varð-
andi eignir þeirra sem þiggja 
aðstoð. Ljóst er að margir munu 
standa illa en eiga kannski eignir 
sem þeir geta ekki losað sig við. 
Við erum að kanna þetta,“ segir 
Jórunn. Hún segist ekki búast við 
að upphæðin verði hækkuð. „Nei 
miðað við þann aukna fjölda sem 
við reiknum með að sæki um er 
þetta ekki rétti tíminn til þess.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Tvöfalt fleiri sækja 
til Hjálparstarfsins
Tvöfalt fleiri sækja nú aðstoð til Hjálparstarfs kirkjunnar en á sama tíma í 

fyrra. Allt önnur samsetning á þeim sem leita hjálpar og reiknað er með hol-

skeflu eftir áramót. Velferðarsvið Reykjavíkur býst við fjölda umsókna í vor.

AÐSÓKN TIL KIRKJUNNAR Hjálparstarf kirkjunnar tekur á móti öllum sem þurfa 
aðstoð. Það reiðir sig á framlög einstaklinga, en æ fleiri leita aðstoðar hjá kirkjunni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

JÓRUNN FRÍ-
MANNSDÓTTIR

Innbundin
hátíðarútgáfa

Seldist upp
 í fyrra!

Loki, gerið þið hvað sem er 
fyrir frægðina?

„Við gerum það sem við viljum, bara 
til að gera það.“

Loki Rúnarsson og félagar hans í Austur-
bæjarskóla hlupu hringinn í kringum 
Hallgrímskirkju kviknaktir til að fagna 
sigri í hæfileikakeppni grunnskólanna. 
Stuðmenn sungu um að þeir gerðu hvað 
sem er fyrir frægðina, nema kannski að 
koma naktir fram.

ALÞINGI Formenn stjórnarand-
stöðuflokkanna á Alþingi lögðu í 
gær fram þingsályktunartillögu 

um vantraust á 
ríkisstjórnina, 
þingrof og 
nýjar kosning-
ar. 

Í tillögunni 
er gert ráð 
fyrir að þing 
verði rofið 
fyrir 31. desem-
ber. Í því felst 
að kjósa beri 

fyrir 31. desember því sam-
kvæmt stjórnarskránni skal 
kjósa sama dag og þing er rofið. 

Ákvæðið þar um var fært í 
stjórnarskrá 1991.

Steingrímur J. Sigfússon á von 
á að vantrauststillagan verði rædd 
í Alþingi á mánudag.

Síðast var vantrauststillaga á 
ríkisstjórn borin fram 1989. Það 
gerði Þorsteinn Pálsson, þá for-
maður Sjálfstæðisflokksins, en þá 
var við völd ríkisstjórnFramsókn-
arflokkks, Alþýðuflokks, Alþýðu-

bandalags og Borgaraflokks, undir 
forsæti Steingríms Hermannsson-
ar. 

Árið áður flutti Steingrímur J. 
Sigfússon, þá formaður þingflokks 
Alþýðubandalagsins, slíka tillögu 
en við völd var ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks, Alþýðuflokks og 
Framsóknarflokks, undir forsæti 
Þorsteins Pálssonar. Báðar tillög-
urnar voru felldar.  - bþs

Stjórnarandstaðan leggur fram tillögu um vantraust, þingrof og kosningar: 

Vilja kosningar fyrir áramót 

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Alþingi ályktar að lýsa vantrausti á 
ríkisstjórnina. 

Alþingi lýsir þeim vilja sínum að 

þing verði rofið fyrir 31. desember 
og efnt til almennra þingkosninga í 
framhaldinu.

ÞINGROF OG KOSNINGAR FYRIR ÁRAMÓT

VIÐSKIPTI Nefnd skipuð af við-
skiptaráðherra á að vinna að 
heildarendurskoðun á bankamark-
aði. Þetta kom fram í umræðum 
utan dagskrár á Alþingi í gær.

Álfheiður Ingadóttir, þingmaður 
VG, var málshefjandi og við-
skiptaráðherra varð fyrir svörum. 

Árni Páll Árnason, þingmaður 
Samfylkingar, varaði sérstaklega 
við afskiptum stjórnmálamanna af 
innri málefnum nýju bankanna, 
búið væri að ráða fólk til að stýra 
þeim. „Reiði almennings má ekki 
mistúlka með því að snúa dæminu 
við og auka pólitíska íhlutun og 
snúa þar með klukkunni áratugi 
aftur í tímann.“  - óká / Sjá síðu 16

Bankarnir ræddir á Alþingi:

Nefnd vinnur 
að endurskoðun

Staðfesta Lissabon-sáttmála
Sænska Ríkisþingið hefur staðfest 
svonefndan Lissabon-sáttmála 
Evrópusambandsins. Þar með hafa 
25 af 27 aðildarríkjum sambandsins 
staðfest hann, en fullgilding hans er í 
uppnámi síðan Írar höfnuðu staðfest-
ingunni fyrr á árinu. 

SVÍÞJÓÐ

Starfsmönnum hefur fjölgað
Nítján fastráðnir starfsmenn eru í 
viðskiptaráðuneytinu og tveir með 
tímabundna ráðningu. Fyrir einu og 
hálfu ári störfuðu átján í ráðuneytinu. 
Þetta kemur fram í svari viðskiptaráð-
herra við fyrirspurn Birkis J. Jónssonar.

VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ

SVÍÞJÓÐ Ungbarn sem fæddist 
nýlega um borð í flugvél finnska 
flugfélagsins Finnair á leiðinni frá 
Bangkok til Svíþjóðar verður 
ríkisborgari í Kasakstan þar sem 
það fæddist í lofthelgi landsins, að 
sögn Helsingin Sanomat. 

Móðirin er sænsk og því fær 
barnið líka sænskan ríkisborgara-
rétt. Yfirvöld í Svíþjóð búast við 
því að í vegabréf ungbarnsins 
verði skrifað að það hafi fæðst í 
Kasakstan þó að það hafi fæðst 
um borð í flugvél í ellefu kíló-
metra hæð yfir landinu. - ghs

Fæðing í miðju flugi:

Háloftabarn 
verður Kasaki

ÍRAK, AP Þúsundir sjía-múslima 
héldu út á götur Bagdad í gær til 
að mótmæla samningi Íraks-
stjórnar við Bandaríkin um 
framlengda dvöl Bandaríkjahers 
næstu þrjú árin.

Það voru stuðningsmenn 
klerksins Muktada Al-Sadrs, 
sem söfnuðust saman á Firdou-
storgi til að mótmæla samningn-
um, sem gerður var í vikunni. 
Stuðningsmenn Al-Sadrs á þingi 
hafa undanfarna daga truflað 
þingstörf til að tefja fyrir að 
þjóðþing landsins staðfesti 
samninginn. - gb

Þúsundir Íraka:

Mótmæli gegn 
Bandaríkjaher

MÓTMÆLI Í BAGDAD Stuðningsmenn Al-
Sadrs vilja ekki bandaríska herinn í þrjú 
ár í viðbót. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMFÉLAGSMÁL Rauði krossinn 
hvetur alla til að kíkja í skápana 
sína í dag, finna þar vel með 
farinn sparifatnað sem ekki er 
lengur í notkun og skutla honum 
til Rauða krossins. Með því veiti 
þeir efnaminni fjölskyldum og 
einstaklingum tækifæri til að 
eignast falleg spariföt fyrir jólin í 
fataúthlutun félagsins eða á 
hagstæðu verði í verslunum 
Rauða krossins. 

Sparifatasöfnunin stendur í dag 
á milli klukkan ellefu og þrjú. 
Tekið verður á móti fötum á 
Laugavegi 116 í Reykjavík, á sjö 
öðrum stöðum á höfuðborgar-
svæðinu og víðs vegar úti á landi.  
 - hhs

Rauði krossinn í átaki:

Stendur fyrir 
sparifatasöfnun

SPARIFÖT Allir sem eiga lítið notuð 
spariföt inni í skáp ættu að skutla þeim 
til Rauða krossins í dag. 

SPURNING DAGSINS



Hlýleg stemning og allt á einum stað,
spariföt og ilmandi sápur til að setja í bað.

Opið til 10-18 í dag
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

237,5162
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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BANDARÍKIN, AP Hillary Clinton 
öldungardeildarþingmaður hefur 
fallist á að taka við stöðu utanrík-
isráðherra í stjórn Baracks 
Obama, verðandi forseta Banda-
ríkjanna. New York Times hefur 
þetta eftir nánu samstarfsfólki 
Hillary.

Ekki er búist við að tilkynnt 
verði um þetta opinberlega fyrr 
en að lokinni þakkargjörðarhátíð 
27. nóvember næstkomandi.

Að Obama feli fyrrverandi 
keppinaut sínum um forsetaefnis-
útnefningu þetta valdamikla 
embætti þykir sæta tíðindum. 

Sumir framámenn demókrata 
hafa haft uppi vangaveltur um 
hvort forsetahjónin fyrrverandi, 
Hillary og Bill Clinton, yrðu með 
þessari ráðstöfun of fyrirferðar-
mikil í ríkisstjórn Obama en 
ráðgjafar hans kváðu ekki hafa 
áhyggjur af því.  - aa

Stjórnarmyndun Obama: 

Clinton í utan-
ríkismálin

BANDARÍKIN Vægi Bandaríkjanna á alþjóðavettvangi 
minnkar á allra næstu áratugum, að því er leyni-
þjónusturáð Bandaríkjanna fullyrðir í nýrri skýrslu.

Í skýrslunni er því spáð að áhrif Kína, Indlands, 
Rússlands og Brasilíu muni vaxa verulega næstu tvo 
áratugina, auk þess sem bandaríski dollarinn muni 
ekki njóta sömu yfirburðastöðu og verið hefur sem 
alþjóðagjaldmiðill.

Engu að síður segir ráðið að Bandaríkin verði 
áfram áhrifaríkasta ríki heims, en þó ekki með 
jafnmikið yfirburðavægi.

Hætta er sögð á því að hlýnun loftslags geti leitt 
af sér átök um náttúruauðlindir. Aukin hætta er á að 
kjarnorkuvopn verði notuð af ríkjum, sem fara ekki 
að leikreglum alþjóðsamfélagsins. Hins vegar er 
fullyrt að hryðjuverkasamtökunum al-Kaída geti 
hnignað fyrr en almennt er talið, og er þar vitnað til 
þess að þau verða æ óvinsælli í heimi múslima.

Leyniþjónusturáð Bandaríkjanna er stofnun sem 
hefur það hlutverk að spá í framtíðarhorfur í 
öryggismálum. Ráðið gefur á fjögurra ára fresti út 
skýrslur, eða í hvert sinn sem kjörtímabil forseta er 
að hefjast, og fjallar nýjasta skýrslan um horfurnar 
til ársins 2025. - gb

Ný skýrsla frá leyniþjónusturáði Bandaríkjanna um alþjóðahorfur:

Áhrif Bandaríkjanna minnka

ÁHRIFIN MINNKA George W. Bush í hópi annarra þjóðarleið-
toga. NORDICPHOTOS/AFP

NEYTENDUR „Það er ný sending á 
leiðinni til landsins í skipi og 
haframjölið verður komið í búðir 
í næstu viku,“ segir Andri Þór 
Guðmundsson, forstjóri Ölgerð-
arinnar Egils Skallagrímssonar, 
sem flytur inn Solgryn-hafra-
mjölið. 

Ekkert hefur verið flutt inn af 
mjölinu í viku og borið á skorti á 
því í verslunum, enda um 
„kreppumat“ að ræða, eins og 
Andri orðar það.

Að sögn Andra varð 86 
prósenta aukning á sölu Solgryn í 
október miðað við sama mánuð í 
fyrra. „Mikil sala á mjölinu og 
öðrum vörum, til dæmis djús-
þykkni, gefur klárlega vísbend-
ingu um að neyslumunstrið er að 
breytast,“ segir Andri. - kg

Haframjölsskortur í búðum:

Mjölið kemur 
í næstu viku
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SKAMMVINN 
HLÝINDI  
Núna með morgn-
inum er víða hvöss 
suðaustan átt vestan 
til og á vesturhluta 
landsins með rigningu 
eða slyddu. Um og 
eftir hádegi nær 
úrkomuloftið yfi r á 
austurhluta landsins 
en þar má helst búast 
við snjókomu eða 
slyddu. Það dregur úr 
úrkomu og vindi þeg-
ar líður á daginn en 
áfram verður hvasst á 
Vestfjörðum, einkum 
nyrst og vestast.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

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

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde for-
sætisráðherra og Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir utanríkisráð-
herra kynntu í gær samkomulag 
stjórnarflokkanna um breyting-
ar á lögum um eftirlaun forseta 
Íslands, ráðherra, alþingismanna 
og hæstaréttardómara. Við sama 
tækifæri greindi forsætisráð-
herra frá því að hann hefði sent 
formanni kjararáðs bréf þar sem 
lagt er til að ráðið lækki tíma-
bundið laun forseta Íslands, 
alþingismanna, ráðherra, hæsta-
réttar- og héraðsdómara, auk 
forstöðumanna helstu ríkisstofn-
ana um 5 til 15 prósent. Í bréfinu 
segir Geir að við þær aðstæður 
sem nú eru uppi sé það „ekki 
nema sanngjarnt að þeir sem 
njót[i] starfsöryggis og/eða 
hæstu launa hjá ríkinu taki á sig 
launaskerðingu.“ Ennfremur 
segir að ríkið áformi að ræða við 
hálaunahópa hjá ríkinu um svip-
aðar lækkanir.

Frumvarpið um breytingar á 
eftirlaunafrumvarpinu verður 
líklegast tekið fyrir í næstu viku 
og verði það að lögum munu ráð-
herrar, þingmenn og hæstaréttar-
dómarar ekki getað farið á eftir-
laun við 55 ára aldur eins og 
núverandi lög gera ráð fyrir 
heldur verða þeir að vera 60 ára 
eða eldri. Eins verður komið í 
veg fyrir það að þessir þrír hópar 
geti þegið eftirlaun á meðan þeir 
starfi hjá ríkinu eins og núgild-
andi lög heimila. Fyrrverandi 
forsætisráðherrar njóta meiri 
réttinda en aðrir ráðherrar sam-
kvæmt núgildandi lögum. For-
sætisráðherra sem setið hefur 

eitt ár á til dæmis rétt á 60 pró-
senta eftirlaunahlutfalli. Eftir-
launahlutfall fyrrverandi ráð-
herra er hins vegar 6 prósent 
fyrir hvert ár í embætti. Þessu 
verður hins vegar breytt þannig 
að eftirleiðis gildi sömu reglur 
um eftirlaunakjör fyrrverandi 
forsætisráðherra og annarra ráð-
herra. 

Fjórða breytingin sem kynnt 
var felst í því að framvegis verði 
þetta 6 prósenta eftirlaunahlut-
fall ráðherra lækkað niður í 4 

prósent og það sama mun eiga 
við um hæstaréttardómara. Þing-
menn verða einnig fyrir slíkri 
skerðingu en ár hvert munu þeir 
öðlast 2,275 prósenta réttinda 
ávinnslu en hún er 3 prósent 
samkvæmt núgildandi lögum.

Breytingarnar eru ekki aftur-
virkar þannig að þeir sem hafa 
áunnið sér réttindi samkvæmt 
núgildandi lögum halda þeim. 
Þær eiga að taka gildi 1. júlí 
næstkomandi. 

 jse@frettabladid.is

Skerðing til handa 
æðstu ráðamönnum
Frumvarp um breytingar á eftirlaunafrumvarpinu verður lagt fram í næstu 

viku. Breytingarnar eru ekki afturvirkar. Þingmenn, ráðherrar og dómarar 

taka á sig launaskerðingu vegna ástandsins í þjóðfélaginu.

FRÁ BLAÐAMANNAFUNDINUM Í GÆR Formenn stjórnarflokkanna koma á blaða-
mannafund þar sem þau greindu frá breytingum sem gerðar verða á eftirlaunafrum-
varpinu umdeilda og eins frá því að laun þeirra, sem og annarra æðstu embættis-
manna, verði líklega lækkuð. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞRÓUN HELSTU VÍSITALNA
Hlutabréfavístala  Í gær    Vikan

Dow Jones (BNA)* 6,5%  -5,3% 
S&P 500 (BNA)* 6,3%  -8,4%
Nikkei (Japan) +2,7%   -6,5%
FTSE (Bretlandi) -2,8%  -10,8%   
Dax (Þýskaland) -2,2%  -12,4%  
Cac-40 (Frakkland) -3,3%  -12,5%  
OMX-15 (Ísland) +0,05%   -4,6%  

* SKÖMMU EFTIR OPNUN MARKAÐA Í GÆR.

VIÐSKIPTI Gengi hlutabréfa rauk 
upp í Bandaríkjunum síðdegis í 
gær eftir að Barack Obama, 
verðandi forseti landsins, tilefndi  
Timothy Geithner, til embættis 
fjármálaráðherra í næstu 
ríkisstjórn sem tekur við á nýju 
ári. Hann mun taka við af Henry 
Paulson, núverandi fjármálaráð-
herra. 

Fjárfestar voru almennt 
sammála um það í gær að Obama 
hefði veðjað á réttan hest til að 
leiða Bandaríkin úr því ófremdar-
ástandi sem ríkt hefur í efnahags-
lífinu upp á síðkastið.  - jab

Tilnefningin hífði upp gengið:

Fjárfestar glaðir 
eftir dapra viku

VIÐSKIPTI Íþróttavörurisinn Puma 
er hættur að dreifa vörum sínum 
til búða bresku íþróttavörukeðj-
unnar JJB Sports, að því er fram 
kemur í frétt vefútgáfu Retail 
Week.

Talsmaður JJB vísar þessu hins 
vegar á bug í sömu umfjöllun og 
segir verslunina eiga í góðu 
samstarfi við Puma. Sömuleiðis 
vísar hann því á bug að félagið 
hefði lent í vanskilum með 
afborganir á lánum til Barclays-
banka.

Exista á 14 prósenta hlut í JJB 
Sports og stýrir tæpum þriðjungi í 
félaginu ásamt Chris Ronnie, 
forstjóra þess.  - jab

Íþróttavöruverslun í vanda:

Puma setur JJB 
út í kuldann

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur 
karlmaður hefur verið dæmdur í  
sex mánaða fangelsi og til að 
greiða sambýliskonu sinni 225 
þúsund krónur í skaðabætur eftir 
að hann réðst á hana.

Manninum var gefið að sök að 
hafa ráðist með höggum og 
spörkum að sambýliskonu sinni, 
slegið hana með krepptum hnefa 
á vinstra kinnbein, skallað hana í 
andlitið og klórað hana og bitið 
víðsvegar í líkamann. Þá sló hann 
hana í höfuðið með glervasa 
þannig að vasinn brotnaði. 
Maðurinn játaði sök fyrir dómi. 
Hann á að baki nokkurn sakaferil. 

 - jss       

Sex mánaða fangelsi:

Beit sambýlis-
konu og barði
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Það sem ég tel einfaldast 

og heiðarlegast er að fara 

inn í það launaumhverfi sem var 

hér fyrir einu ári.

GUÐJÓN BRJÁNSSON, 
FORSTJÓRI HEILBRIGÐISSTOFNUNAR 
AKRANESS

HEILBRIGÐISMÁL Stórtækur niður-
skurður heilbrigðisstofnana á 
landsbyggðinni getur þýtt uppbrot 
samfélaga og fólksflótta. Aftur-
hvarf til ársgamals launaumhverf-
is er nefnt sem hugmynd til að 
spara þá upphæð sem heilbrigðis-
stofnunum er gert að skera niður. 

Fjármálaráðuneytið hefur látið 
þau boð út ganga að öll ráðuneyti 
reyni að skera niður kostnað um tíu 
prósent af ársveltu. Í tilfelli heil-
brigðisráðuneytisins þarf að skera 
niður um tólf milljarða króna. Ekki 
hefur verið tekin ákvörðun um að 
allar stofnanir heilbrigðiskerfisins, 
eða önnur ráðuneyti, þurfi að beita 
flötum niðurskurði um tíu prósent. 
Það er hins vegar ekki útilokað, 
samkvæmt upplýsingum frá fjár-
málaráðuneytinu.

Guðjón Brjánsson, forstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Akraness, 
segir að uppsagnir starfsfólks 
komi aðeins til greina sem neyðar-
úrræði. „Það er vegið að stoðum 
þessara stofnana. Það sem ég tel 
einfaldast og heiðarlegast er að 
fara inn í það launaumhverfi sem 
var hér fyrir einu ári. Það væri um 
það bil tíu prósent niðurskurður. Ef 
þetta yrði gert kæmumst við hjá 
því að breyta grunnuppbyggingu 
þessara stofnana.“ Guðjón telur að 
niðurskurðurinn geti þýtt uppbrot 
í þeim samfélögum sem í hlut eiga 
og fer fram á að heilbrigðisráð-
herra kynni sem fyrst sína niður-
stöðu. „Fyrst og síðast er um pólit-
íska ákvörðun að ræða. Þetta hvílir 
þungt á stjórnendum jafnt sem 
starfsfólki og nauðsynlegt að línur 
skýrist strax á næstu dögum.“ 

Magnús Skúlason, forstjóri Heil-
brigðisstofnunar Suðurlands, segir 
að tíu prósenta niðurskurður þýði 
að leggja verði af starfsemi og 
skerða þjónustu. Nefnir hann lokun 
skurð- og fæðingardeildar sem 
dæmi í því samhengi. „Það leiðir 
svo einfaldlega til þess að fólk flyt-

ur til Reykjavíkur á læknastofur 
þar eða á Landspítalann. Kaupið 
verður greitt úr öðrum vasa en 
jafnframt veldur þetta meiri kostn-
aði og óþægindum fyrir íbúa Suð-
urlands. Það blasir við.“ 

Víkurfréttir segja frá því að 
skurðstofu Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja hafi verið lokað, sam-
kvæmt fyrirmælum frá ráðuneyt-
inu. Þar hafa tvær nýjar skurðstof-
ur verið innréttaðar með öllum 
tækjum nýlega. Ljóst þykir að 
starfsemi fæðingardeildarinnar 
muni skerðast mikið frá því sem 
nú er. Borgarafundur um alvarlega 
stöðu stofnunarinnar er í undir-
búningi. svavar@frettabladid.is

Óttast samfélagsleg 
áhrif niðurskurðar
Niðurskurði hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni fylgir uppbrot samfé-

laganna sem í hlut eiga, er mat forstöðumanna. Hreinlegast að hverfa til árs-

gamals launaumhverfis. Tíu prósent flatur niðurskurður er ekki útilokaður.

SKURÐAÐGERÐ Skurðstofu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur verið lokað, níu 
starfsmönnum var sagt upp störfum. Skerða þarf starfsemi fæðingardeildarinnar 
vegna niðurskurðar.

DÝRALÍF Sjúkdómurinn plasmac-
ytósa hefur komið upp á minka-
búi í Skagafirði. Þetta kemur 
fram á heimasíðu Matvælastofn-
unar. Sjúkdómurinn er skil-
greindur sem A-sjúkdómur í 
íslenskum lögum. Það þýðir að 
krafist er niðurskurðar á bústofni 
greinist hann, líkt og gert er 
þegar riðuveiki greinist í sauðfé. 

Plasmacytósa er hægfara 
veirusjúkdómur. Helstu einkenni 
hans eru lystarleysi, þorsti, 
blóðleysi og blæðingar úr nefi og 
munni. Sjúkdóminn er ekki hægt 
að meðhöndla með lyfjum, né 
fyrirbyggja með bólusetningu. 

 - hhs

Hægfara veirusjúkdómur:

Sýking á minka-
búi í Skagafirði

VIÐSKIPTI Þar sem engin tímamörk 
eru í lögum um hvenær stjórnar-
menn sem verða vanhæfir til að 
sitja í stjórnum, eftir að dómur 
fellur í málum þeirra, eigi að segja 
sig úr stjórnum undirbýr fyrir-
tækjaskrá Ríkisskattstjóra nú 
verklagsreglur um þetta atriði. 

Líklegt er að miðað verði við að 
úrsögn eigi sér stað innan þriggja 
vikna frá dagsetningu bréfs fyrir-
tækjaskrár til viðkomandi stjórn-
armanns. Þetta kemur fram í 
skriflegu svari embættisins við 
fyrirspurn Fréttablaðsins, vegna 
stjórnarsetu Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar, stjórnarformanns 
Baugs UK ltd. 

Hljóti stjórnendur eða stjórnar-
menn fyrirtækja dóm vegna brota 
í starfi verða þeir vanhæfir til að 
gegna þeim störfum í þrjú ár frá 

uppkvaðningu dóms. Í svari fyrir-
tækjaskrár kemur fram að stjórn-
armenn geti sagt sig úr stjórnum 
að eigin frumkvæði. Geri þeir það 
ekki sé það undir öðrum stjórnar-
mönnum komið að víkja viðkom-
andi úr stjórn. Slíkt geti farið fram 
á næsta stjórnarfundi, aðalfundi 
eða aukaaðalfundi til að hægt sé 
að skipa nýjan mann í stjórn.

Heimilt er að dæma stjórnar-
menn til sektargreiðslna eða fang-
elsisvistar allt að ári ef stjórn 
félags sinnir ekki skyldum sínum í 
kjölfar dóms þar sem stjórnar-
maður missir hæfi til stjórnar-
setu, segir í svari fyrirtækjaskrár.
 - bj

Verklagsreglur um úrsögn dæmdra stjórnarmanna í vinnslu hjá fyrirtækjaskrá:

Úrsögn innan þriggja vikna

ÚR STJÓRNUM Jón Ásgeir Jóhannesson, 
stjórnarformaður Baugs UK ltd., hefur 
verið að segja sig úr stjórnum íslenskra 
félaga undanfarið, en dómur í Baugs-
málinu féll 5. júní síðastliðinn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

®

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-
nesjum hefur fundið gríðarlegt 
magn þýfis í Grindavík. Verðmæti 
þess er áætlað nema tugum millj-
óna króna.

Þýfið var í tveimur bílskúrum 
svo og húsnæði sem tveir menn 
höfðu til umráða. Þeir sátu í gæslu-
varðhaldi í viku en hefur nú verið 
sleppt. Þessi fundur lögreglu 
hefur leitt til þess að hátt í tíu inn-
brot og þjófnaðarmál á Suðurnesj-
um og Suðurlandi hafa verið upp-
lýst í kjölfarið.

Að sögn Öldu Hrannar Jóhanns-
dóttur, fulltrúa lögreglustjórans á 
Suðurnesjum, voru bílskúrarnir 
tveir sem mennirnir höfðu yfir að 
ráða troðfullir af þýfi. Sama máli 
gegndi um leiguhúsnæðið sem 
þeir höfðu til umráða. Einkum var 
um að ræða ýmis vinnutæki, svo 
sem loftpressur, borvélar, hæðar-
mæla, hellur, tvær kerrur og 
annað í þeim dúr. Þá fannst mikið 

magn af olíu í tunnum sem menn-
irnir höfðu tekið ófrjálsri hendi 
hvar sem fyrir þeim varð. Í sumum 
tilvikum höfðu þeir tappað olíu af 
vinnuvélum. Í öðrum tilvikum 
tóku þeir brúsa og tunnur sem 
þeir komu höndum yfir. Stórtæk-
astir voru þeir þó þegar þeir stálu 
heilu olíutönkunum á hjólum. Sjö 

til níu tankar fundust í þýfis-
súpunni. Heildarmagn olíunnar 
sem fannst í geymslum mannanna 
var nær 2.500 lítrar, eða eitt og 
hálft tonn. 

Talsvert af þýfinu er talið koma 
frá verktökum sem unnu við 
Reykjanesbraut og Helguvík. 
Þjófnaðarmálin sem upplýstust í 
kjölfar fundar þýfisins komu öll 
upp á þessu ári.

Alda segir að verið sé að vinna í 
málinu með tryggingafélögunum. 
Hluti af þeirri vinnu sé að ákvarða 
verðmæti þýfisins. Þá hefjist 
mikil vinna við að koma mununum 
í hendur eigenda sinna. Það muni 
taka tíma því yfir hundrað tól og 
tæki hafi verið haldlögð. Það lýsir 
umfanginu best að lögregla varð 
að fá allmarga flutningabíla til að 
safna því saman.

Mennirnir tveir eru á þrítugs-
aldri. Þeir hafa báðir komið við 
sögu lögreglu áður. - jss

Lögreglan á Suðurnesjum gómaði tvo stórtæka þjófa í Grindavík:

Fann þýfi fyrir tugi milljóna

HLUTI ÞÝFISINS Meðal þess sem menn-
irnir stálu voru eitt og hálft tonn af olíu, 
borvélar og hæðarmælar svo fátt eitt sé 
nefnt.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á að boða til kosninga á næst-
unni? 
Já 58,3%
Nei 41,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér breytingar á eftir-
launafrumvarpinu ganga nógu 
langt? 

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



Anon. Borðstofuborð. Gegnheil handunnin reyklituð eik. 
96x230 cm. Verð 199.900,- NÚ 159.920,- 

Anon. Borðstofustóll,svart leður/handunnin reyklituð eik. 
H. 103 cm. Verð 54.900,- 

borðstofuborð

159.920,-
SPARAÐU 39.980,-

24.900,-
Glamour. Barstóll úr glæru
akrýlefni með krómfótum

20%
afsláttur af öllum 
borðstofuborðum

*á meðan birgðir endast

Xibit. Barborð. Espressólituð, olíuborin eik 120x120 cm. H. 91 cm. Verð 134.500,- NÚ 107.600,- Fæst einnig sem borðstofuborð. 90x160/260 cm. 
Verð 129.900,- NÚ 103.920,- 90x220/320 cm. Verð 134.900.- Nú 107.920.- Stækkunarplötur seldar sér. Stækkun 90x76 cm. Verð 12.450,- NÚ 9.960,- Glamour.

Barstóll úr glæru akrýlefni með krómfótum. H. 72 cm. Verð 24.900,- 

borðstofuborð

107.600,-
SPARAÐU 26.900,-

Silon. Borðstofuborð. Gegnheil olíuborin eik. 96x230 cm. 
Verð 199.900,- NÚ 159.920,- Stækkunarplötur seldar sér. Stækkun 
96x50 cm. Verð 19.900,- NÚ 15.920,- Silon. Borðstofustóll, eik/hvítt 

leður. H. 103 cm. Verð 54.900,- 

borðstofuborð

159.920-
SPARAÐU 39.980,-

Lyon. Borðstofuborð, gegnheil olíuborin eik. 90x180 cm. 
Verð 79.900,- NÚ 63.920,- Stækkunarplötur innifaldar.

Luci. Borðstofustóll, leður/ómeðhöndluð eik. 
Einnig til brúnn H. 99 cm. Verð 19.950,- 

borðstofuborð

63.920,-
SPARAÐU 15.980,-

Brescia. Borðstofuborð, antíkhvítt 110x160/260 cm. 
Verð 99.900,- NÚ 79.920,- Stækkunarplötur innifaldar.

Lecce. Borðstofustóll, antíkhvítur m/örmum. H. 92 cm. Verð 39.900,- 
Borðstofustóll antíkhvítur án arma H.92 cm. Verð 32.900,-

borðstofuborð

79.920,-
SPARAÐU 19.980,-
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Bjóðum uppá 
vaxtalaust 

lán til 6 mánaða

Jól

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500 
mánudaga - föstudaga 11-19  laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18

Meira úrval í verslun - tilboð gilda til 28. nóv.
sendum um allt land - verslaðu á www.ilva.is

Vaffl a m/rjóma 
og kaffi  

alla helgina

490,-
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1. Hverjir hlupu naktir í kring-
um Hallgrímskirkju í gær?

2. Hvaða stjórnmálamaður 
þykir líklegastur til að verða 
utanríkisráðherra Baracks 
Obama? 

3. Hvaða íslenska hljómsveit 
mun hita upp fyrir Cold War 
Kids á tónleikaferð um Evrópu?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 62

UMHVERFISMÁL Skynsamlegast er 
að fella hvítabirni sem koma hing-
að til lands í framtíðinni, að mati 
hóps sérfræðinga sem fjallaði um 
bjarnakomur hingað til lands.

Tveir birnir gengu á land síð-
asta sumar og voru þeir báðir 
felldir. Reynt var að ná síðari birn-
inum lifandi til að flytja hann á 
ísbreiðuna, en fallið frá því þegar 
hætta þótti stafa af honum.

Þeir sérfræðingar sem hópur-
inn leitaði til voru á einu máli um 
að fella ætti hvítabirni sem kæmu 
hingað til lands. 

„Jafnvel var tekið það djúpt í 
árinni að eina rökrétta viðbragðs-
áætlunin hér á landi ætti að vera 

að fella dýrin enda þau langt frá 
heimkynnum sínum, ógni öryggi 
og gætu mögulega verið sýkinga-
valdur fyrir önnur dýr hér á 
landi,“ segir í skýrslunni.

Hópurinn, sem skilaði niður-
stöðum sínum í lok september, 
segir að talið sé að um 22 þúsund 
dýr séu í ísbjarnarstofninum. 

Vísað er til þess að birnirnir séu 
veiddir bæði á Grænlandi og í 
Kanada. Samtals eru veidd um 800 
dýr á ári, þar af milli 50 og 60 á 
Grænlandi. Þá er bent á að birn-
irnir sem rata hingað til lands séu 
yfirleitt í fremur slæmu ástandi, 
magrir og hungraðir.

  - bj

Niðurstaða hóps sérfræðinga sem fjölluðu um hvítabjarnakomur síðasta sumar er afdráttarlaus:

Skynsamlegast að skjóta hvítabirnina
Margvíslegan lærdóm má draga af 
atburðum sumarsins, segir Þórunn 
Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra. 
Hún segir lög skýr, hvítabirnir séu frið-
aðir hér á landi, nema hætta sé talin 
stafa af þeim.

Komið verður á laggirnar viðbragðs-
hópi vegna komu bjarna hingað til 
lands.

„Í hvert skipti sem hvítabirnir koma 
hingað til lands er það óvenjulegur 
atburður og ber að meta hvert og eitt 
skipti fyrir sig. Við vitum að það eru 
miklar líkur á því að fella þurfi skepn-
una svo ekki stafi hætta af henni,“ 

segir Þórunn. Hún segir að koma verði 
á samstarfi við grænlensk yfirvöld og 
náttúruverndarsamtök vegna hvíta-
bjarna. Ef fella þurfi dýr hér á landi eigi 
stjórnvöld að kaupa kvóta fyrir veiðum 
á birni frá Grænlandi, til að tryggja að 
ekki sé gengið of nærri stofninum.

VILL KVÓTA FYRIR FELLDA HVÍTABIRNI

VEIÐAR „Það sem er fréttnæmast 
af rjúpnaveiðinni þetta árið er að 
siðbót veiðanna hefur fest sig í 
sessi,“ segir Davíð Ingason, vara-
formaður Skotveiðifélags Íslands. 
„Það er einfaldlega ekki lengur í 
tísku að stunda magnveiðar.“ 
Davíð segir að veiðin sé frekar 
dræm en töluvert sjáist af fugli, 
helst á Norður- og Austurlandi.

Davíð segir að þeir veiðimenn 
sem hann hafi samband við séu á 
einu máli um að rjúpnaskyttur 
sætti sig við ráðlagða veiði upp á 
sjö til tíu fugla. „Þegar menn eru 
komnir með þessa veiði hætta 
menn einfaldlega. Þetta er mjög 
ánægjulegt og þessi siðbót sem 
við höfum barist fyrir undanfarin 
ár hefur náð eyrum manna.“

Davíð segir að líflegast sé á 

Austfjörðum og á Norðaustur-
landi. „Menn hafa komist í stóra 
hópa í Djúpinu líka og í Eyjafirð-
inum. Töluvert sást í Bröttu-
brekku fyrir stuttu. Víðast hvar 
hafa veiðimenn getað glaðst yfir 
reitingi af fugli, en láta sér nægja 
að veiða í matinn fyrir sig og 
sína.“

Óvænt þróun hefur orðið í 
rjúpnastofninum að mati Náttúru-
fræðistofnunar. Fækkunarskeið 
er afstaðið eftir aðeins tvö ár, 
kyrrstaða er um landið vestan-
vert en á austari hluta lands er 
fjölgun í stofninum. Að mati stofn-
unarinnar gætir hér hugsanlega 
áhrifa af þeirri miklu sóknar-
skerðingu sem ákveðin var haust-
ið 2006 en veiðidögum var þá 
fækkað í átján. Einnig er talið að 

veiðimenn hafi hlýtt hvatningu 
um að sýna hófsemi í veiðum. 
Náttúrufræðistofnun ráðleggur 
að heildarveiði á þessu ári fari 
ekki yfir 57 þúsund rjúpur.  - shá

Rjúpnaveiðin er frekar dræm en helst sjást stórir hópar fyrir norðan og austan:

Magnveiði heyrir sögunni til

RJÚPUR Í KJARNASKÓGI Yfirgnæfandi 
meirihluti veiðimanna sættir sig við að 
veiða í matinn fyrir sig og sína.
 FRÉTTABLAÐIÐ/KK
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NOREGUR Norðmenn hafa þungar 
áhyggjur af áhuga Íslendinga á 
Evrópusambandsaðild og snýst 
umræðan einkum um það hvaða 
afleiðingar það hefði fyrir Norð-
menn ef Íslendingar gengju í ESB. 
Strax og það gerðist myndi það 
skapa vandamál fyrir Norðmenn, 
að mati Janne Haaland Matlary, 
prófessors í stjórnmálafræði við 
Háskólann í Ósló, í norska blaðinu 
Aftenposten. 

Haft er eftir Percy Westerlund, 
sendiherra framkvæmdastjórnar 
ESB gagnvart Íslandi og Noregi, 
að búast megi við að Íslendingar 
sæki um aðild að ESB jafnvel fyrir 
jól. Áhersla verði á snögga 
afgreiðslu og hugsanlega aðild 
strax árið 2010. „Fiskur verður á 
dagskrá samningaviðræðna og 
ESB hefur sínar kröfur sem hratt 
munu koma hreyfingu á norska 
hagsmuni. Ísland mun semja úr 
stöðu hins deyjandi manns, í raun 
sem þrotabú,“ segir Matlary í 
Aftenposten og veltir fyrir sér 
hvaða áhrif þetta hafi á norskan 
sjávarútveg sem sé ekki hluti af 
EES-samningnum.

Matlary bendir jafnframt á að 
EES-samningurinn sem slíkur 
verði einnig fyrir áhrifum. Liecht-
enstein hafi aðeins 34 þúsund íbúa 
og flokkist varla sem fullgildur 
aðili að samningnum. Norsk 
stjórnmál standi á þeim grunni 
sem EES-samningurinn gefi. Strax 
og Íslendingar sæki um í ESB 
komi brestir í þann grunn og það 
þurfi norskir stjórnmálamenn að 
horfast í augu við og ræða. Annars 
komi raunveruleikinn eins og köld 
vatnsgusa framan í þá.

Åslaug Haga, þingmaður utan-
ríkisnefndar stórþingsins, er sam-

mála því að innganga Íslands í 
ESB hafi áhrif á sambandið milli 
Noregs og ESB og leggur til að 

Norðmenn geri tvíhliðasamning 
beint við ESB í staðinn fyrir EES-
samninginn.

Norðmenn eiga í samningavið-
ræðum við ESB um framlög í þró-
unarsjóð fyrir árin 2009-2013. ESB 
hefur krafist verulegrar aukning-
ar en Norðmenn vilja draga úr 
þessum framlögum. Leiðarahöf-
undur Dagbladet vill nota efna-
hagsástandið á Íslandi, auknar 
líkur á uppsögnum í norsku 
atvinnulífi og hátt vaxtastig sem 
rök gegn fjárstuðningi EFTA-EES-
landanna við þróunarsjóði ESB.

Tæplega 70 prósent Íslendinga 
eru fylgjandi því að láta reyna á 
aðildarviðræður við ESB. Í Noregi 
er meirihluti kjósenda andvígur 
aðildarviðræðum.  ghs@frettabladid.is

ESB-aðild sem köld 
vatnsgusa í Noregi 
Norðmenn hafa áhyggjur af inngöngu Íslendinga í Evrópusambandið og afleið-

ingum þess fyrir norska hagsmuni. Meirihluti Norðmanna er andvígur aðildar-

viðræðum. Ísland gengur til samninga sem þrotabú, að mati norsks prófessors.

KEMUR HREYFINGU Á NORSKA HAGSMUNI Norskur prófessor í stjórnmálafræði, 
Janne Haaland Matlary, telur að það komi sem köld vatnsgusa framan í norska 
stjórnmálamenn þegar raunveruleikinn og norsk innanríkispólitík mætast við inn-
göngu Íslands í ESB.

VILL ANNAN SAMNING Åslaug Haga, 
þingmaður utanríkisnefndar Stórþings-
ins, vill gera tvíhliðasamning beint við 
ESB í stað EES-samningsins.

VEISTU SVARIÐ?
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Njóttu sunnudagsins til fulls. 
Fáðu þér áskrift á mbl.is/askrift
eða í síma 569 1122

Ítarleg fréttaskýring 
Agnesar Bragadóttur

Systur og vinkonur, 
söngkonan og 

magadansmærin

Ást og hatur á hinni 
ófyrirsjáanlegu krónu

Búast má við miklum um-
ræðum á flokksstjórnar-
fundi Samfylkingarinnar 
í dag. Formaður flokksins 
segir ekki tímabært að 
ræða kosningar, á sama 
tíma og tveir ráðherrar 
flokksins taka undir með 
fjölda flokksmanna og tala 
fyrir kosningum í vor.

Umræða um kosningar í vor er 
ekki tímabær, sagði Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, formaður 
Samfylkingarinnar, að loknum 
ríkisstjórnarfundi í gær. Hún 
sagði ekki rétt að skipta um 
stjórn í slysavarnarfélagi í miðj-
um björgunarleiðangri.

Þannig brást hún við því að 
tveir ráðherrar Samfylkingar-
innar, Þórunn Sveinbjarnardóttir 
og Björgvin G. Sigurðsson, tóku 
undir kröfu fjölda félagsmanna 
um að boðað verði til þingkosn-
inga í vor.

Með þessu er Ingibjörg ekki að 
útiloka að kosningum verði flýtt, 
enda má líta svo á að mesta björg-
unarleiðangrinum verði lokið í 
vor, segir Einar Mar Þórðarson, 
stjórnmálafræðingur hjá Félags-
vísindastofnun Háskóla Íslands. 
Þess vegna er ekki hægt að segja 
að hún sé í mótsögn við þá sem 
vilja kosningar.

Lok björgunarleiðangursins
Undir þetta taka viðmælendur 
Fréttablaðsins úr hópi áhrifa-
fólks í Samfylkingunni. Einn orð-
aði það svo að stóra spurningin sé 
hvenær Ingibjörg Sólrún vilji 
meina að björgunarleiðangrinum 
ljúki.

Þrátt fyrir það er það eðlileg 
krafa að kosið verði í vor, enda 
gjörbreyttar aðstæður í samfé-
laginu frá því stjórnarflokkarnir 
fengu sitt umboð, segir Einar. Sér 
í lagi verði það gjörbreytt staða 
ákveði Sjálfstæðisflokkurinn að 
setja stefnuna á aðildarviðræður 
að Evrópusambandinu á lands-
fundi í lok janúar.  

Einar segir þó Ingibjörgu 
sennilega lesa stöðuna rétt. 
Óheppilegt væri að gefa það út 
nú að kosið verði í vor, enda 
myndi slíkt koma flokkunum í 
ákveðinn kosningaham. Þá myndi 
það veikja stjórnina verulega. 

Vandsetið í ríkisstjórn
Líta má á kröfu Björgvins og Þór-
unnar um kosningar sem svo að 
með því séu þau að lýsa því yfir 
að þau styðji ekki sitjandi ríkis-
stjórn. Staða þeirra verður í það 
minnsta afar veik ef ríkisstjórnin 
ákveður ekki að halda kosningar 
í vor. Einar segir að vandséð sé 
að þau geti setið áfram í ríkis-
stjórninni verði það niðurstaðan.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra sagði að loknum ríkisstjórn-
arfundi í gær að allir væru frjáls-

ir sinna skoðana, og hann teldi 
ekki að Björgvin og Þórunn þurfi 
að víkja. Skilja má þau orð hans 
svo að geri ráðherrarnir tveir 
ekkert til að krefjast kosninga 
skipti ummæli þeirra ekki máli. Á 
endanum skiptir mestu hvað fólk 
gerir, ekki hvað það segir.

Þingmenn og annað áhrifafólk 
í Samfylkingunni sem rætt var 
við í gær sögðu það heilbrigðis-
merki á Samfylkingunni að ólík-
ar skoðanir fái að heyrast. Engu 
að síður er ekki útséð með að 
harðar umræður verði á fundin-
um í dag, þótt líkur séu á því. 
Fjögur félög Samfylkingarinnar 
hafa ályktað mjög harðort um 
kosningar og stjórn Seðlabank-
ans. Komist umræður um það á 
flug gæti forysta flokksins lent í 
erfiðri umræðu.

Einar Mar segir afar litlar líkur 
á því að umræðan í dag verði Ingi-
björgu Sólrúnu jafnerfið og 
umræða á sambærilegum fundi 
var fyrir forystu Framsóknar-
flokksins. Enn ólíklegra, og nær 
útilokað, sé að hún hrökklist frá í 
kjölfarið, eins og Guðni Ágústs-
son, fyrrverandi formaður Fram-
sóknarflokksins. 

Undir það tekur samfylkingar-
fólk sem rætt var við. Flokks-
stjórnarfundir flokksins eru 
sjaldnast átakafundir og meira 
hugsaðir sem samráðsfundir við 
grasrótina.

Bent er á að Ingibjörg Sólrún 
geti valið þann kost að slá á 
óánægjuraddir með harðorðri 
yfirlýsingu í ræðu sinni. Líklegra 
sé þó að hún fari yfir stöðu mála 
og opni svo fyrir umræður 
fundarmanna. Óvenjulangur tími 
er ætlaður undir umræður á fund-
inum, sem þýðir að líklegt er að 
ætlunin sé að leyfa flokksmönn-
um að hreinsa andrúmsloftið.

Telja má víst að það að Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur að nokkru 
leyti opnað á möguleika á aðild að 
Evrópusambandinu, með því að 
setja á laggirnar Evrópunefnd, 
hafi róað marga í grasrótinni 
gagnvart stjórnarsamstarfinu.

Armar flokksins takast á
Krafan um að Davíð Oddsson 
víki sem formaður bankastjórn-
ar Seðlabankans er þó orðin 
býsna hávær og vandfundinn sá 
samfylkingarmaður sem ekki 
vill skipta bankastjórninni út. 
Viðhorf áhrifafólks í flokknum 
var yfirgnæfandi það að þolin-
mæðin gagnvart Davíð sé á þrot-
um og Ingibjörg Sólrún verði að 
sýna styrk sinn með því að taka 
af skarið með seðlabankastjór-
ann.

Sumir benda þó á að Davíð 
sjálfum þyki ekki leiðinlegt að 
vera átakapunktur í samstarfi 
Samfylkingar og Sjálfstæðis-
flokks og Ingibjörg Sólrún eigi 
erfitt með að setja þrýsting á 
samstarfsflokkinn vegna hans.

Viðmælendur telja flestir ólík-
legt að stórra tíðinda sé að vænta 
af flokksstjórnarfundinum í dag. 
Einhverjir telja sig þó sjá gamal-
kunnar undiröldur í flokknum, 
þar sem armar Ingibjargar Sól-
rúnar annars vegar, og Össurar 
Skarphéðinssonar hins vegar, 
takist á.

UMRÆÐUR Líklegt er talið að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fari yfir stöðu mála í 
ræðu sinni á flokksfundinum í dag og opni svo fyrir umræður. Óvenjulangur tími 
er ætlaður í umræður á fundinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTASKÝRING
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is

KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING: Átök í Samfylkingunni

Hávær krafa um kosningar 
eðlileg en líklega ótímabær

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um þrítugt hálsbrotnaði í 
hópslagsmálum í Breiðholti í fyrrinótt. Hann fékk 
áverka og sprungu í hálslið. Áverkinn var þó ekki 
alvarlegri en svo að hann fékk að fara heim af 
sjúkrahúsi eftir að gert hafði verið að meiðslum 
hans í gærdag. Hann mun sleppa með skrekkinn og 
er talið að hann muni ná sér að fullu eftir einhvern 
tíma.

Upphaf þessa máls er það, að fimm mönnum laust 
saman utan dyra í Breiðholtinu í fyrrinótt. Lögregla 
var kölluð á staðinn. Hún lagði hald á sleggju og 
golfkylfu. 

Tildrög átakanna voru ekki með öllu ljós í 
gærkvöld. Mennirnir þekktust frá fyrri tíð. Talið er 
að einhvers konar uppgjör hafi átt sér stað, en það 
mun vera angi af eldra máli, þar sem peningar 
komu, ásamt fleiru, við sögu.

Lögregla handtók þrjá menn, sem sættu yfir-

heyrslum í gær. Ekki hafði verið ákveðið síðdegis í 
gær hvort farið yrði fram á gæsluvarðhald yfir 
þeim eða þeim sleppt.

Allir mennirnir hafa komið við sögu lögreglu áður, 
misjafnlega mikið. Þeir eru í kringum þrítugt. - jss

Þrír menn í yfirheyrslum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu:

Hálsbrotinn eftir hópslagsmál
BREIÐHOLT Slagsmálin 
áttu sér stað í Breiðholti. 
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heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - sími 540 3300 - www.gardheimar.is

af öllum útiseríum um helgina
20% afsláttur 

barnanna
 hver fær verðlaun?

HEITT KAKÓ
Heitt kakó
og piparkökur 
um helgina!
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úrvalið er í Garðheimum!úúúrvallliiðððð er ííí GGGarðððððhheiimum!!!
Yfir 600 tegundir af ljYfir 600 tegundir af ljósaseríum

Allar perur eru enn heilar.  Svo er hún líka samtengjanleg. Ekkert snúruvesen og bara ein kló.“

TILBOÐTILBOÐ

 1190kr.k

2 jjólastjörnur

Sunnudagssýni-
kennslankennslan

Fallegustu kertin á markaðnum?

Taktu eftir kertum sem merkt eru sjálfslökkvandi Taktu eftir kertum sem merkt eru sjálfslökkvandi

ótrúlegt úrval - allir verðflokkar!ótrúlegt úrval - allir verðflokkar!

Alla

Lærðu að vefja kransLærðu að vefja krans

GreniðGrenið
komið!

20%20%
afslafsláttur
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Í ÞÝSKALANDI Svanahirðar á ánni Alster 
í Hamborg í Þýskalandi höfðu nóg að 
gera nýverið þegar kom að árvissum 
flutningi svana yfir í upphitaða tjörn. Á 
sumrin eru þeir hins vegar á ánni.  
 NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Norska stjórnin tilkynnti á 
fimmtudag að hún hefði ákveðið að 
mæla með því að þingið staðfesti að 
keyptar skyldu bandarískar F-35 
„Joint Strike Fighter“-orrustuþotur 
(JSF) í stað F-16-orrustuþotuflota 
norska flughersins, sem á að úrelda 
á árabilinu 2015-2020. 

Undirbúningur ákvörðunarinnar 
um þessi umfangsmestu hergagna-
kaup Norðmanna í marga áratugi 
átti sér langan aðdraganda, en 
aðeins tveir framleiðendur enduðu 
með að taka þátt í útboðinu, Lock-
heed-Martin sem framleiðir JSF-
þotuna, og Saab-flugvélaverksmiðj-
urnar sænsku sem buðu 
orrustuþotuna Gripen. 

„JSF er eina vélin sem uppfyllir 
allar kröfur sem við gerum. Hún 
mun eiga þátt í að tryggja öryggi á 
stórum hafsvæðum og hún er hag-
stæðust í innkaupum, rekstri og 
endingartíma,“ sagði Jens Stolten-
berg forsætisráðherra. 

Samkvæmt frétt Aftenposten er 
innkaupsverð hverrar JSF-þotu 18 
milljarðar norskra króna, miðað 
við samning upp á kaup 48 þotna. 
„Líftímakostnaður“ hverrar slíkr-
ar þotu – það er samanlagt inn-
kaupsverð, vopnabúnaður, íhluta-
framleiðsla, hugbúnaður, innviðir, 
útgerð og rekstur til 30 ára – er 
sagður nema 145 milljörðum 
norskra króna á verðlagi ársins 
2008. Á núverandi gengi samsvar-
ar sú upphæð 2.900 milljörðum 
íslenskra króna. 

Óánægja er með ákvörðunina í 
röðum Sósíalíska vinstriflokksins, 
flokks Kristinar Halvorsen fjár-
málaráðherra.   - aa

Norska ríkisstjórnin gerir upp hug sinn um orrustuþotukaup: 

Bandaríska þotan hafði betur

F-35 JSF „Það var ekki mögulegt að velja 
Gripen þar sem sú vél uppfyllir ekki 
kröfur okkar,“ sagði Stoltenberg. 

NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Samfylkingin á frekar 
að hætta í stjórnarsamstarfi með 
Sjálfstæðisflokki en sætta sig við 
að krafa um flatan niðurskurð 
stefni velferðarkerfinu í hættu. 
Þetta kemur fram í ályktun 
aðalfundar félags Samfylkingar-
innar í Garðabæ.

Samfylkingin á að leiða 
hreinsun í stjórn- og fjármála-
kerfinu og beita sér fyrir því að 
stjórn og bankaráð Seðlabankans 
víki. Þá verði að hraða rannsókn á 
hruninu og eðlilegt að allir sem 
ábyrgð beri, hvar í flokki sem 
þeir standa, axli sína ábyrgð, 
segir í ályktuninni sem samþykkt 
var á aðalfundi á miðvikudag.  - bj

Samfylkingin í Garðabæ:

Niðurskurður 
óásættanlegur

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigð-
isráðherra segir ýmsar þreifingar 
í gangi við að flytja inn sjúklinga 
annars staðar frá. Til að mynda 
hefur danska blaðið Berlingske 
Tidende fjallað um áhuga lækna á 
að flytja hingað inn sjúklinga. Hér 
sé þjónustan góð og eftir efnhags-
hrunið sé hægt að fá hér mun 
ódýrari þjónustu en í Danmörku. 
Guðlaugur segir að þessi verði 
gætt að fjölgun slíkra aðgerða 

bitni ekki á íslenskum sjúklingum 
og þeir muni ekki niðurgreiða 
þessa þjónustu. Þá geti fjölgun 
aðgerða haft í för með sér aukna 
hagkvæmi á ýmsum sviðum. Nefnir 
hann sem dæmi að hér á landi sé 
þekking og tækifæri til mun fleiri 
nýrnaígræðslna en nú er og fjölgun 
þeirra verði til þess að hver þeirra 
verði hlutfallslega ódýrari. Þá felist 
tækifæri í fjölgun á bæklunar- og 
augnaðgerðum. 

ÝMISAR ÞREIFINGAR Í GANGI

Björn Zoëga, forstjóri lækn-
inga, segir að möguleikar á 
útflutningi íslenskarar heil-
brigðisþjónustu hafi verið 
til athugunar. Landspítalinn 
verði þó fyrst og fremst að 
huga að heimamarkaðnum. 
Svigrúm sé þó fyrir einhvern 
útflutning á þjónustu og sé 
þegar í gangi svo sem fyrir 
Færeyringa og Grænlendinga. Báðar 
þjóðirnar vilji að læknisverkum 
sem hægt sé að sækja hingað til 
lands sé fjölgað svo þjóðirnar þurfi 
í minni mæli að leita lækninga í 
Kaupmannahöfn. Grænlendingar 

hafi óskað eftir tvöfalt fleiri 
læknisverkum en þeir hafa 
áður fengið hér á landi. Þá 
sé von á hópi lækna frá 
Færeyjum í byrjun desember 
sem ætli að kanna aðstæður 
með það í huga að fjölga 
þeim verkum sem þeir geti 
sótt hingað til lands. „Við 
lítum okkur því næst fyrst,“ 

segir Björn. Hann bætir auk þess 
við að Íslendingar hafi gert nokkrar 
aðgerðir á offeitum Norðmönnum 
með góðum árangri og ábata fyrir 
íslenskt samfélag.  

FLEIRI NORÐURLANDABÚAR VILJA 
LÆKNINGU Á ÍSLANDI

HEILBRIGÐISMÁL „Grunnur-
inn hér á landi fyrir rann-
sóknartengda heilbrigðis-
þjónustu er geysilega 
góður. Það er ekki spurn-
ing,“ segir Róbert Wess-
man, fyrrverandi forstjóri 
Actavis og eigandi fjár-
festingafyrirtækisins Salt 
Investments, sem vinnur 
að því að ná samningum 
við eina af leiðandi sjúkrastofnun-
um Bandaríkjanna í rannsóknar-
samstarfi við Háskólann í Reykja-
vík og íslenskar 
heilbrigðisstofnanir.

Róbert minnir á að samningum 
hafi ekki verið náð enn en von sé á 
ákvörðun innan tíðar. Heilbrigðis-
stofnunin sé með fjóra aðra mögu-
lega samningsaðila til skoðunar. 
Hann sé þó bjartsýnn enda Ísland 
löngum verið tengt heilbrigði auk 
fjölda annarra kosta málinu 
tengdu. 

Róbert fór ásamt konu sinni í 
heimsókn á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja í gær. Hann segir 
heimskóknina hafa verið tengda 
hugsanlegu verkefni. Það hafi þó 
einnig tengst því að hann hafi lengi 
haft áhuga á flestu því sem tengd-
ist heilbrigðismálum. Hann og 
kona hans hafi til að mynda styrkt 
rannsóknarverkefni í tengslum við 
brjóstakrabbamein. Von sé á niður-

stöðum úr því innan 
skamms. Sigurður Ýr Jens-
dóttir, læknir á Heilbrigð-
isstofnun Suðurnesja, hafi 
kynnt þeim aðstæður á 
stofnuninni. 

Róbert segir að náist 
samningar gætu atvinnu-
skapandi tækifæri skapast 
á Íslandi. Eigi að stefna að 
því að fjöldi útlendinga 

leiti sér lækninga hér á landi og 
skapa efnhagslegan ávinning um 
leið þurfi að byggja upp starf sem 
þetta áður. Hann sagði erfitt að tjá 
sig nákvæmlega um hugmyndir að 
samstarfinu strax en þær væru á 
fremur víðtæku sviði.  

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu þarf að draga saman 
útgjöld í heilbrigðiskerfinu um tólf 
milljaða eða um tíu prósent af árs-
veltu. Samkvæmt Víkurfréttum á 
Suðurnesjum þýðir niðurskurður-
inn að Heilbrigðisstofnun Suður-
nesja þurfi að draga saman kostnað 
um 200 milljónir, þá þurfi að loka 
skurðstofu auk þess sem þjónusta á 
fæðingardeild verði skert mjög. 

„Það væri mjög gleðilegt að 
koma að uppbyggingu starfs sem 
þessa hér á landi,“ segir Róbert og 
bætir við að það sé sérstaklega 
mikilvægt í ljósi stöðunnar sem nú 
blasir við íslensku samfélagi.

 karen@frettabladid.is

Áhugi á heil-
brigðisþjón-
ustu á Íslandi
Leiðandi sjúkrastofnun í Bandaríkjunum hefur 

áhuga á því að vinna víðtækt starf hér á landi. Ró-

bert Wessman segir ýmis tækifæri geta skapast. 

BJÖRN ZOEGA

RÓBERT WESSMAN

Setti slys strik í þinn reikning?

Við könnum rétt þinn á bótum!

Slys breyta aðstæðum í lífi okkar og starfi. 
Fáðu greiddar þær bætur sem þú átt rétt á.

Fulltingi þér við hlið / www.fulltingi.is / sími 533 2050
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Gengi evru er 119 kr. hjá okkur *
Gerðu verðsamanburð !!

er glæsilegur sportjeppi sem tekið er 

eftir.  Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra 

ökumanna og er útkoman áberandi glæsilegur bíll.    

Kraftmikil túrbo dísilvél, 5 þrepa sjálfskipting og þú 

getur valið 5 eða 7 manna bíl.  Komdu við hjá okkur, við 

erum á Tangarhöfðanum - Alltaf heitt á könnunni.

Chevrolet gæði

 frábært verð.

VERÐ 4.782.000,-Chevrolet Captiva

7 manna sjálfskiptur sportjeppi

Hluti af staðalbúnað:

Kæling í hanskahólfi Sjálvirkur birtustillir
Áttaviti og útihitamælir

Tenging fyrir MP3 spilara Fjöldiskaspilari
ISOFIX - festing fyir barnastól

Til samanburðar við samkeppnisaðila
Samkvæmt verði frá sölumönnum umboða 19.11.2008

Huyndai Santa Fe dísel 5 manna

Verð kr. 6.720.000,-
Nissan X-Trail dísel 5 manna

Verð kr. 5.750.000,-

* Eigum nokkra Chevrolet bíla tollafgreidda á gengi EUR 119

Volkswagen Tiguan dísel 5 manna

Verð kr. 5.730.000,-

OPIÐ Í DAG
Líttu við í kaffi  og piparkökur



Kaf�  Garður
milli kl. 14:30-17:00

alla helgina
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 61

635 +0,05% Velta: 32 milljónir

MESTA HÆKKUN
ATLANTIC PETROL. 10,16%
BAKKAVÖR 0,49%

MESTA LÆKKUN
FØROYA BANKI 1,48%
EIMSKIPAFÉLAGIÐ 0,76%
ÖSSUR 0,51%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,70 +0,00% ... Atorka 
0,50 +0,00% ... Bakkavör 2,07 +0,49% ... Eimskipafélagið 1,31 
-0,76% ... Exista 4,62 +0,00%  ...  Icelandair Group 13,05 +0,00% 
... Kaupþing 0,00 +0,00% ... Marel Food Systems 76,90 -0,26% ... 
SPRON 1,90 +0,00% ... Straumur-Burðarás 7,08 +0,00% ... Össur 
97,00 -0,51%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR: 238,2   +0,13%

Jónas Friðrik í Markaðnum
Jónas Friðrik Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlits-
ins, hefur sáralítið tjáð sig í fjölmiðlum síðustu 
vikurnar um ástæður og afleiðingar hruns 
fjármálakerfisins. Í dag verður hann hins vegar 
aðalgestur í Markaðnum hjá Birni Inga á Stöð 2 
og mun þar ræða Icesave-innlánsreikningana, 
ábyrgð stjórnvalda og eftirlitsaðila, starfsemi 
skilanefnda bankanna, sem starfa á ábyrgð 
Fjármálaeftirlitsins, og þá hörðu gagnrýni sem 
fram kom í ræðu Davíðs Oddssonar, formanns 

bankastjórnar Seðlabank-
ans, á morgunverðarfundi 
Viðskiptaráðs á dögunum. 
Ætla má að margir leggi við 

hlustir enda standa nú 
mörg spjót á Jónasi og 

annar hver maður 
sérfróður um fjár-

málaeftirlit eftir 
fall bankanna.

Buiter orðinn banki, vill peninga!
Willem Buiter, prófessor við London School 
of Economics, sem skrifaði umtalaða skýrslu 
um íslensku bankana í sumar, lýsir því yfir á 
bloggsíðu sinni á Financial Times að hann og eig-
inkona hans séu nú orðin bankastofnun. Buiter 
bendir á að fjöldi fyrirtækja sem ekki geta talist 
til banka, þeirra á meðal General Motors, hafi að 
undanförnu sótt um að vera vottuð sem bankar, 
í þeim tilgangi einum að fá aðgang að björgunar-
sjóðum bandarískra stjórnvalda.

Buiter viðurkennir að hann skorti reynslu af 
bankarekstri, en spyr um leið hvort sé vitlausara 
að treysta sér fyrir milljörðum af skattfé almenn-
ings eða afhenda þá mönnum sem hafa þegar 
tapað tugum milljarða og gert stórfyrir-
tæki gjaldþrota. Krafa hans 
er samhljóða kröfum 
annarra ofurlaunastjórn-
enda á einkaþotum: 
„Gefðu mér peninga.“

Peningaskápurinn ...

Hagnaður færeyska flugfélagsins 
Atlantic Airways nam 13,7 millj-
ónum danskra króna á þriðja árs-
fjórðungi. Þetta jafngildir rúmum 
320 milljónum íslenskra á núver-
andi gengi krónu. Hagnaður 
félagsins á sama tíma í fyrra var 
rúmum fjórum milljónum danskra 
meiri.

Rekstrarhagnaður nam 37,9 
milljónum danskra króna á tíma-
bilinu sem er tæpum átta milljón-
um meira.

Haft er eftir Magne Arge, for-
stjóra Atlantic Airways, í afkomu-
tilkynningu að hann sé ánægður. 
Félaginu hafi tekist að haga segl-
um eftir vindi en útlit sé fyrir erf-
iðleika á næsta ári.  - jab

Gott flug á 
Færeyingunum

Ellefu og hálft ár hafa 
þurrkast út úr kauphöllinni 
í New York. Botni virðist 
ekki náð á fasteignamörk-
uðum. Nýbyggingar ekki 
færri síðan mælingar 
hófust.

Hlutabréfamarkaðir um allan heim 
lækkuðu mikið í vikunni en dæmi 
eru um að hækkun heils áratugar 
hafi orðið að engu eftir fall síðustu 
daga. Helstu vísitölur í Asíu gengu 
þó til baka í gær. Evrópumarkaður-
inn var enn á niðurleið á meðan 
bandarískar vísitölur vógu salt 
beggja vegna núllsins í byrjun 
dags. 

S&P 500 hlutabréfavísitalan 
bandaríska, sem mælir verð 500 
stærstu fyrirtækja landsins er álit-
legri mælikvarði á ástand markað-
arins en Dow Jones, sem inniheldur 
einungis þrjátíu umsvifamestu fyr-
irtækin, féll um 12,5 prósent. Við 
lokun markaða á fimmtudag hafði 
lokagildi hennar ekki verið lægra 
síðan í apríl 1997. Við það þurrkuð-
ust ellefu og hálft ár úr kauphöll-
inni í New York.

Helstu ástæður dýfunnar vestra 
eru afleitar hagtölur og svört hag-
spá Seðlabanka Bandaríkjanna 
fyrir næstu mánuði. Í fundargerð 
stjórnar bankans sem gerð var 
opinber á miðvikudag er talið að 
efnahagskreppunni muni ekki létta 
fyrr en í fyrsta lagi um mitt næsta 
ár og ekki megi útiloka að teygjast 
muni úr henni. 

Þá voru tölur um atvinnuleysi 
ekki til að blása kjarki í brjóst 
manna. Þær sýndu óvænta aukn-
ingu á nýjum umsóknum um 
atvinnuleysisbætur og hafa ekki 
verið fleiri á atvinnuleysisskrá í 16 
ár. Hagspá seðlabankans gerir ráð 
fyrir að fækka muni í röðum 
atvinnulausra eftir þrjú ár, eða um 
svipað leyti og hagvöxtur eykst.

Þá vegur þungt að fá ef engin 
merki eru um að fljótlega glitti í 
botninn á á fasteignamörkuðum 
vestanhafs. Talið er víst að það sé 
lykilatriði áður en viðsnúningur 
geti hafist að ráði í efnahagsmálum 
þar í landi. Tölur bandarísku hag-
stofunnar um nýbyggingar í októ-
ber endurspegla ástandið ágætlega. 
Samdráttur var í byggingum nýrra 

húsa upp á 4,5 prósent á milli mán-
aða og fór hann við það í 38 prósent 
miðað við sama tíma í fyrra. 
Nýbyggingar hafa ekki verið færri 
síðan mælingar hófust, árið 1959. 

Útlitið framundan er svart, því 
umsóknum um nýbyggingarleyfi 
fækkaði enn meira milli mánaða, 
eða um 12,1 prósent. Ástæðan er 
offramboð íbúðarhúsnæðis, en nóg 
er af óseldum nýbyggingum á 
markaði til að svara 10 mánaða eft-
irspurn. 

Tölur landssamtaka fasteigna-
sala sýna að verðlækkun fasteigna 
hefur nú dreifst til fleiri borga en 
áður, en á þriðja ársfjórðungi var 
hún um 9 prósent miðað við sama 
tíma í fyrra. Ástæða verðlækkun-
arinnar er ekki síst talin fjöl-
margar nauðungarsölur sem fjölg-
aði um 5 prósent í október og voru 
25 prósentum fleiri en á sama tíma 
í fyrra. Nú er svo komið að 35–40 
prósent af öllum seldum eignum 
eru nauðungarsölur.

Bandaríkjamenn eru síður en svo 
þar einir á báti því nýjustu upplýs-
ingar af stöðunni benda til að 
ástandiðð sé litlu betra hjá frænd-
um þeirra Bretum, sem horfðu á 
11.300 fasteignir teknar upp í skuld-
ir vegna vanskila á þriðja ársfjórð-
ungi. Þetta er tólf prósenta aukning 
á milli mánaða, samkvæmt gögnum 
Samtaka breskra húsnæðislánafyr-
irtækja. Eins og til að bæta gráu 
ofan á svart eru engar tölur til um 
samanburð á milli ára enda þetta 
fyrsta árið sem samtökin taka 
saman tölur sem þessar.   
 msh@markaduirnn.is/ - jonab@markadurinn.is

Markaðir vest-
anhafs hrynja

UPPGEFINN VERÐBRÉFASALI Hlutabréfa-
verð tók kipp uppávið í gær eftir að hafa 
fallið um nærri 14 prósent í vikunni.
 MARKAÐURINN/AFP

Skýrsla starfshóps Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins sem unnin var í 
tengslum við lán sjóðsins til 
íslenska ríkisins (svokallað staff 
report) verður birt í byrjun næstu 
viku. Í viljayfirlýsingu ríkisstjórn-
arinnar um áform stjórnvalda 
vegna fjárhagslegrar fyrir-
greiðslu hjá sjóðnum er tekið fram 
að sjóðnum sé heimilt að birta 
skýrsluna og önnur gögn. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Seðlabankanum er skýrslan á for-
ræði sjóðsins og birt þegar sjóður-

inn er tilbúinn til þess. Upplýs-
ingafulltrúi 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins segir 
alla jafna nokkra daga líða frá 
umfjöllun stjórnar sjóðsins þar til 
skýrslur sem þessar eru birtar.

Kristján Kristjánsson, upplýs-
ingafulltrúi forsætisráðuneytis-
ins, segir unnið að „smávægileg-
um textaleiðréttingum“ á vegum 
sjóðsins í Washington og þýðingu 
skýrslunnar á íslensku. Þessu 
starfi ljúki líklega í byrjun næstu 
viku.  -msh/óká

Skýrslan til eftir helgina

Viðskiptaráðherra hefur skipað 
nefnd um heildarendurskoðun á 
bankamarkaði. Þetta kom fram í 
umræðum utan dagskrár á Alþingi 
í gærmorgun. Meðal annars skoðar 
nefndin reglur um viðskipti starfs-
manna við fjármálafyrirtæki, veð-
setningu hluta í fjármálafyrirtækj-
um, eignarhald, stórar 
áhættuskuldbindingar og kross-
eignatengsl.

Álfheiður Ingadóttir, þingmaður 
Vinstri-grænna, var málshefjandi í 
umræðunum og beindi spurning-
um til Björgvins G. Sigurðssonar, 
viðskiptaráðherra. Hún sagði allt 
óljóst varðandi stefnu og fyrirætl-
an stjórnvalda hvað bankana varð-
aði og taldi spurningar hafa vakn-
að um getu þeirra til að sinna  
þjónustu við fólk og fyrirtæki. Álf-
heiður benti á yfirlýsta fyrirætlan 
stjórnvalda um að einkavæða bank-
ana jafnskjótt og auðið væri og 

kvaðst vara við öllum flýti í þeim 
efnum, líta bæri til reynslu Svía og 
Norðmanna þar sem ríkið sé eig-
andi á bankamarkaði.

Björgvin G. Sigurðsson segist 
telja bankana vel í stakk búna til að 
sinna einstaklingum og fyrirtækj-
um í landinu, en í byrjun næsta árs 
verði lokið endurskoðun á eigna-
stöðu þeirra. Hann telur jafnframt 

vert að skoða í fullri alvöru aðkomu 
erlendra aðila að bönkunum. „Ég 
legg þó áherslu á að ekkert hefur 
verið ákveðið í þá veru þó rætt hafi 
verið við kröfuhafa um slíka 
aðkomu. Við það eru bæði kostir og 
ágallar.“ Björgvin segist jafnframt 
áður hafa lýst þeirri skoðun að 
ríkið haldi einhverjum hlut í bönk-
unum þegar losað verði um þá hluti 
síðar. „En auðvitað verður að 
standa allt öðru vísi að einkavæð-
ingu á bönkunum en gert var síð-
ast,“ segir hann, en jafnframt kom 
fram í máli Björgvins að hann efað-
ist um gildi þess að sameina bank-
ana og minnti í þeim efnum á að 
samkeppnisstofnun hafi áður lagst 
gegn sameiningu Landsbankans og 
Búnaðarbankans. Þá segir hann 
starfshóp að störfum vegna vanda 
minni fjármálafyrirtækja. „Við 
vonumst til að lokið sé þrotahrinu 
fjármálafyrirtækja hér.“  - óká

Á ALÞINGI Álfheiður Ingadóttir beinir 
spurningum til Björgvins G. Sigurðsson-
ar í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELMS

Heildarendurskoðun banka í gangi
Skilin milli nýrra banka og gamalla voru rædd utan dagskrár á Alþingi í gær.
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F
yrir fáum vikum síðan voru mun meiri höft á því hvað 
hægt var að segja, svo tekið væri mark á því. Þetta átti 
til dæmis við þá sem voru taldir standa nokkuð um of til 
vinstri, í fornum tímum kommúnismans sem ætti ekki við 
lengur, og því var hægt að dæma þá orðræðu úr leik. Það 

sem hefur gerst á þessum örfáu vikum síðan allt fór á hvolf er 
ótrúleg gróska umræðunnar. Í kjölfarið hafa girðingar, sem áður 
höfðu það hlutverk að stjórna umræðunni, fallið. Áfram er reynt 
að stjórna því hvað telst eðlilegt að segja og hvað ekki. Þolinmæði 
landsmanna gagnvart þeim tilmælum er bara mun minni en áður. 

Þessi „lausung“ á umræðunni er ekki einsdæmi í sögunni. Líkt 
og áður mun þessi gluggi frjálsrar og óheftrar umræðu lokast. 
Eftir skamma hríð, þegar þjóðin er aftur lent, mun aftur myndast 
forræði ákveðinnar orðræðu sem útilokar aðrar og það þrengist að 
því sem er hægt að segja án þess að vera ýtt út í jaðarinn. Mörkin 
sem aðskilja jaðarinn munu færast til, sem aftur mun hafa veruleg 
áhrif á starf stjórnmálaflokka, ætli þeir ekki að úreldast hratt.

Það er fyrirsjáanlegt að um tíma muni almenningur hafa auk-
inn vara á sér hvað varðar einkavæðingu og einkarekstur. Krafist 
verður frekari ábyrgðar einkaaðila sem ætla að sinna þjónustu 
fyrir hið opinbera. Á sama hátt verður gerð krafa til hins opinbera 
um hvernig brugðist verði við gjaldþroti einkaaðilanna. Krafa sem 
ekki hefur farið hátt hingað til, því einhvern veginn var ekki gert 
ráð fyrir því að slík fyrirtæki gætu rúllað. 

Með hruni bankakerfisins fengu stjórnvöld aukin völd, sem 
þau höfðu áður gefið frá sér. Rökin voru þau að ríkið eigi ekki að 
standa í samkeppnisrekstri og að einkaaðilar geti mun betur rekið 
banka en ríkið. Einnig kom til vantraust almennings sem hafði 
um áratugaskeið upplifað pólitíska misnotkun á bönkunum, meðal 
annars í gegnum lánveitingar. Eitt af vandamálum bankanna nú 
– og stjórnvalda – er að traust á einkaaðilum í bankarekstri hefur 
tapast og traust á ríkisvaldinu í bankarekstri hefur ekki áunnist. 
Meðal þess sem nú verður að ræða, og nást einhver sátt um, er 
takmörkun á völdum ríkisvaldsins. Á ríkisstjórnin til dæmis að 
hafa möguleikann á því, í nafni neyðarráðstöfunar, að víkja frá 
almennum reglum réttarríkisins eins og hún virðist hafa gert á 
undanförnum mánuði? 

Á tímum lausungar og neyðarástands getur myndast sú staða að 
sökum óðagots, eða falskrar trúar á fáa valkosti, brjóti Alþingi og 
ríkisstjórn gegn grundvallarmannréttindum almennings. Ástand-
ið getur jafnvel haft þau áhrif að meirihluti þjóðarinnar trúi því 
að það sé nauðsynlegt að gefa afslátt af slíkum réttindum. Þetta 
er staða sem Vesturlandabúar upplifðu í kjölfar árásarinnar á 
Tvíburaturnana í New York og samþykktu í kjölfarið takmarkanir 
á borgaralegum réttindum. Þeim sem mótmæltu skerðingu rétt-
inda var ýtt á jaðarinn. Í umræðunni nú þarf að gæta þess að þessi 
staða komi ekki upp aftur. Það verði varðstaða um réttindi lands-
manna og réttarríkið Ísland. Frá því má ekki hvika, jafnvel þó svo 
einstaka reiðar raddir kalli eftir því að lög landsins eigi ekki alltaf 
við og frá þeim verði að víkja.  

Brot í hugmyndafræði Íslendinga.

Í deiglunni býr nú 
fjölbreytileiki
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

UMRÆÐAN
Eiríkur Bergmann Einarsson skrifar 
um EES

Íslensk stjórnvöld hafa látið í veðri vaka 
að hrun bankakerfisins eigi einna helst 

orsök í óviðráðanlegum ytri aðstæðum. 
Annars vegar vegna alþjóðlegu fjármála-
kreppunnar og hins vegar vegna kerfisvillu 
í evrópsku reglugerðaverki um innstæðu-
tryggingar. Þetta er einkar heppileg skýring 
fyrir innlend stjórnvöld því þar með bera 
þau enga ábyrgð. Hvítþvotturinn gengur 
jafnvel svo lagt að í máli sumra er látið sem 
skuldbindingar um tryggingar á reikningum í 
erlendum útibúum íslenskra banka hafi á einhvern 
hátt komið á óvart. Efast má um hæfni efnahagsyfir-
valda sem halda slíku fram enda hefur þessi staða 
legið fyrir frá því Ísland undirritaði EES-samning-
inn. Kerfisvandinn sem varð Íslandi að falli var 
heimatilbúinn. Við opnuðum fjármálamarkaðinn inn 
á 500 milljóna manna innri markað ESB en örgjald-
miðillinn okkar var áfram varinn af aðeins þrjú 
hundruð þúsund Íslendingum. Í slíka stöðu hafði 
ekkert ríkjanna á Evrópska efnahagssvæðinu komið 

sér og við þessu óráði var margvarað. 
Fjöldi fræðimanna hefur þráfaldlega varað 
við að blessuð krónan gæti ekki staðið 
undir starfi bankanna á galopnum 
evrópskum fjármálamarkaði.

Það er engin tilviljun að með Maastrict-
sáttmálanum sem undirritaður var sama ár 
og EES, 1992, voru teknar tvær ákvarðanir 
samtímis. Annars vegar að fullklára opnun 
fjármálamarkaða og hins vegar að verja 
fjármálakerfið með sameiginlegri mynt, 
evrunni, og sameiginlegum seðlabanka 
sem yrði lánveitandi til þrautavara. Á þeim 
tíma óraði engan fyrir að tiltekin ríki 

myndu taka sig út úr því ráðslagi, eins og síðar varð 
raunin þegar Danir, Bretar og Svíar ákváðu að halda 
um sinn í eigin gjaldmiðil. Öll ríkin gerðu þó 
viðhlítandi ráðstafanir til að verja sína mynt. 
Norðmenn eru varðir af olíusjóðnum og öll nýju 
aðildarríki ESB hafa tekið skref til varnar. Aðeins 
Ísland þverskallaðist við. Eins og glöggur maður 
nefndi var krónan of lítil fyrir bankana en evran of 
stór fyrir íslenska stjórnmálamenn. Því fór sem fór.

Höfundur er dósent og forstöðumaður 
Evrópufræðaseturs Háskólans á Bifröst.

Vandinn er heimatilbúinn

EIRÍKUR BERGMANN 
EINARSSON

Alþjóðlega efnahagskreppan sem 
nú steðjar að stafar ekki 

einungis af hræðslukasti í fjár-
málaheiminum heldur einnig af 
mun dýpri óvissu um framtíðar-
stefnu alþjóðlegra efnahagsmála. 
Neytendur draga úr kaupum á 
húsnæði og bifreiðum, ekki aðeins 
vegna þess að þeir hafa orðið fyrir 
fjárhagslegu tjóni út af lækkandi 
verði hlutabréfa og húsnæðis, 
heldur einnig vegna þess að þeir 
vita ekki hvert þeir eiga að halda. 
Ættu þeir að taka áhættuna af því 
að kaupa sér nýja bifreið þegar 
bensínverð gæti hækkað upp úr 
öllu valdi á ný? Verður þeim kleift 
að afla sér matar eftir hinar 
hrikalegu matvöruverðshækkanir 
sem orðið hafa á þessu ári?

Ákvarðanir um fjárfestingar 
fyrirtækja eru enn erfiðari. 
Fyrirtæki eru treg til að fjárfesta 
þegar eftirspurn neytenda hrapar 
og þau standa frammi fyrir meira 
áhættutjóni en áður hefur þekkst 
vegna lántökukostnaðar. Þau standa 
einnig frammi fyrir gríðarlegri 
óvissu. Hvers konar orkuver munu 
teljast boðleg í framtíðinni? Verður 
þeim leyft að losa jafn mikið af 
koltvísýringi og áður? Munu 
Bandaríkin áfram hafa efni á 
úthverfalífi þar sem íbúðahverfum 
er dreift um allar grundir sem 
krefst daglegra langferða á 
bifreiðum?

Að stórum hluta mun efnahags-
bati ráðast af mun skýrari sýn en 
áður á framtíð efnahagslegra 
breytinga. Þetta er einkum 
verkefni stjórnvalda. Eftir hina 
óljósu og misráðnu forystu Bush-
stjórnarinnar þá þarf Barack 
Obama, nýkjörinn forseti, að byrja 
á því að leggja drög að framtíðar-
stefnu fyrir bandarískan efnahag. 
Bandaríkin eru þó ekki eina 
hagkerfið í þessari jöfnu. Við 
þurfum alþjóðlega sýn um 
sjálfbæran efnahagsbata sem felur 
í sér að forystan komi meðal annars 

frá Kína, Indlandi, Evrópu, Suður-
Ameríku og jafnvel frá Afríku, sem 
hefur lengi verið á útjaðri alþjóð-
legs efnahagslífs, en er svo 
sannarlega partur af því núna.

Innan um óvissuna og glundroð-
ann eru nokkrir fastir punktar sem 
augljósir mega teljast. Í fyrsta lagi 
geta Bandaríkin ekki haldið áfram 
að fá lán frá öðrum löndum eins og 
undanfarin átta ár. Vöruskiptajöfn-
uður Bandaríkjanna þarf að verða 
hagstæðari, sem þýðir að vöru-
skiptajöfnuður Kína, Japans og 
fleiri umframframleiðsluríkja þarf 
að verða óhagstæðari. Í öðru lagi 
þarf að vega upp á móti minnkandi 
neyslu Bandaríkjamanna að hluta 
til með aukinni fjárfestingu. Á hinn 
bóginn munu einkafyrirtæki ekki 
fjárfesta meira nema skýr stefna 
sé fyrir hendi í efnahagsmálum. 
Obama hefur lagt áherslu á 
„grænan endurbata“, það er 
efnahagsbata sem er byggður á 
sjálfbærri tækni en ekki aðeins á 
eyðslu neytenda.

Í þriðja lagi verður efnahagsbati 
Bandaríkjanna ekki trúverðugur 
nema einnig sé fundin leið til að 
koma ríkisfjármálunum í lag. 
George W. Bush hafði þá efnahags-
stefnu að lækka skatta þrisvar 
sinnum en auka útgjöld til stríðs-
rekstrar. Útkoman varð gríðarlegur 
fjárlagahalli, sem verður orðinn 
hreint tröllslegur á næsta ári 
(hugsanlega þúsund milljarðar 
dala) þegar ofan á hann leggjast 
auknar byrðar vegna samdráttar, 

björgunaraðgerða fyrir bankana og 
skammtímainnspýtingar í efna-
hagslífið. Meðal annars þarf að 
hætta stríðsrekstri í Írak, auka 
skatta á auðmenn og smám saman 
taka upp nýja neysluskatta.

Í fjórða lagi verður að líta á hin 
fátæku svæði heimsins sem 
fjárfestingartækifæri en ekki sem 
ógn eða staði sem þarf að forðast. 
Meðan helstu grunnkerfisfyrirtæki 
Bandaríkjanna, Evrópu og Japans 
búa við mikla umframgetu, þá ættu 
Alþjóðabankinn og aðrir alþjóða-
sjóðir að fjármagna stórar 
grunnkerfisframkvæmdir í Afríku, 
til að leggja vegi, reisa orkuver, 
byggja upp hafnir og símakerfi.

Í venjulegum viðskiptasveiflum 
eru löndin yfirleitt látin sjálf um 
að ná sér á strik. Í þetta skiptið 
þurfum við á alþjóðlegri sam-
vinnu að halda. Til þess að 
efnahagsbati náist er nauðsynlegt 
að verulegar breytingar verði á 
viðskiptaójafnvægi, tækniþróun 
og ríkisfjárlögum. Þessar víðtæku 
breytingar þarf að samhæfa milli 
stærstu hagkerfa, ef ekki í 
smáatriðum þá að minnsta kosti 
með óformlegum hætti. Hvert ríki 
þarf að átta sig á meginstefnu 
breytinganna sem gera þarf bæði 
innanlands og á heimsvísu, og öll 
ríki þurfa að taka þátt í því að 
notfæra sér nýja sjálfbæra tækni 
og sameiginlegri fjármögnun 
alþjóðlegra verkefna, eins og til 
dæmis aukna fjárfestingu í 
grunnstoðum Afríkuríkja.

Við erum komin á þann stað í 
sögunni að samvinna leiðtoga á 
vettvangi alþjóðastjórnmála er 
orðin mikilvægari en nokkru sinni. 
Til allrar hamingju hafa Bandarík-
in tekið stórt skref fram á við með 
því að kjósa Obama. Nú þarf að 
hefja verkið.

Höfundur er prófessor í hagfræði  
við Kólumbíuháskóla. ©Project 
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Sjálfbær afturbati

Endurreisn efnahags
JEFFREY SACHS

Í DAG |

Spurt í þinginu
Tvær fyrirspurnir voru lagðar fram í 
þinginu í gær. Í annarri spyr Kristinn 
H. Gunnarsson viðskiptaráðherra um 
samskipti hans og Fjármálaeftirlitsins 
og í hinni vill Árni Þór Sigurðsson 
vita um fjölda og aðbúnað íslenskra 
fanga í fangelsum í útlöndum. Þá var 
lögð fram þingsályktunartillaga þing-
manna úr öllum flokkum 
um að þingfundum 
verði útvarpað um allt 
land (í greinargerð er 
ekki gerð grein fyrir 
hvað slíkt kostar) 
og að útsend-
ingar hefjist 
eigi síðar en 
næsta haust.  

Marklaust?
Allt væri þetta gott og blessað ef 
gjörvöll stjórnarandstaðan, í nafni 
formanna stjórnarandstöðuflokk-
anna, hefði ekki líka lagt fram í gær 
tillögu um vantraust á ríkisstjórnina, 
þingrof og kosningar. Er ekkert að 
marka þá tillögu? Er hún bara lögð 
fram til að komast í útvarpið? Vill 
stjórnarandstaðan ekki ríkisstjórnina 
frá og nýjar kosningar? Ætlast hún 
þá til að það verði síðustu verk rík-
isstjórnarinnar og þess þings sem 
nú starfar að leita að Íslendingum 
í fangelsum í útlöndum og ráðast 

í tugmilljóna króna 
uppbyggingu á 

útvarpsdreifi-
kerfi? 

Maður ársins 
Í heitu pottunum er nú skrafað um 
hvern hlustendur Rásar 2 kjósa mann 
ársins 2008. Eins og sakir standa eru 
Bjarni Harðarson, Egill Helgason og 
Hörður Torfason helst taldir koma 
til greina. Svandís Svavarsdóttir var 
maður ársins í fyrra og Ómar Ragn-
arsson árið þar áður. Í gegnum árin 

hafa svo menn á borð 
við Ólaf F. Magnússon, 

Garðar Sverrisson og 
Ólaf Ragnar Grímsson 
verið menn ársins á 

Rásinni.
 bjorn@frettabladid.is
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www.kvikmyndaskoli.is

HANDRIT / LEIKSTJÓRN

Kvikmyndaskóli Íslands er skemmtilegur 

og krefjandi skóli sem menntar fólk 

til skapandi starfa. 

Viðurkennt tveggja ára nám.

100% lánshæft hjá LÍN.

SKRÁNING STENDUR YFIR!



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

Verð frá
 25.920 kr.

20% AFSLÁTTUR

Verð frá
4.240 kr.

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

HEILSUKODDAR
í miklu úrvali

á einstöku jólatilboði

VERÐ FRÁ 5.900 KR

MIKIÐ ÚRVAL
AF SÆNGURFÖTUM

Á ÓTRÚLEGU JÓLATILBOÐI

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

CHERY
Leðurrúmstæði með

heilsudýnu (160x200).
Innifalið botn, rammi og gafl.
Hægt er að velja um fjórar
tegundir af heilsudýnum.

Áður 349.850 kr.
NÚ 244.895 kr.

= 104.955 kr.
AFSLÁTTUR!

VIKTORIA
Rúmstæði meðheilsudýnu (160x200).Innifalið botn, rammi og gafl.Hægt er að velja um fjórartegundir af heilsudýnum.Áður 339.900 kr.NÚ 237.930 kr.= 101.970 kr.AFSLÁTTUR!

PRIME
Leðurrúmstæði með

heilsudýnu (160x200).

Innifalið botn, rammi og gafl.

Hægt er að velja um fjórar

tegundir af heilsudýnum.

Áður 247.181 kr.

NÚ 173.027 kr.

= 74.154 kr.
AFSLÁTTUR!

30%
AFSLÁTTUR!



MERKT VERÐ 1198 KR./KG

MERKT VERÐ 1779 KR./KG.

MERKT VERÐ 2498 KR./KG.

MERKT VERÐ 998 KR./KG.

COKE 

AFGREIÐSLUTÍMI:  LAUGARD: 10.00-18.00   SUNNUD. 12.00-18.30



MERKT VERÐ 2220 KR./KGMERKT VERÐ 3398 KR./KG.

MERKT VERÐ 1098 KR./KG. MERKT VERÐ 499 KR./KG. 

MERKT VERÐ 1359 KR./KG.

MERKT VERÐ 1898 KR./KG.

MERKT VERÐ 664 KR./KG.
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UMRÆÐAN
Ingimundur Friðriksson 
skrifar um stjórn Seðla-
banka Íslands

Í grein í Fréttablaðinu 
21. nóvember 2008 

rekur Helgi Hjörvar 
alþingismaður 23 atriði 
sem hann telur sýna 
fram á stjarnfræðilegt 
vanhæfi yfirstjórnar 
Seðlabankans. Hér skal aðeins í 
örstuttu máli brugðist við athuga-
semdum Helga í sömu töluröð og 
þær voru í grein hans. 

1. Seðlabankinn er ekki gjald-
þrota. Líkt og margir aðrir er lík-
legt að Seðlabankinn verði fyrir 
tjóni vegna hruns bankanna en 
stærð þess liggur ekki fyrir. Seðla-
bankinn bauð innlendum bönkum 
upp á áþekka fyrirgreiðslu og 
seðlabankar í öðrum löndum og 
tók að veði hliðstæð verðbréf og 
aðrir seðlabankar, þ.m.t. skulda-
bréf útgefin af bönkum. Hið sama 
gerði t.d. Seðlabanki Evrópu. 
Hægt hefði verið að búa svo um 
hnúta að veð Seðlabankans hefðu 
verið tryggð í uppskiptingu bank-
anna í október. Kosið var að fara 
þá leið sem farin var til þess að 
kröfuhafar sætu allir við sama 
borð og að ekki yrði sköpuð tilefni 
til málssóknar af hálfu erlendra 
kröfuhafa vegna mismununar.

2. Seðlabankinn 
hefur rækilega gert 
grein fyrir gjaldeyris-
forða sínum í ritum 
sínum og annars staðar. 
Í minnisblaði sem birt 
var á heimasíðu bank-
ans 9. október sl. var 
gerð grein fyrir við-
leitni hans til þess að 
stækka forðann í ár. 
Gagnrýni Helga er 
hafnað.

3. Ekki er rétt að 
bankanum hafi staðið til boða lán 
frá JP Morgan á góðum kjörum sl. 
vor, hvað þá í þeirri fjárhæð sem 
Helgi gefur í skyn.

4. Það er rangt að bankinn átti 
sig ekki á hlutverki sínu í fjár-
málastöðugleika. Hann hefur 
kappkostað að sinna því hlutverki 
af kostgæfni eins og endurspegl-
ast m.a. í ritum hans. Þá hefur 
hann beitt reglum um gjaldeyris-
jöfnuð og lausafjárkvöð og vakað 
yfir hvoru tveggja. Lækkun bindi-
skyldu árið 2003 var síðasti áfang-
inn í að skapa innlendum fjármála-
fyrirtækjum sömu 
rekstrarskilyrði og fjármálafyrir-
tæki bjuggu við á evrópska efna-
hagssvæðinu. Það var í samræmi 
við stefnu sem mótuð var á árinu 
1998. Frá árinu 2003 voru bindi-
skyldureglur Seðlabanka Íslands 
nánast samhljóða reglum Seðla-
banka Evrópu.

5. Seðlabanki Íslands náði verð-

bólgumarkmiði sínu á fyrri hluta 
verðbólgumarkmiðsskeiðsins. 
Rækilega hefur verið gerð grein 
fyrir því hvers vegna erfitt var að 
ná markmiðinu á síðustu misser-
um og fer því fjarri að þar sé við 
Seðlabankann einan að sakast. 
Framvinda opinberra fjármála, 
skattabreytingar, fyrirkomulag 
húsnæðislána, opinberra og ann-
arra, stórðiðjufjárfestingar, mikl-
ar launahækkanir o.fl. urðu þess 
valdandi að þensla varð meiri en 
ráðið var við með stjórntækjum 
peningamála einum.

6. Svar við 5. lið á að nokkru 
leyti við í 6. lið. Kynnt var undir 
neyslu og fjárfestingargleði með 
ónógu aðhaldi á öðrum sviðum 
efnahagslífs en peningamála.

7. Þessi liður er tæpast svara-
verður. Gjaldeyrisforði þjóðarinn-
ar er ávaxtaður samkvæmt regl-
um sem um það gilda, í traustum 
skuldabréfum og á innlánsreikn-
ingum í alþjóðlega viðurkenndum 
og traustum fjármálafyrirtækj-
um.

8. Seðlabankinn hafði ágæta 
mynd af stöðu bankanna á fyrri 
hluta þessa árs eins og endranær. 
Það sem kristallaðist  fyrr á þessu 
ári var mat alþjóðlegra fyrirtækja 
á hve langvinn alþjóðlega fjár-
málakreppan yrði og hversu erfið 
hún gæti orðið bönkum sem reiddu 
sig í þeim mæli sem íslenskir 
bankar gerðu á fjármögnun á 
alþjóðlegum lánamörkuðum.

9. Lækkun bindiskyldu á erlend-
um útibúum íslenskra banka fyrr 
á þessu ári fól í sér að bindiskyldu-
reglurnar voru lagaðar að því sem 
gildir í Seðlabanka Evrópu. Í 
regluverki hans eru innstæður í 
útibúum evrópskra banka á Evr-
ópusvæðinu en utan heimalands 
ekki háðar bindiskyldu. 

10. Því er alfarið hafnað að fjár-
málastöðugleikaskýrslan frá því í 
maí sl. feli í sér villandi upplýs-
ingagjöf. Þar er framvindan rakin 

ítarlega og gerð grein fyrir veik-
leikum í stöðunni. Skýrslan talar 
best sínu máli, rétt eins og fyrri 
skýrslur bankans um fjármála-
stöðugleika. Einnig má vitna til 
umsagna annarra, svo sem mats-
fyrirtækja og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins fyrr á þessu ári. Rétt er 
að minna á að hamfarir riðu yfir 
alþjóðlega fjármálamarkaði eftir 
að skýrslan var gefin út í maí sl., 
einkum nú á haustmánuðum. 

11. Viðbragðsáætlanir höfðu 
verið gerðar í Seðlabankanum.

12. Um vaxtabreytingar í októb-
er var fjallað í fréttatilkynningu 
bankans og Peningamálum nú í 
nóvember og engu við að bæta.

13. Seðlabankinn keppti ekki við 
viðskiptabankana um fjármagn 
með skuldabréfaútgáfu og lánalín-
um. Hann samdi fyrir hönd ríkis-
sjóðs um lán með milligöngu þýsks 
banka í ágúst sl. Í þeim viðræðum 
kom aldrei fram og var aldrei 
nefnt að lánveiting til ríkissjóðs 
myndi hafa áhrif á önnur viðskipti 
þeirra banka á Íslandi. Annað kom 
á daginn og kom öllum á óvart.

14. Bankinn hefur áður svarað 
því af hverju hann átti ekki aðild 
að samningum norrænna seðla-
banka við bandaríska seðlabank-
ann. Bankinn átti viðræður við 
bandaríska seðlabankann. Ekki 
var unnt að greina frá þeim á 
meðan þær stóðu yfir. Fráleitt er 
að halda því fram að þar hafði 
verið um viðvaningshátt að ræða. 
Aftur er vitnað til minnisblaðs 
bankans frá 9. október sl.

15. Það var ríkisstjórnin sem 
ákvað að taka yfir Glitni. Ákvörð-
unin var ekki stórslys. Um aðra 
kosti var ekki að velja eins og 
málum var þá komið. 

16. Um miðjan október fetaði 
Seðlabankinn og önnur stjórnvöld 
sig inn í nýtt umhverfi eftir hrun 
bankanna. Gengi krónunnar var 
ekki fest heldur var um milliá-
fanga að ræða þar til það fyrir-

komulag var valið sem fylgt hefur 
verið í meginatriðum síðan. 
Aðstæður kröfðust óvenjulegra en 
eins skipulegra viðbragða og unnt 
var.

17. Kastljóssviðtal við formann 
bankastjórnar hafði ekkert með 
fall Kaupþings að gera.

18. Tilkynning um lán rúss-
neskra stjórnvalda var byggð á 
upplýsingum sem bankanum bár-
ust á þeim tíma og ekki var ástæða 
að ætla annað en að þær væru full-
komlega áreiðanlegar. 

19. Það er mat hvers og eins 
hvort ummæli af því tagi sem vitn-
að er til í 19. tölulið hafa sérstök 
áhrif á trúverðugleika íslensks 
fjármálakerfis. Ýmsir hafa tjáð 
sig í erlendum fjölmiðlum um 
íslenskt fjármálakerfi og ekki víst 
að það hafi allt verið hjálplegt.

20. Liðir 20. til 22. vísa til ræðu 
formanns bankastjórnar á dögun-
um og tengdra hluta og mun hann 
skýra þau sjálfur að því marki 
sem hann telur tilefni til.

23. Ég kannast ekki við að seðla-
bankastjóri hafi veitt seðlabanka-
stjórum annarra ríkja tilsögn í 
mannasiðum. 

Dylgjur um að Seðlabankastjórn 
muni verja lánum frá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum á óeðlilegan 
máta eru ósmekklegar svo vægt 
sé til orða tekið og ekki svaraverð-
ar. Er líklegt að lánveitendur, 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 
aðrir, myndu veita lánin ef ástæða 
væri til að efast um að þeim yrði 
skynsamlega varið?

Óskandi væri að umræður um 
Seðlabankann og verk hans yrðu 
málefnalegri og mótuðust ekki af 
sjónarmiðum sem í engu snerta 
það mikilvæga viðfangsefni bank-
ans að taka þátt í endurreisn þjóð-
arbúskaparins eftir áföll hausts-
ins.

Höfundur er bankastjóri Seðla-
banka Íslands.

INGIMUNDUR 
FRIÐRIKSSON

Athugasemdir við grein Helga Hjörvars 

UMRÆÐAN
Sighvatur Björgvins-
son skrifar um stjórn-
málaumræðu

Í hartnær fjóra áratugi 
hef ég fylgst náið með 

störfum Alþingis og 
umfjöllun um Alþingi og 
alþingismenn í fjölmiðl-
um og orðræðum þar um 
meðal fólks. Stundum 
sem áhorfandi. Oftar sem þátttak-
andi. Á þeim árum hef ég átt sam-
skipti og samleið með fjöldanum 
öllum af konum og körlum, sem 
starfað hafa á Alþingi, komið þar 
og farið. 

Ég man þó ekki eftir öðru en sú 
skoðun hafi ávallt verið mjög ein-
dregin; jafnvel ríkjandi; að alltaf 
hafi á þessu tímabili valist til setu 
á þjóðþinginu vont fólk, vanhæft 
og spillt og á allt of háum launum. 
Þannig hefur a.m.k. umræðan 
verið Þó fólk af þessu tagi hafi 
jafnan horfið á braut í talsverðum 
hópum ekki síðar en á fjögurra 
ára fresti hefur aldrei neitt skárra 
fólk komið í staðinn. Í heil fjörutíu 
ár. Merkileg sú þjóð sem aldrei 
getur valið sér nema vont fólk til 
starfa á löggjafarsamkomu sinni. 
Eins og sagt er þó að mikið sé til af 
hæfu og góðu fólki sem sé miklu 
betur til starfans fallið en það fólk, 
sem þjóðin hefur valið. Meira að 
segja sá stóri hópur fjölmiðla-
fólks, sem setið hefur á Alþingi, 
hefur ekkert reynst vera skárra 
fólk en aðrir. 

Slík er ógæfa þjóðarinnar að 
meira að segja úr hópi mestu 
gagnrýnendanna hefur aldrei tek-
ist að velja nema versta fólkið. 
Meira en tímabært að spurt sé 
hvort ekki sé rétt að menn hætti 
að velja sér löggjafarsamkomu 
með þessum hætti. Hvort ekki 
muni gefa miklu betri raun að 
þjóðþingið sé einfaldlega skipað 
þeim, sem skipa sig bara sjálfir?  
Er ekki orðið fullreynt að brúka 
kosningar? Þær skila engu nema 

vondu fólki. Ólánssöm er 
sú þjóð sem sjálf getur 
aldrei valið sér nema vont 
fólk til forystu.

Bönnum rotnu og spilltu 
flokkana!
Þá er það flokkakerfið. 
Það hefur nú alltaf verið 
rotið og gegnumspillt. Þó 
hefur þjóðin alltaf af og 
til verið að reyna að 
stofna nýja flokka. Ég 
man í svipinn eftir Lýð-

ræðisflokknum, Þjóðvarnar-
flokknum, Borgaraflokknum, 
Bandalagi jafnaðarmanna, 0-
flokknum og Þjóðvaka; nýjum 
flokkum sem þjóðin hafnaði. 
Gömlu flokkunum langlífu; 
Alþýðuflokki og Alþýðubandalagi; 
sem nú eru dauðir. Íslandshreyf-
ingunni, sem engu náði fylgi. Af 
fimm stjórnmálaflokkum, sem nú 
sitja á Alþingi, er einn á tánings-
aldri; Frjálslyndi flokkurinn; og 
tveir á barnsaldri; Samfylkingin 
og Vinstri grænir. Þrátt fyrir allar 
þessar tilraunir til þess að virkja 
félagafrelsið til þess að stofna 
nýja stjórnmálaflokka hafa þeir 
alltaf reynst vera rotnir og gegn-
umspilltir. Er ekki orðið fullreynt? 
Er ekki kominn tími til þess hrein-
lega að banna þessa flokkastarf-
semi? Og þá að sjálfsögðu í nafni 
lýðræðisins. 

Það hefur svo sem verið gert 
bæði fyrr og síðar í öðrum lönd-
um. Að banna stjórnmálaflokka. Í 
nafni lýðræðisins.

Burtu með þingræðið!
Og ríkisstjórnin! Hafa ekki allar 
ríkisstjórnir í landinu brugðist? 
Ekki man ég betur en sú skoðun 
hafi verið mjög ofarlega; jafnvel 
efst á baugi og mjög almenn í 
þessi fjörutíu ár. Þessar ríkis-
stjórnir hafa verið sagðar selja 
sjálfstæði þjóðarinnar a.m.k. fjór-
um sinnum í mínu fjörutíu ára pól-
itíska minni og geri aðrar ríkis-
stjórnir betur! Að minnsta kosti 
jafnoft hafa þær verið skipaðar 
einstaklingum, sem þjóðarsálin 

jafnvel sakaði um landráð og land-
sölu. Svo ekki sé talað um svikar-
ana, lygarana og ómerkingana. 

Er nú ekki nóg komið? Er nú 
ekki fullreynt? Skipum utanþings-
stjórn! Hvað er nú það? Það er jú 
stjórn skipuð fólki sem þjóðin 
hefur ekki kjörið á þing! Sum sé 
góðu fólki. En sú stjórn getur ekk-
ert gert ef hún nýtur ekki stuðn-
ings þingsins. Það er sú skipan 
mála, sem við Íslendingar höfum 
og kallast þingræði! Virkilega?!? 
Þá afnemum við þetta þingræði. 
Förum barasta fylktu liði inn í 
Alþingishúsið og hendum þessu 
þingliði út á götu. Lýðræðið þarf á 
því að halda! 

Þetta á sér líka fordæmi frá 
öðrum þjóðum. Þar var það líka 
gert í nafni lýðræðisins.

Heimskan gegn vanhæfni og 
spillingu!
Á leiðinni í vinnuna í morgun 
hlýddi ég á unga menn ræða 
saman í útsendingu einnar 
útvarpsstöðvarinnar. Þeir töluðu 
til skiptis um lýðræði og lýðveldi 
og virtust halda að þau orð þýddu 
slíkt hið sama og hvorugt hafði hjá 
þeim þá merkingu, sem mér var 
kennt af vondu fólki að þau þýddu 
hvort um sig. Þessir ungu menn 
voru að gefa þjóðinni ráð í þreng-
ingum hennar í krafti þekkingar 
sinnar. Þeir höfðu auðheyrilega 
ekki haft jafn náin kynni af því 
sem vont fólk aðhefst og vesaling-
urinn ég í mínu fjörutíu ára bram-
bolti innan um slíkt fólk og þau 
heimskulegu viðhorf, sem þar eru 
höfð að leiðarljósi. Heimskan, sem 
minn gamli vinur og félagi Vil-
mundur Gylfason sagði að væri 
áttunda dauðasyndin. 

Vonandi bætist nú sú höfuðsynd, 
heimskan, ekki ofan á spillingu og 
vanhæfni þess vonda fólks, sem 
þjóðin hefur valið úr hópi sínum 
til þess að leiðsegja sér það sem af 
er lýðveldistímanum. Fyrr má nú 
rota en dauðrota!

Höfundur er fyrrverandi ráðherra 
og alþingismaður. 

Hér segir frá vondu fólki

SIGHVATUR 
BJÖRGVINSSON
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UMRÆÐAN
Halldóra Thorodd-
sen skrifar um góð-
ærið

Vitund tímabils 
veitir okkur sam-

eiginlega sýn og þessi 
sameiginlega sýn 
verður svo fyrirferða-
mikil að hún lýstur 
okkur sameiginlegri blindu, 
skyggir á aðra sjónarhóla. Vit-
und tímabils er furðulegt fyrir-
bæri. Hún gengur undir ýmsum 
nöfnum svo sem tímadraugur, 
tíðarandi og jafnvel tíska. Verk-
lagið á sennilega stærstan þátt í 
að lita hvert tímabil. Það má 
segja að við séum alltaf í álög-
um.

Eftir hrun kommúnismans í 
Evrópu tók við æsilegt frjáls-
hyggjuskeið sem litað hefur líf 
okkar síðastliðna áratugi. Nú er 
þessi skrítni draumur á enda 
eftir harkalegan árekstur við 
veruleikann. Ég veit að margir 
eiga bágt og kvíða nú fátækt og 
basli. Þó hefur það komið mér á 
óvart undanfarna daga hvað 
mörgum er létt. Fólk hittist á 
götu (jafnvel ókunnugir) og spyr 
hvert annað um líðan og horfur 
en bætir svo gjarnan við í léttari 
tón „en varst þú ekki orðin þreytt 
á þessu?“  

Þegar gömlu kommarnir fóru 
til Sovétríkjanna til að skoða 
sæluríkið forðum, komu þeir 
gjarnan heim dálítið miður sín. 
Jafnvel þeir sem enn trúðu á 
réttlæti í framkvæmd urðu að 
viðurkenna hvað þessi sýndar-
veruleiki þarna austur frá væri 
hundleiðinlegur. Kommúnismi 
og kapítalismi eru tvær hliðar 
sama draums. Kerfi sem gætu 
kannski gagnast okkur í synd-

lausum heimi. Ef veru-
leikinn væri öðruvísi. 
Kerfin eiga það þess 
vegna sameiginlegt að 
þurfa að útbúa sýndar-
veruleika svo að þau 
„gangi upp“. Þau 
útheimta að lífið sé 
einsleitt og fari bara 
fram undir ljósa-
staurnum.

Ég hef séð lýsingar 
á þessum leiðindum í 

nokkrum sendibréfum kalda-
stríðs-tímabilsins og get bara 
ekki komist hjá því að bera þau 
saman við þau leiðindi sem við 
höfum nú nýverið gengið í gegn-
um. Ekki má þó misskilja mig 
svo að ég sjái ekki hinn stóra 
mun, hér voru ekki milljónir 
drepnar, hér var enginn sendur í 
þrælkunarbúðir.  

Í Sovétríkjunum átti alþýðan að 
vera glöð og njóta tilreiddra 
skemmtiatriða ríkisins. Í hverju 
ráði sátu sléttgreiddir litlir karl-
ar sem höfðu bólgnað út af bitl-
ingum og voru orðnir æði heima-
ríkir. Það voru þessir 
menningasnauðu nýríku karlar 
sem voru hliðverðir jafnt í list-
rænum efnum sem í almennri 
fyrirgreiðslu, settu verkefni á 
koppinn. Þeir byggðu sér villur 
með smekklausu dýru dótaríi í 
bland við Steinway-flygla og skil-
erí eftir hirðmálara. Dót sem í 
þeirra huga túlkaði stétt þeirra 
og stand. Þessa rassa þurfti að 
sleikja til allra verka. Varla var 
haldinn viðburður svo ekki færi 
lunginn úr opnunarhátíðinni í að 
klappa aðalhvatamanninum lof í 
lófa. Ekki mátti gagnrýna neitt í 
þessum besta heimi allra heima, 
fólk þurfti að hvísla ólund sinni í 
eigin barm ef það átti ekki að 
hljóta verra af.  

Þessu var auðvitað öðruvísi 
fyrir komið hér á skerinu meðan 

á æðinu stóð. En kerfið okkar fyr-
irskipaði líka þessa sömu gervi-
gleði því hlutabréfin ganga fyrir 
bjartsýni. Og þeir sem gagnrýndu 
voru ekki sendir í þrælkunarbúð-
ir en þeir voru stimplaðir „öfund-
sjúkir úrtölumenn“ eða bara bein-
línis of leiðinlegir og áttu ekki 
upp á dekk. Þeir komust ekki í 
fjölmiðlana sem vildu vera léttir 
og skemmtilegir samkvæmt dags-
skipun. Fjölmiðlarnir stunduðu 
upplýsingaafþreyingu þar sem 
öllu var blandað saman í eina 
langdregna auglýsingu aðallega 
um eigið ágæti. Hið heilaga gaml-
ársskaup þjóðarinnar var að 
lokum slitið í sundur með auglýs-
ingum. Bjargúlfarnir voru ekki 
opinberir starfsmenn en voru 
nánast komnir í hliðvarðarstöðu 
jafnt í listum sem í almennum 
framkvæmdum. Vart mátti halda 
hér viðburð nema að vegsama 
kostunaraðila í bak og fyrir. Það 
mátti ekki setja niður hríslu án 
þess að montspjöld og fánar 
skyggðu á: „við kostuðum lund-
inn“ sögðu Essó og Glitnir. Ég 
þekki marga sem urðu aldrei 
fyllilega samdauna þessu mont-
samfélagi Þeir urðu feimnir og 
miður sín af því að þetta var í 
hrópandi ósamræmi við þau gildi 
sem þeir ólust upp við. Okkur var 
talin trú um að rótgróin ríkisapp-
aröt eins og útvarp, sjónvarp, 
sjúkrahús og háskólar gætu ekki 
lengur starfað nema vegna kost-
unaraðila og allir áttu einhvern 
veginn að verða svo fegnir yfir 
þessu öllu. Sál okkar var farið að 
þyrsta í annars konar veruleika, 
fjölbreytilegri og sannari.

Krakkar, Þegar harðnar á daln-
um á komandi árum, minnumst 
þess þá, okkur til huggunar, hvað 
þetta var hundleiðinlegur sýndar-
veruleiki.

Höfundur er rithöfundur.

Muniði hvað þetta var leiðinlegt?

HALLDÓRA THORODDSEN

Horft til framtíðar 
UMRÆÐAN
Páll Magnússon skrif-
ar um uppbyggingu 
atvinnulífsins

Ínýlegri grein minni í 
Fréttablaðinu voru 

lagðar fram tillögur til 
að bregðast við stór-
auknum skuldum heim-
ila og fyrirtækja. Þar 
var lagt til að skuldir yrðu 
afskrifaðar, gengið yrði til við-
ræðna við Evrópusambandið um 
inngöngu í það og breytingar 
gerðar á stjórn Seðlabanka 
Íslands. Hér eru lagðar fram til-
lögur um uppbyggingu atvinnu-
lífs og nauðsynlega breytingu á 
starfsháttum í stjórnmálum.

Áhersla á nýsköpun
Fjölmargir hafa bent á þá leið 
sem Finnar fóru í atvinnuþróun 
fyrir nærri 20 árum. Mikilvægt 
er að stjórnvöld ljúki við þá 
stefnumótun, sem þegar hefur 
verið hafin hér að finnskri fyr-
irmynd. Hún hefur þegar að 
hálfu leyti verið farin hér. Með 
samþykkt laga um vísinda- og 
tækniráð árið 2003 var vísinda-
rannsóknum og tækniþróun 
komið í svipaðan farveg og í 
Finnlandi, enda kemur fram í 
athugasemdum með frumvarp-
inu að skipulag rannsóknarmála 
í Finnlandi hafi verið haft til 
hliðsjónar við gerð þess. Auk 
þessa voru sett ný lög árið 2003 
um opinberan stuðning við vís-
indarannsóknir og opinberan 
stuðning við tækniþróun og 
nýsköpun. Nýir sjóðir tóku til 
starfa, sem hafa yfir mun meira 
fjármagni að ráða til stuðnings 
vísinda- og tæknirannsóknum í 
landinu en áður hefur þekkst. 
Allar þessar breytingar voru 
gerðar með hliðsjón af reynslu 
Finna og reyndar var einnig 
horft til annarra þjóða sem hafa 
náð góðum árangri, eins og Íra, 
Skota, Dana og Ástrala. Gerðir 
hafa verið vaxtarsamningar, 
unnið að uppbyggingu þekking-
arsetra og klasamyndun fyrir-
tækja – allt að finnskri fyrir-
mynd. Mikilvægt er að leggja 
meira fé til vísindarannsókna 
og í opinberan stuðning við 
tækniþróun og nýsköpun og 
ljúka við að sameina stofnanir 
sem sinna atvinnuþróun í land-
inu. 

Fjármagn til orkufyrirtækja
Skoða ber möguleika á því að 
lífeyrissjóðir eigi kost á að 
lána orkufyrirtækjunum fé til 
framkvæmda. Afar brýnt er að 
uppbygging orkumannvirkja 
haldi áfram enda slíkar fram-
kvæmdir mannfrekar og leiða 
til útflutningsverðmæta síðar 
meir. Aðgangur orkufyrirtækja 
að lánsfjármagni er takmark-

aður í þeirri lánsfjár-
kreppu sem nú ríkir 
á heimsvísu. Þá hefur 
lækkandi lánshæfis-
mat íslenska ríkisins 
neikvæð áhrif, a.m.k. á 
Landsvirkjun.

Styrking sveitarfélaga
Sveitarfélögin í land-
inu munu gegna lykil-
hlutverki næstu miss-
eri. Aukið atvinnuleysi 

mun koma mjög við þeirra starf-
semi, m.a. félagsþjónustu þeirra. 
Þá er afar mikilvægt að þyngri 
rekstur hafi ekki þau áhrif að 
þjónustugjöld hækki. Hækkun 
þeirra skilar sér beint í verðlag 
og heldur uppi verðbólgu. Hlut-
deild sveitarfélaga í tekjuskatti 
þarf að auka um 1% gegn skuld-
bindingu um óbreytt þjónustu-
gjöld. Með þessu ásamt aðgangi 
að ódýru fjármagni geta sveitar-
félögin ráðist í ýmsar mannafls-
frekar framkvæmdir á næstu 
árum og unnið þannig gegn 
auknu atvinnuleysi.

Breytingar á lýðræðisháttum
Kallað er eftir breytingum. Ekki 
aðeins á háttum viðskiptalífsins 
heldur ekki síður á stjórnarhátt-
um hins opinbera. Pukur og 
leynd yfir ákvörðunum ríkis-
stjórnar, þar sem Alþingi virðist 
ekki einu sinni haft með í ráðum, 
leiðir til aukinnar tortryggni í 
garð ríkisstjórnar og yfirvalda 
og vantrúar á ákvarðanir þeirra. 
Nýja Ísland verður ekki reist 
með því að klastra aftur upp 
rústunum eftir hrunið í síðasta 
mánuði. Reisa á nýtt Ísland á 
nýjum gildum þar sem helm-
ingaskiptum, geðþótta og pólit-
ískri samtryggingu er gefið 
langt nef. Skipun pólitískra 
bankaráða nýju bankanna sýnir 
að stjórnmálamenn dagsins í 
dag skynja ekki kall fólksins í 
landinu eftir breytingum. Slíkt 
ætti að heyra sögunni til og virk-
ar nánast eins og ögrun gagn-
vart þjóðinni. Það verður að 
auka þátttöku almennings í lýð-
ræðislegum ákvörðunum m.a. 
með lagasetningu um þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Það verður að 
stórauka vald Alþingis á kostnað 
framkvæmdarvaldsins, gera 
landið að einu kjördæmi til að 
brjótast út úr landlægu hags-
munapoti en ekki síður til að 
jafna vægi atkvæða í landinu. Í 
dag sitja ungar fjölskyldur í 
landinu á rökstólum og ræða 
hvort flytja skuli búferlum til 
annarra landa. Verði ekki vart 
við breytingar til batnaðar á 
Íslandi hverfur margt okkar 
besta fólk. Skynji íslensku 
stjórnmálaflokkarnir ekki kröfu 
breytinga þarf nýtt fólk í for-
ystu þeirra, ellegar nýja flokka.

Höfundur er stjórnsýslufræðing-
ur og bæjarritari í Kópavogi.

PÁLL MAGNÚSSON

Má bjóða þér að kynnast 
töfrum Suður-Grænlands?

• Húsið opnað kl. 12.00

• Kl. 13.00: Edda Lyberth, ferða- 
frömuður í Bröttuhlíð, segir frá 
sögu Suður-Grænlands

• Kl. 13.30: Fyrirlestur um torfhús 
og byggingu þeirra

• Kl. 14.00: Trommudansari 
leikur listir sínar

• Kl. 14.30: Edda Lybert kynnir 
grænlenska matargerð

Þér er boðið á sýningu í Norræna húsinu í dag 22. nóvember

norra na huside -

-

norra na huside -

-

norra na huside -

-

• Kl. 15.00: Pálmi Gunnarsson segir 
frá veiði á Suður-Grænlandi

• Kl. 15.30: Emil Guðmundsson 
kynnir ferðir fyrir eldri borgara
um fornar byggðir Íslendinga
í Eystribyggð á Suður-Grænlandi. 
Friðrik Brekkan segir frá ferð sinni 
með rússneskum ísbrjót og sýnir 
myndina „Í fótspor víkinganna til 
Grænlands og Vesturheims“.

• Kl. 16.00: Trommudansari tekur 
sporið á ný

Destination South Greenland





Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar í Krónunni:

ódýr magnkaup

Forsteiktar fiskibollur

og fiskborgarar
599kr.

kg

Sambands Hangi-

frampartur úrb. 
1498kr.

kg

30%
afsláttur

ódóddýdý

MC vities Mini259kr.

pk.

Nyakers piparkökur

625g

529kr.

pk.

Bayonneskinka897kr.

kg

Sambands hangilæri 

úrbeinað
1899kr.

kg.

25%
afsláttur

Krónu kjúklingabringur1698kr.

kg

40%
afsláttur

kr.

kg170
Epli rauð ódýr

Bautabúrs grísasnitsel 

magnpakkning
849kr.

kg

Bautabúrs grísagúllas 

magnpakkning
849kr.

kg

50%
afsláttur

50%
afsláttur

Grillborgarar með 

brauði 4 stk
449kr.

pk.

SS rauðvínslegin 

helgarsteik
1678kr.

kg

20%
afsláttur
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Jólablanda 0,5l99kr.

stk.

Te&Kaffi jólakaffi

malað og baunir 400g
579kr.

pk.

2
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2
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NÝTT

Meistara

kryddkaka
399kr.

tk.

Colgate tannkrem

valdar tegundir

Del Monte pastasósur 

751 gr 

189kr.

stk.

Lindu smá Rísbuff189kr.

pk.

kr.

pk.758
Lýsi heilsutvenna

Diana dömubindi

kr.

stk.119
Sprite og

Sprite Zero 2 l.

kr.

pk.999
Pampers Blautklútar 

3x 72 stk

valdar tegundir

Lucky Charms 454 g419kr.

pk.

15%
afsláttur

MEIRA FYRIR MINNA

fyrst og fremst ódýr
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G
unnar Sigurðsson, leikstjóri 
og verkefnisstjóri hjá 
EmmEss ís er einn þeirra 
sem staðið hefur fyrir borg-
arafundum undanfarnar 
vikur. Þar hefur þjóðinni 

verið boðið að koma og ræða ástand mála í 
þjóðfélaginu. „Ég byrjaði bara einn, en fékk 
svo í lið með mér Davíð nokkurn Stefánsson, 
dætur mínar og vinkonu dóttur minnar,“ 
segir Gunnar um upphaf borgarafundanna. 
„Við vorum fjögur til fimm sem skipulögðum 
fyrsta fundinn. Þá leigði ég bara Iðnó og 
greiddi fyrir það sjálfur.“ Nú er hópurinn 
mun stærri og segir Gunnar að það sé tutt-
ugu til þrjátíu manna hópur sem skipuleggi 
borgarafundina.

Gegnsæja ákvörðunartöku
Gunnar er mjög ósáttur við hve lítið ríkis-
stjórnin hefur haldið þjóðinni upplýstri og 
þykir skorta mjög á gegnsæi í ákvörðunar-
töku í dag. Hann segir eina helstu ástæðuna 
fyrir því að blásið var til borgarafunda hafi 
verið til að fá upplýsingar, til að komast að 
borðinu þar sem ákvarðanir um framtíðina 
sem snerta okkur öll eru teknar og vegna 
þess að fólk hafi nú ríka þörf til að tjá sig. 

„Ég hef aldrei verið pólitískur, aldrei verið 
að eltast við að skipta mér af landsmálum. En 
mér fannst bara nóg komið,“ segir Gunnar. 
„Ég stend í þeim sporum eins og fjöldi Íslend-
inga að lánin eru að rjúka upp úr öllu valdi. 
Ég var búin að setja mitt líf í farveg, réði við 
afborganir og það sem ég var að gera. Ég 
bara vann, borgaði mínar skuldir og stóð mig 
ágætlega í því. En það breytist verulega 
þegar allar skuldir hækka töluvert í hverjum 
mánuði. Og maður hefur ekkert um þetta að 
segja.“ 

Gunnar segist vilja hafa áhrif á framtíð 
sína og landsins, þetta sé ekki bara ákvarð-
anataka stjórnvalda. „Það er ekkert verið að 
láta okkur vita, á einhverjum faglegum 
nótum, hvernig staðan er. Sérstaklega ekki 
með orðum sem við skiljum. Það gerir það að 
verkum að fólk finnur fyrir miklu óöryggi. 
Óöryggi skapar ótta og ótti skapar reiði. Það 
er kannski það sem við stöndum frammi 
fyrir í dag, að við vitum svo lítið.“

Búa til rödd fyrir almenning
Sá fjöldi sem mætt hefur á borgarafundina, 
bæði í Iðnó og Nasa hefur ekki komið Gunn-
ari á óvart. Fyrir næsta fund er búið að bóka 
Háskólabíó þannig að hann reiknar væntan-
lega með enn fleira fólki næst. „Með borg-
arafundunum erum við að reyna að búa til 
rödd fyrir fólkið, þar sem það getur komið 
saman og látið í sér heyra. Sumir þurfa líka 
að tala. Sumt af þessu fólki hefur engan til að 
tala við um þessi mál og skilur ekki hvað er 
að gerast. Viðbrögðin hafa verið mjög góð. 
Síðustu mótmæli á Austurvelli og síðasti 
fundur sem haldinn var á Nasa segja til um 
það. Það segir að fólk ætlar ekki og mun ekki 
taka þessu þegjandi og hljóðalaust. Ég veit 
ekkert hvernig heildarlausnin á þessu mun 

koma út, en það er lágmark að uppfræða 
okkur um hvernig og hvað er í gangi.“

Vill sjálfur stjórnarskipti
Sjálfur vill Gunnar nýja ríkisstjórn, en legg-
ur áherslu á að það sé hans skoðun, en ekki 
þess hóps sem stendur að borgarafundunum. 
Innan hópsins sé pólitískur þverskurður; 
sumir vilji kosningar og aðrir ekki, en allir 
vilji upplýsingar um almenna umræðu. „Við 
viljum upplýsingar og gegnsætt stjórnarfar 
hér á landi. Við viljum að fólki fái að fylgjast 
með því sem er að gerast. En stjórnvöld eru 
bara ekkert að tala við mig. Þess vegna krefst 
ég þess núna á mánudaginn að ríkisstjórn 
Íslands og alþingismenn mæti okkur í 
Háskólabíói, setjist hjá okkur og ræði við 
þjóðina.“ 

Gunnar leggur áherslu á að staða fólksins 
verði skoðuð og hagur fjölskyldna verði sett-
ur í forgang. „Það kemur alltaf betur og betur 
í ljós að stjórnvöld, lífeyrissjóðir og verka-

lýðsfélög eru alltaf að taka stöðu með fjár-
magninu. Til dæmis að taka stöðu með verð-
tryggingu, með fjármagnseigendum á móti 
fólkinu sem er að lenda í vandræðum. Það er 
búið að reikna út tap lífeyrissjóðanna ef verð-
trygging yrði fryst í nokkra mánuði. En það 
er ekki búið að reikna út tap heimilanna.“

Nýjar lausnir en ekki sömu leið
Til að koma til móts við fjölskyldurnar þurfi 
að hugsa lausnir upp á nýtt, en ekki að fara 
sömu leið og hefur áður verið reynd. „Það á 
bara að fara nákvæmlega sömu leið og hefur 
alltaf verið farin, að gefa okkur einhvern 
slaka í greiðslum, en þá þarf að fara bónar-
leiðir í fimmtán stofnanir til að koma málun-
um í einhvern farveg og leggja þín mál fyrir 

allt og alla. Af hverju á bara almenningur að 
tapa á þessu?“

Ein leið í nýrri hugsun er að endurhugsa 
hugtök eins og lánskjaravísitölu og verð-
tryggingu og hvaða áhrif þau hafa. „Menn 
tala alltaf eins og lánskjaravísitala og verð-
trygging séu bara eins og náttúrulögmál sem 
ekki megi hreyfa við. Við eigum bara að taka 
utan um hvert annað, gera okkar besta og 
standa saman. En ef við eigum að gera það, 
þá eiga allir að gera það. Líka stofnanir og 
ríkisvaldið. En þeir eru að gera hlutina alveg 
eins og þeir hafa alltaf gert. Þeir ætla að 
hundsa öll tilmæli frá almenningi og þeir 
ætla ekki að tala við neinn. Þeir kvarta meira 
að segja yfir því sjálfir að það sé ekki virkt 
lýðræði á Alþingi. Og við eigum að treysta 
þessu fólki fyrir lífi okkar í dag!“ 

Þannig að börnin verði stolt
„Við þurfum að fara að taka afstöðu með 
okkur sjálfum og hætta að segja að það sé 

ekki hægt að gera hluti, eins og með verð-
trygginguna. Það er verið að búa til verð-
bólguskot þegar krónan er sett á flot, sem er 
algjörlega tilbúið eftir því sem mér er sagt. 
Þá verður einhver verðbólga sem hækkar 
lánin um æði mikið. Og við eigum bara að 
taka þessum skelli. Ég bara skil ekki þessa 
stefnu, að það sé endalaust hægt að horfa 
fram hjá því sem kæmi stærsta hluta almenn-
ings best.“

Það verður líklega flókið að leysa þá erfiðu 
stöðu sem Ísland er komið í en það þarf að 
gera með sæmd. „Við þurfum að leysa þessi 
mál þannig að börnin okkar og barnabörnin 
geti verið stolt af okkur. Ég verð að segja 
eins og er að ég treysti ekki því fólki sem er 
núna til þess. Ég hefði viljað sjá miklu meiri 
umræður á Alþingi og gegnsærri 
afgreiðslu.“

Við höfum rödd, hlustið
Gunnar Sigurðsson er einn skipuleggjenda borgarafundanna sem haldnir hafa verið undanfarnar vikur. Þar hefur þjóðinni 
verið boðið að koma og ræða saman. Næsti fundur verður á mánudag í Háskólabíói og hefur ráðherrum, þingmönnum og seðla-
bankastjórum verið boðið að mæta og taka þátt í samræðunum. Svanborg Sigmarsdóttir sló á þráðinn til Gunnars. 

MARGMENNI Á NASA Mikill fjöldi fundargesta var á Nasa á síðasta borgarafundi. Næst verður fundur í Háskólabíói. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GUNNAR SIGURÐSSON Finnst það réttara að Geir H. 
Haarde bjóði sér í bíó, en að hann sé að bjóða Geir 
í bíó. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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MÓTMÆLI Á AUSTURVELLI Við verðum einfaldlega að hætta að karpa um það hverjum vandinn sé að kenna. Hann er hvort eð er okkur öllum að kenna meira eða 
minna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þ
að var Þorláksmessa og 
árið var 1968. Ég var 19 
ára menntskælingur og 
mér fannst tilveran bæði 
óendanlega spennandi og 
ógnvekjandi í senn. Það 

var allsherjarverkfall í landinu og það 
var haldinn verkfallsfundur í Sigtúni, 
gamla sjálfstæðishúsinu, og síðan 
farið í kröfugöngu sem átti að fara upp 
Bankastrætið og Laugaveginn. Að 
mati skipuleggjenda átti þetta ekki að 
vera mikið mál því götunum tveimur 
var alltaf lokað fyrir bílaumferð á Þor-
láksmessu. Þess vegna kom það okkur 
á óvart þegar við rákumst á fylkingu 
lögregluþjóna, sem náði yfir Banka-
strætið á móts við númer 0, fjögurra 
manna djúpa. Við gengum upp að þess-
ari einkennisklæddu girðingu og þegar 
við vorum komin innan seilingar létu 
lögregluþjónarnir í fremstu röð högg-
in dynja á okkur með hnúum og vasa-
ljósum en að öllum líkindum ekki með 
kylfum enda flestir eða allir þeirra 
gott fólk.

Ég var við hliðina á Leifi Jóelssyni, 
rauðhærðum komma og æskulýðsfylk-
ingarforkólfi. Hann var barinn í höf-
uðið með stóru vasaljósi af myndar-
legum lögregluþjóni sem bar 
viðurnefnið kótiletta en í þá daga þóttu 
kótilettur fínn matur. Leifur hlaut sár 
á hvirfilinn og það blæddi reiðinnar 
býsn úr honum. Ég fylgdi honum á 
Hreyfilsstöðina við rætur Arnarhóls 
og bað að hann yrði keyrður á slysa-
varðstofuna. Fyrstu viðbrögð voru 
neitun vegna þess að hann myndi skíta 
út bílinn með blóði sínu en fljótlega 
stóð upp eldri maður og sagði: „Auð-
vitað keyri ég hann upp á slysavarð-
stofu, helvítis kommarnir ykkar.“

Þegar ég kom heim seint um kvöldið 
settist ég niður og orti ljóð um atburði 
dagsins. Ég var ofurliði borinn af til-
finningum, það man ég, en lítið man ég 
af ljóðinu utan síðasta erindið sem var 
svona:

Hugrekki vort okkar hrynjandi blóð
Þeirra högg sem veitt´engum grið
Verða stuðlar og rím sem við leggj-
um í ljóð
Um lífsins byltingu og frið.

Þetta var fyrir 40 árum, næstum 
nákvæmlega 40 árum og við vorum 
hnípin fátæk þjóð og áttum greinilega 
í erfiðleikum með að skipta því litla 
sem við áttum milli fólksins í landinu.

Og 40 árum síðar erum við hér og 
nú, hnípin þjóð í vanda. Bankarnir 
gjaldþrota og annað hvert fyrirtæki í 
landinu á leið í þrot. Það er býsna 
margt sem hefur gerst í sögu þessarar 
þjóðar síðan á Þorláksmessu 1968 og 
flest af því gott. Við lögðum hringveg-
inn, kláruðum Hallgrímskirkju og 
ákváðum að láta hana standa. Við 
fórum að láta til okkar taka í tónlist úti 
í hinum stóra heimi. Við jukum frelsi í 
viðskiptum og urðum flinkari að 
ávaxta okkar pund. Og svo fórum við 
fram úr okkur sjálfum, langt fram úr 
okkur sjálfum.

Óheppnar útrásarhetjur – brigðult 
regluverk
Það er áleitin spurning hvers vegna 
bankarnir fóru á hausinn og við með 
þeim ofan í skítinn. Einfalda svarið við 
þessari spurningu er að bankakerfið 
hafi vaxið hagkerfi þjóðarinnar yfir 
höfuð. Flóknara svar er að við höfum 
enn einu sinni lent í vanda vegna þess 
að við sem þjóð eigum erfitt með að 
fara að reglum sem aðrir setja okkur 
og það sama eigi við um okkur sem 
einstaklinga. Því hefur gjarnan verið 
haldið fram að þessi anarkismi í sál-
inni á forfeðrum okkar hafi verið 
ástæða þess að þeir tóku sig upp og 
fluttust yfir á eyjuna fögru við ballar-
haf. Eitt er víst að einhverra hluta 
vegna dugðu ekki þær reglur sem hafa 
dugað öðrum þjóðum til þess að halda 
íslensku hagkerfi, íslenskum bönkum 
og íslenskum athafnamönnum innan 
marka.

Þetta fór allt úr böndum og nú þegar 
horft er til baka lítur það út, sem við 
kölluðum útrás í augum útlendinga, 
sem víkingur þar sem við fórum mik-
inn og víða og rændum og rupluðum, 
ældum upp í gestgjafa okkar og sví-
virtum allt og alla. Þetta er ekki falleg 

Höfuðlausn 
Fyrir fjórum áratugum var íslenskt samfélag í vanda. Kári Stefánsson minnist þess að hafa fylgt félaga sínum alblóðugum upp á 
slysavarðstofu, eftir að lögreglan lamdi hann í höfuðið með vasaljósi á verkfallsfundi. Enn á ný erum við í vanda. Kári telur skeyt-
ingarleysi um upplýsingaþörf fólksins lítið betra en barsmíðarnar fyrir 40 árum. En hvað er til ráða?

mynd og ég held að hún sé alröng. 
Útrásarhetjurnar eru harðduglegt fólk 
og eiga hrós skilið fyrir afköst en að 
öllum líkindum ekki fyrir heppni. Nú 
hefur það hins vegar orðið að þjóðar-
sporti að skammast út í þess pilta fyrir 
óheppni þeirra og það er sjálfsagt í 
lagi að skamma menn fyrir óheppni en 
það skilar ekki miklu í þjóðarbúið. 

Það sem brennur á okkur er hins 
vegar sú staðreynd að regluverkinu, 
sem átti að halda utan um starfsemi 
bankanna og í gegnum hana utan um 
fjárfestingar útrásarstrákanna, lánað-
ist ekki að sjá til þess að áhættan sem 
þeir tóku væri á þeirra kostnað og 
þeirra einna en ekki allrar þjóðarinn-
ar. Og þess vegna erum við í þeim 
vanda sem síst skyldi.

Hættið að hlífa okkur
Hvað er þá til ráða? Við verðum fyrst 
og fremst að læra af þessu. Einn lær-
dómurinn er sá að það er alltaf best að 
rækta garðinn sinn heima hjá sér. Ef 
fjárfestingar erlendis ganga ekki upp 
skilja þær ekkert eftir í okkar samfé-
lagi. Ef fjárfestingar í íslensku sam-
félagi ganga ekki upp er alltaf sá 
möguleiki fyrir hendi að úr rústum 
þeirra megi byggja eitthvað nýtt og 
betra. Útrásin var einfaldlega lang-
oftast fjárfesting erlendis á fé sem 
var tekið að láni með veði í íslensku 
samfélagi. Og þetta þótti okkur flott 
meðan önnur samfélög lögðu mikið á 
sig við að draga að sér fjárfestingar í 
stað þess að hreykja sér yfir því að 
þær færu annað.

Stjórnvöld verða að halda okkur vel 
upplýstum um hvað gerðist og hvað sé 
verið að gera í málunum. Það er réttur 
okkar, óyggjandi, að fá upplýsingar 
um það sem er að gerast meðan það er 
að gerast. Málið er nefnilega forsend-
ur lífs okkar í þessu landi og okkar 
afkomenda. Það er of seint að tilkynna 
okkur þegar búið er að semja eða láta 
okkur lesa um örlög okkar í Financial 
Times. 

Ég er ekki í nokkrum vafa um að 
stjórnvöld eru að vinna í þessum 
málum af heiðarleika, dugnaði og 
útsjónasemi og ég er líka viss um að 
flæðið er svona lítið í upplýsinga-
sprænunni vegna þess að stjórnvöld 
vilja hlífa okkur við erfiðum stað-
reyndum. En þetta gengur bara ekki. 
Við viljum enga miskunn. Við viljum 
vita hvar við erum, hvert ferðinni sé 
heitið og hvernig menn ætla að kom-
ast þangað. Við eigum rétt á því að 
vita þetta og óvissan og þögn stjórn-
valda eru búin að baka ómælda reiði í 
garð þeirra sem síst skyldi eða þeirra 

sem eru að reyna að leysa vandann. 
Þessi þögn og skeytingarleysi um 
upplýsingaþörf fólksins er sínu verri 
en hnefahögg og vasaljós fyrir 40 
árum.

„Það var að flækjast fyrir mér“
Að vissu leyti minnir þessi þögn stórn-
valda á þær aðferðir sem skurðlæknar 
á fyrri hluta síðustu aldar beittu í sam-
skiptum við sjúklinga. Sjúklingurinn 
kom og var skoðaður og síðan skorinn 
upp og vissi gjarnan ekki hvers vegna 
eða við hverju.

Ég varð fyrir því þegar ég var 
fimmtán ára að rífa á mér liðþófa á 
hægra hné og lenti inni á spítala þar 
sem ein af hetjum íslenskrar læknis-
fræði skar mig upp til þess að laga 
þetta. Í þá daga var gert að liðþófum 
með því að opna inn á liðinn og því 
fylgdi rúmlega í allt að þrjár til fjórar 
vikur. Í dag er þessi aðgerð hins vegar 
gerð í gegnum liðsjá og menn geta 
sippað og farið í parís nokkrum dögum 
síðar. Slíkar hafa verið framfarir 
læknisfræðinnar á síðustu fimmtíu 
árum. Meðan ég var á spítalanum lá ég 
á sex manna stofu og kynntist alls 
konar karakterum sem deildu henni 
með mér um lengri eða skemmri tíma. 
Einn af þeim var maður milli tvítugs 
og þrítugs sem var lagður inn vegna 
kviðslits og skorinn upp. Nokkrum 
dögum eftir aðgerðina staulaðist hann 
í fyrsta skiptið fram á salerni og kom 
til baka í miklu uppnámi. Hann hafði 
greinilega gert uppgötvun sem honum 
líkaði heldur illa. Hann hringdi á 
hjúkrunarkonu. Á þeim tíma voru 
allar hjúkrunarkonur konur og enginn 
hafði heyrt heitið hjúkrunarfræðing-
ur, hvað þá fest það á pappír. Þegar 
hjúkkan kom krafðist strákur þess að 
fá að tala við lækninn sem hafði skorið 
hann upp en hann hafði ekki sést síðan 
á aðgerðardaginn. Seint og um síðir 
kom skurðlæknirinn sem var eldri 
maður með fingur eins digra og úlnlið-
irnir á mér. Hann gekk rakleitt að 
rúmi stráks og sagði svo hátt að allir á 
stofunni heyrðu: „Ég tók úr þér annað 
eistað í leiðinni, það var að flækjast 
fyrir mér í aðgerðinni.“

Rétturinn til að fylgjast með
Ég held að það skipti íslenska þjóð 
miklu máli að hún vakni ekki eftir þær 
efnahagslegu björgunaraðgerðir sem 
stjórnvöld standa fyrir og átti sig á því 
að það sé búið að fjarlægja úr henni líf-
færi án þess að hún hafi verið vöruð 
við. Það má vera að það þurfi að fjar-
lægja úr okkur líffæri meðan á aðgerð-
unum stendur en við viljum ekki þurfa 

að komast að því þegar við loksins 
staulumst á fætur. 

Við viljum treysta stjórnvöldum, við 
erum í þeirra liði, við viljum fá að taka 
þátt, við viljum fá að fagna þegar vel 
gengur og ausa með stjórnvöldum 
þegar gefur á bátinn. En til þess að svo 
megi vera verða stjórnvöld að deila 
með okkur öllu því sem þau vita, vilja 
og ætla. Við getum tekið því, við eigum 
rétt á því. Þetta á líka við þegar stjórn-
völd vita ekki. Við þurfum að vita það 
svo við getum stutt þau í óvissunni. 
Stjórnvöld þurfa líka það aðhald sem 
felst í því að fólkið í landinu fylgist 
með. Án þess aðhalds er hætta á því að 
það sem rísi úr öskunni verði ekki 
þjóðin sem slík heldur sukkið og svall-
ið í höndum þeirra sem gerðu út á veik-
leika hennar fyrir hrunið.  

Eignarhald á fjölmiðlum landsins 
gerir það að vísu að verkum að það er 
erfitt að koma óbeygluðum fréttum af 
ástandinu til fólksins í landinu. Það vill 
nefnilega svo til að fyrir utan ríkisút-
varpið eru allir fjölmiðlar landsins í 
eigu þeirra sem eiga hvað mest undir 
því hvernig sagan er sögð. Ég er alls 
ekki að halda því fram að eigendur 
fjölmiðlanna séu viljandi að fikta í 
sögu líðandi stundar en vegna þess 
hvað þeir eiga mikið undir er á stund-
um erfitt að taka fjölmiðla þeirra 
alvarlega.  

Erum þar sem við erum 
Við verðum einfaldlega að hætta að 
karpa um það hverjum vandinn sé að 
kenna. Hann er hvort eð er okkur öllum 
að kenna meira eða minna. Sumir 
kreistu þúsund milljarða út úr banka-
kerfinu, sem er glæpsamlega há upp-
hæð, aðrir dáðust að þeim fyrir það. 
Og engum tókst að gera nokkurn skap-
aðan hlut við því. Við erum þar sem við 
erum án tillits til þess hverjum það er 
að kenna. En staðurinn sem við erum á 
er vondur að flestra mati og við kom-
umst ekki á betri stað með því að troða 
á sökudólgum. Við gerum það með því 
að snúa saman bökum, þjappa okkur 
saman, hlúa hvort að öðru, yrkja jörð-
ina, stunda sjóinn og gera út á hugvit 
ungs fólks. Þetta kunnum við, þetta 
getum við.

Eins og stendur er myrkur úti og það 
eru alls konar skepnur í svölulíki fyrir 
utan gluggann okkar með hávaða og 
læti. Okkar verkefni er að hundsa þær 
eða hrekja þær í burtu og einbeita 
okkur að því að vinna okkur inn réttinn 
til þess að halda því höfði sem á herð-
um okkar situr.

Höfundur er forstjóri Decode.

Ég held að 

það skipti 

íslenska 

þjóð miklu 

máli að hún 

vakni ekki 

eftir þær 

efnahags-

legu björg-

unaraðgerðir 

sem stjórn-

völd standa 

fyrir og átti 

sig á því að 

það sé búið 

að fjarlægja 

úr henni líf-

færi án þess 

að hún hafi 

verið vöruð 

við. 
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Þ
ar sem tveir Íslend-
ingar koma saman í 
dag er fyrsta mál á 
dagskrá að tala um 
kreppuna. Ólafur er 
ekki fyrr búinn að 

leggja leðurfrakkann á stólbakið 
en að ég spyr hann: Ertu búinn að 
vera duglegur að mæta í mót-
mælin á Austurvelli?

„Ég er búinn að mæta, já,“ 
svarar hann. „Mér finnst samt 
eins og þetta hafi keyrt einhvern 
hring. Í þriðju mótmælunum var 
heit og ekta mótmælastemning, 
en síðast hefði nú mátt gera 
góðan bisness með pulsuvagn 
þarna og blöðrusölu. Stemningin 
var dálítið breytt. En við skulum 
sjá hvað verður.“
Manstu eftir öðru eins ástandi og 
við erum í núna?
„Tja, ég man eftir ástandi eins og 
til dæmis árið 1956. Þá var bölv-
uð kreppa hérna og ég man eftir 
smjörlíkis-miðum sem mamma 
fór með í búðir. Ég átti heima í 
húsi sem stóð á horni Lindargötu 
og Frakkastígs og þar sem Lind-
argöturíkið var var ávaxtaeinka-
sala ríkisins. Um jól, þegar epli 
og appelsínur komu, voru karl-
arnir að taka af bílunum og stund-
um dúndruðu þeir kassa og kassa 
yfir vegginn og inn í portið hjá 
okkur. Þá braust maður úr kjall-
aranum og dró herlegheitin inn. 
Karlarnir gripu svo í tómt seinna 
þegar þeir ætluðu sjálfir að 
sækja góssið.“
Ertu reiður?
„Ég var það ekki í byrjun, en 
þetta er aðeins farið að fara fyrir 
brjóstið á mér núna. Við Íslend-
ingar höfum alltaf vitað sjálfir 
hvernig við erum. Við höfum alla 
tíð verið með buxurnar á hælun-
um og allt gengið upp og niður. 
Við höfum þetta fræga mottó: 
Þetta reddast. Hitt er svo annað 
mál að veröldin hefur ekki vitað 
af þessu áður. Nú veit allur heim-
urinn. Maður sem var að koma 
frá Kóreu sagði mér að þar vissu 
allir um ástandið hérna. Þeir 
höfðu reyndar ekki hugmynd um 
hvar Ísland er á landakortinu. 
Við erum því orðin allrækilega 
heimsfræg fyrir slóðaskapinn.“

Hvað gerðist eiginlega?
„Nú, ef menn hleypa tígrisdýrinu 
út úr búrinu er frekar líklegt að 
það labbi ekki bara um og sleiki 
fólk í notalegheitum.“

Ekki í röðinni
Finnst þér þá ástæða til þess 
núna að þú sem skáld látir til þín 
taka í þjóðfélagsumræðunni?
„Mín afstaða til þjóðfélagsum-
ræðna hefur verið sú að mér 
hefur leiðst hún. Ég man að faðir 
minn, sem átti mig þegar hann 
var um sextugt, horfði stundum á 
pólitískar umræður í sjónvarpi. 
Þegar vaðallinn hafði staðið lengi 
sagði hann: Hvernig endast 
mennirnir til að halda þessu 
áfram? Eftir að allar fréttir og 
blöð urðu full af því að einhver 
væri að selja hlutabréf fyrir tvo 
milljarða og kaupa þau síðan 
aftur daginn eftir, fannst mér 
þetta orðið mjög einhæft. Ég var 
hálfpartinn orðinn heyrnarlaus 
fyrir þessu. Ég hafði ekki smekk 
fyrir að taka eftir þessu og skipta 
mér af því.“
Málið er, finnst mér, að þeir sem 
höfðu ekki brennandi áhuga á að 
græða peninga misstu af stemn-
ingunni. Og ef maður gagnrýndi 
þetta ástand hljómaði maður eins 
og einhver afturhaldskommatitt-
ur, eins og það var kallað.

„Já, einmitt, eins og einhver 
gamaldags leiðindapúki. Ef 
þannig vildi til að mér var boðið í 
kokkteilpartí sá ég oft að það 
voru fimmtán metra raðir að bíða 
þess að taka í hendurnar á þess-
um körlum.“
Þú hefur ekki farið í röðina?

„Nei, og ég segi nú bara eins og 
Keith Richards sagði þegar hann 
var að pæla í allri þeirri aðdáun 
sem Maharishi Yogi fékk: I‘m 
proud of that I never bowed my 
head to that shit.“

Ferskleikinn
Þannig að þú ert hálfgerður Keith 
Richards íslenskra rithöfunda?
„Ég skal ekkert um það segja.“
Það er allavega meira rokk í nýju 
bókinni þinni en öllum hinum til 
samans, er það ekki rétt?
„Jú, jú. En ég hef alltaf verið 
mikill áhugamaður um rokktón-
list. Ég man vel eftir þeim áhrif-
um sem það hafði á mig að kaupa 
fyrstu tveggja laga plötuna með 
Stones. Þá kom allt fyrst í Fálk-
ann, jafnvel fyrr en í búðir í Eng-
landi. Ég veit ekki hverslags díl 
Fálkinn hafði eiginlega. Maður 
var alltaf reddí steddí þarna upp-
frá. Frændi minn, Björn Björns-

son, var áskrifandi að Melody 
Maker og NME og varð síðar tón-
listarmaður, trommaði með Pónik 
lengi. Við ætluðum að stofna 
band og ég átti að verða söngvari. 
Þegar við vorum aðeins byrjaðir 
að æfa barst honum tilboð um að 
vera með í Oríon. Það er ekki 
nema svona mánuður síðan hann 
sagði við mig: Mikið djöfulsins 
svikari var ég að rölta yfir í Oríon 
og skilja þig einan eftir. Þannig 
fokkaðist minn hljómsveitarfer-
ill upp, en tónlistaráhuginn var 
samt kominn til að vera. Fersk-
leikinn var svo gífurlegur. Ég get 
enn þá fundið tilfinninguna af 
þessum ferskleika sem Stones og 
Bítlarnir komu með, svo ég tali 
nú ekki um þegar Zeppelin komu 
með sína fyrstu plötu. Þetta varð 
til þess að ég varð fastakúnni í 
plötubúðum og hélt lengi áfram 
að fylgjast með. Ég var hrifinn af 
Guns N‘ Roses og Metallica.“
En ferskleikinn er löngu farinn, 
eða hvað?
„Ef maður setur Metallica á fón-
inn og græjurnar í botn þá er það 
kannski ekki það sama og þegar 
maður var fimmtán, en það er 
helvíti gott engu síður. Ég á tvo 
unga syni sem voru alveg að gera 
út af við föður sinn með rappi. 
Rappið er kannski það eina sem 
ég hef ekki fílað í botn. Þeir búa 
beint fyrir ofan hausinn á mér í 
timburhúsi. Einn daginn þagnaði 
rappið og það kom sex vikna 
þögn. Svo einn góðan veðurdag: 
Zeppelin á fullu!“

Stórfengleg list
Að Dimmum rósum aftur. Í bók-
inni kýstu að blanda saman sagn-
fræðilegum staðreyndum og upp-
diktuðum. 
„Já, ég tók mér það bessaleyfi að 
mixa aðeins upp úr þessum heimi. 
Þetta er jú skáldsaga, ekki hart 

heimildarverk. Það gaf mér líka 
frjálsari aðkomu að verkefninu. 
Ég gat leikið mér aðeins með 
þetta. Gerði það sem mér hugn-
aðist. Ég hélt mig svona 95 pró-
sent við það sem ég mundi, til 
dæmis af Zeppelin-tónleikun-
um.“ 
Hvað spilar tímabilið stórt hlut-
verk í sögunni?
„Nokkuð stórt, en það má svo sem 
segja að flestar sögur – ef þær 
hafa sammannleg gildi – geti 
gerst á öllum tímum. Rokktíma-
bilið hugnaðist mér vel til að 
segja þessa sögu því þar leið mér 
vel. Maður vinnur í því formi sem 
maður er hamingjusamur og glað-
ur í.“
Og rokkið, það lekur af blaðsíðun-
um?
„Já, og enn þann dag í dag finnst 
mér ekki nægur skilningur á því 
hversu merkileg list þetta er. Mér 
finnst þetta svo stórfenglegt. Eins 
og kemistrían hjá Zeppelin þegar 
þeir voru á toppnum. Þetta er 
stórfengleg list í sinni blöndu og 
kemistríu. Þetta er Picasso.“
Allt kemur þetta frá Bandaríkjun-
um upphaflega. Þú ert frekar 
ameríkanseraður í áhugamálum 
þínum, Kádiljákarnir og ferðin 
sem þið karlarnir fóruð um Route 
66.
„Jú, jú, en ég hef alltaf verið mjög 
hallur undir Rússana líka. Dos-
tojevskí, Tolstoj og þeir eru í 
miklu uppáhaldi hjá mér. Ég er 
opinn fyrir öllum kúltúráhrifum. 
En ég er samt skíthræddur við 
Evrópusambandið. Eins og stend-
ur í Egilssögu: Konungsgarður er 
víður inngöngu en þröngur 
útgöngu. Var það ekki í fréttun-
um í vikunni að Evrópusamband-
ið hygðist engar tilslakanir gera 
vegna fiskimiðanna? Vilja Íslend-
ingar missa sjálfstæðið? Einhver 
fugl stakk upp á því að við ættum 
að breyta stefnu sambandsins 
hvað varðar þessi mál þegar við 
værum gengin í það. Hver viti-
borinn maður hlýtur að sjá að 
þetta er brjálsemi; svipuð heim-
speki eins og að segja að gott væri 
að komast í helvíti vegna þess að 
maður gæti haft svo góð áhrif á 
djöfulinn.“

Ef maður setur Metallica á fóninn og græjurnar í botn þá 

er það kannski ekki það sama og þegar maður var fimm-

tán, en það er helvíti gott engu síður.
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Keith Richards íslenskra rithöfunda
Út er komin Dimmar rósir, ný skáldsaga Ólafs Gunnarssonar. Hún gerist á hippaárunum, í forgrunni er ungt fólk og löðrandi rokk. 

Tónleikar Led Zeppelin í Höllinni 1970 spila til að mynda stóra rullu. Dr. Gunni hitti Ólaf yfir flatkökum á BSÍ.

ÓLAFUR GUNNARSSON
- BEST Í HEIMI

Besta platan:  Led Zeppelin 1

Besta lagið:  Gimme Shelter af 
plötu Rolling Stones, Let it Bleed.

Bestu tónleikarnir:  Led Zepp-
elin í Laugardalshöll, 22 júní 1970

Besta bókin:  Glæpur & Refsing; 
Dostoevsky.

Besta tímaritið:  Playboy 1965 
- 1975.

Besti veitingastaðurinn: 
 Hótel Chelsea í New York.

Besta bíómyndin:  The Wild 
Bunch eftir Sam Peckinpah 
(1969)

Besta tækið: Fornbílinn 
minn;  1959 Pontiac Bonneville

Best í heimi:  Félagskapur 
góðrar konu.
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„Ég er ekki með alla helgina nið-
urnjörvaða en eitt er alveg fast. 
Ég byrja alla laugardagsmorgna á 
því að fara með sjö ára son minn á 
æfingar hjá Skíðadeild Fram og 
þegar snjólaust er byggir hann 
upp þrekið í íþróttahúsi Linda-
skóla í Kópavogi. Æfingarnar hefj-
ast klukkan tíu svo það er ekkert 
um það að ræða að sofa út heldur 
rífa sig upp ekki seinna en klukk-
an níu,“ segir Hrafnhildur glað-
lega og heldur áfram að tíunda 
dagskrá þessarar helgar. 

„Síðan þarf ég að vera tilbúin 
með köku til að fara með upp í 
Réttarholtsskóla þar sem dóttir 

mín er í námi. Þar ætlar foreldra-
félagið að vera með örnámskeið 
og kaffihús til að hrista saman 
fjölskyldurnar.“ Þetta þarf hún að 
skýra aðeins nánar. „Á örnám-
skeiðunum kenna foreldrarnir 
eitthvað sem þeir eru flinkir í, 
skera út, hekla, perla eða hvað 
sem er og koma líka með eitthvað 
með kaffinu. Það kostar 250 krón-
ur að taka þátt í svona námskeiði 
og bakkelsið er líka selt vægu 
verði.“ 

Ekki býst Hrafnhildur sjálf við 
að verða með kennsluefni á nám-
skeiðinu en þar kemur bóndinn til 
sögunnar. „Kannski mun maður-

inn minn kenna fólki að brýna 
skíði og bera undir þau. Eitt er 
víst að þarna verður margt spenn-
andi í gangi.“

Eftir fjölskyldustundina í Réttó 
hyggst Hrafnhildur taka svolítið 
til heima og um kvöldið ætlar hún 
í afmæli hjá góðum vinum en hvað 
um sunnudaginn? „Á sunnudögum 
nýt ég þess að sofa út, horfa á Silf-
ur Egils, lesa blöðin og vera á nátt-
fötunum fram eftir degi. En reyni 
líka að hreyfa mig eitthvað, ann-
aðhvort fara í göngutúr eða sund 
og það besta er svo að borða góðan 
mat með fjölskyldunni.“

gun@frettabladid.is

Örnámskeið og afmæli
Morgunhanar sem hlusta á Rás 2 vita að Hrafnhildur Halldórsdóttir er jafnan komin í loftið klukkan 6.15 
á virkum dögum. En hvernig ver hún helginni? Fær hún til dæmis að sofa út?

Á sunnudögum reynir Hrafnhildur bæði að slaka á og lesa blöðin og líka hreyfa sig eitthvað, annaðhvort fara í göngutúr eða 
sund. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓLABASAR WALDORFSKÓLANS  í Lækjar-

botnum er í dag. Eldbakaðar pizzur, súpa og töfrabrögð 

eru í skemmunni frá 11.30 til 17 og handverk, kaffisala, 

brúðuleikhús og tívolí í skólanum frá 12.00 til 17.00. 

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

  90 x 200 cm
120 x 200 cm
150 x 200 cm
180 x 200 cm

Verð frá kr. 44.450,-  
Verð frá Kr. 55.950,-
Verð frá Kr. 67.450,-
Verð frá Kr. 80.950,-

Verðdæmi með afslætti:

af öllum rúmum
út nóvember

VERÐHRUNPatti lagersala

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska

Útsölustaðir: Heilsuhúsið, Maður Lifandi, Yggdrasill, Fjarðakaup

Lífsins lind í Hagkaup, Hagkaup Smáralind, Lyfja, Lyfjaval, Krónan,

Blómaval, Nóatún Hafnarfirði og Heilsuhornið Akureyri.

Vegna einstakra gæða nýtur SOLARAY
sívaxandi virðingar og trausts um allan heim



KUNG FU-SÝNING  verður haldin í íþróttahúsi Kennara-

háskólans á morgun, sunnudaginn 23. nóvember, klukkan 12.30. 

Drekinn, wushu-félag Reykjavíkur, sýnir. Sýningin er styrkt af kín-

verska sendiráðinu og aðgangseyrir er enginn.

Erlendir íbúar á Norðurlandi bjóða 
gestum og gangandi heim í stofu í 
Ketilhúsinu í dag milli 14 og 17. 
Þar mun ríkja hátíðarstemning og 
verður hægt að upplifa heimboð að 
hætti Filippseyinga, Indverja, Pól-
verja, Þjóðverja og Norðurlanda-
búa. 

„Í pólsku stofunni mun til að 
mynda verða hægt að horfa á 
myndbandsupptöku úr pólsku 
sjónvarpi, hlýða á pólska útvarps-
sendingu, bragða pólskan mat og 
jafnvel glugga í pólska bók. Það 
sama gildir um hinar stofurnar en 
þar hefur hinum ýmsu munum 
sem einkenna hverja þjóð fyrir sig 
verið safnað saman til að gefa sem 
gleggsta mynd af dæmigerðum 
heimilum,“ segir Anna Guðný Guð-
mundsdóttir, verkefnastjóri 
Alþjóðahússins á Norðurlandi, sem 
hefur verið þessum ólíku þjóðar-
brotum innan handar við undir-
búninginn. 

„Ég hef verið að hjálpa þeim að 
komast í samband við Fjölsmiðj-
una sem selur notuð húsgögn og 
við að fá lánuð húsgögn og muni 
sem passa inn í hverja stofu fyrir 
sig. Þetta er þó fyrst og fremst 
framtak fólksins þótt við hjá 
Alþjóðahúsinu séum að hjálpa til 
og leiða þjóðirnar saman. 

Erlendir íbúar frá hverri þjóð 
fyrir sig verða á staðnum, kynna 
það sem fyrir augu ber og bjóða 
upp á ólíka þjóðarrétti en auk þess 

verður Leikfélag Akureyrar með 
gjörning. Um 
kvöldið verður 
svo upp-
skeruhátíð 
en flest 
íslenskunám-
skeið fyrir 
erlenda íbúa 
eru að klárast 
um þessar 
mundir og 
ástæða til að 
lyfta sér upp.
vera@frettabladid.

Fjölmenningarlegt boð
Íbúar Norðurlands geta þegið hátíðlegt heimboð á fjölmenningarlega vísu í Ketilhúsinu í dag. Þar verður 
til dæmis hægt að líta inn í ekta pólska, þýska og indverska stofu og smakka ólíka þjóðarrétti.

Hver þjóð hefur sín 
sérkenni í húsgögnum, mat og 
menningu.

Anna Guðný Guðmundsdóttir og Guðrún 
Kristín Blöndal, framkvæmdastjóri Marg-

vís tungumálamiðstöðvar, eru í forsvari 
fyrir heimboðinu og hafa veg og vanda af 

því að leiða þjóðirnar saman.
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Nú er Samstöðuvika hjá
Dansrækt JSB

Sjaldan hefur verið ríkari þörf fyrir að byggja okkur upp
og efla andlegan og líkamlegan styrk okkar

Staðurinn - Ræktin

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Til þess að sýna samstöðu á erfiðum tímum bjóðum við:

• Frían aðgang í opna tíma og tækjasal vikuna 18. – 25. nóvember• Besta verð ársins á öllum kortum• Framlengingu á kort sem þegar eru fyrir hendi

Hlökkum til að sjá þig!

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.
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„Hjarta hvers leikhúss er sagan 
sjálf og hlutverk þess að draga 
áhorfandann inn í annan heim. 
Því eiga leikhúsgestir von á því 
að stíga inn í frásögn þar sem 
karl og kona lýsa upplifun sinni á 
ástinni í öðruvísi og óvenjulegri 
ástarsögu, sem talar beint inn í 
hjarta áhorfandans,“ segir Þór-
dís Elva Þorvaldsdóttir Bach-
mann, höfundur ástarsögunnar 
Dansaðu við mig, en Þórdís, 
ásamt fjórum öðrum, stofnaði 
síðsumars leikhópinn Leikhús 
andanna, sem líkast til er nýjasti 
leikhópur lýðveldisins. 

„Í raun greip ég hugmyndina 
frá Höskuldi Sæmundssyni, sem 
leikur annað aðalhlutverk sýn-
ingarinnar, en hann spurði mig í 
upphafi ársins hvort ég hefði hug 
á að gera með honum sjálfstætt 
grasrótarverkefni. Þá hafði ég 
lengi verið með verkið Fýsn í 
mótun hjá Borgarleikhúsinu og 
fann að kitlaði mig hugmyndin 
um að taka smá sjálfstæða rispu,“ 
segir Þórdís Elva sem þykir ólíku 
saman að jafna að sýna leikverk 
hjá stofnanaleikhúsunum í sam-
anburði við sjálfstæðar fjalir.

„Hjá stóru leikhúsunum selur 
maður verkið frá sér og setur í 
hendur annarra, en í þeim litlu 
fylgir maður því alveg í höfn, en 
hvoru tveggja er gaman. Í lista-
lífinu er maður opinn fyrir sam-
starfi við sem flesta og alltaf 
opinn fyrir nýjum möguleikum, 
en vitaskuld þykir mér óskaplega 
vænt um leikhópinn minn litla,“ 
segir Þórdís Elva um Leikhús 
andanna sem frumsýndi Dansaðu 
við mig í Iðnó fyrr í haust.

„Þegar kreppan hófst var okkur 
sífellt vísað út úr Iðnó vegna ríkis-
stjórnarfunda og síðustu tvær vik-

urnar var þetta orðinn hálfgerður 
farsi, en þá var ég alvarlega farin 
að íhuga að skrifa Geir inn í verk-
ið til að geta notað nærveru hans 
meira,“ segir hún hlæjandi og er 
afskaplega ánægð með viðbrögð 
áhorfenda og gagnrýnenda.

„Við erum rífandi montin og á 
mínum ferli sýnist mér mesta 
hjartað búa í þessari sýningu. 
Slík er einlægnin, dugnaðurinn 
og vinnusemin. Það ríkir því 
mikil væntumþykja og hlýja í 
litla Leikhúsi andanna,“ segir 
Þórdís Elva.

Nú fer hver að verða síðastur 
að sjá frumraun leikhópsins í 
Iðnó, en ein af lokasýningunum 

verður í samstarfi við Unifem 
næstkomandi fimmtudagskvöld.

„Ég er einlæg áhugakona um 
afnám ofbeldis gegn konum og 
munu 1.000 krónur af hverjum 
miða renna óskiptar til Unifem. 
Við ætlum að bjóða gestum upp á 
kokkteil og lifandi tónlist, og 
munum einnig selja hljóðmynd-
ina úr leikritinu, sem er einstak-
lega falleg og rómantísk, eftir 
Jarþrúði Karlsdóttur tónskáld. 
Það er svo gaman þegar íslensk 
nýsköpun elur af sér enn meiri 
nýsköpun.“

Dansaðu við mig er sýnt í Iðnó 
í kvöld klukkan 20.

thordis@frettabladid.is 

Ansi óvenjuleg ástarsaga
Eitt af rómantískari athvörfum borgarinnar má finna í hinu forna leikhúsi Iðnó við Tjörnina, en umgjörð 
þess er sem sköpuð fyrir eldheitar ástarsögur. Þar dansa nú saman karl og kona í Leikhúsi andanna.

Þau eru rómantísk, vetrarkvöldin við Tjörnina og heitar tilfinningar sem bærast innan 
veggja Iðnós, en þar er nú sýnt nýjasta leikverk Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur Bach-
mann, sem ber nafnið Dansaðu við mig.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Auglýsingasími

– Mest lesið

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

 ( fyrir ofan Smáralind í sama húsi og bílaapótekið )

UNDIRFÖT - SUNDFÖT - NÁTTFÖT - SLOPPAR
og margt fl eira!

Lagersala Hæðasmára 4 Kópav.

Alla laugardaga
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Toyota Highlander Sport, Árg 2008,ek 
10.þ.km,Einn með öllu, Glertopplúga, 
Handfrjálsbúnaður,Lofkæling, Raf í öllu, 
bakkmyndavél, 270 hestöfl, 5ára ábyrð, 
verð 5.990 Áhvílandi 100% Erlent 
hagstætt lán. Uppl hjá Netbilar.is s: 
588-5300

Infiniti FX35,árg 2004, ek 55.þ.km, 
Einn með öllu hugsanlegum aukabún-
aði,20“álfelgur,Boose hjómkerfi,leð-
ur,topplúga,raf í öllu. Ásett verð 4.400 
áhv 4,200 , Uppl hjá Netbilar.is s: 
588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

CHRYSLER TOWN - COUNTRY TOURING. 
Árg 2006, ekinn 16 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Rafmagnshurðir, DVD skjár 
og fleira. Verð 3,5 millj Tilboð 2,9 millj 
Rnr.127167

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.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.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

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

TILBOÐ 1.190 þ.
TOYOTA AYGO árg 5/2006, ek 26.þ 
km, 1.0L 5 Gíra, Rafmagn í rúðum, 
Geislaspilari, Mjög eyðslugrannur, Verð 
1.350 þ. Áhv 1.044 þ. afb aðeins 24 
þ. á mán. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

MMC Pajero GLS 33“, árg. 2004, 
ek.78þús.km, Sjálfsk. Dísel, Dráttarkúla, 
Topplúga, Leður og fl., 35“ breyttur, 
Ásett verð 3990þús.kr,

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

BMW X5 i SPORT
Flottasti og best útbúni BMW X5 hér-
lendis. Með öllu. Fully loaded. Árg 2004. 
Ek. 70þ. Ekkert áhvílandi. Listaverð 6 
millj, Tilboð 5,4 millj, stgr. Ath. skiptu á 
ódýrari. Uppl. s. 869 1122

Ford Focus, árg. 1999, sk. ‘09, 5 gíra, 
sumar og vetrardekk, verð 265 þús. 
Sími 861 7153.

Suzuki Vitara Diesel árg. 99, Sjálfskiptur, 
nýskoðaður ‘09, ekinn 175 þús., verð 
390 þús. Sími 820 4340.

ToyotaCarina E ‘96 Ek. 129 N. tímareim. 
Sumar og vetrardekk. V. kr. 250 S. 820 
8382.

VW Caddy árg. ‘01 ek. 110þ. Ný dekk og 
tímareim, hillur í kassa, bíll í topplagi. 
Verð 340þ. Uppl. í s. 857 4797.

Fágæt verð!
Nýr Tafe 35DI Classic. Verð 1,890 þ. + 
vsk. Tilboð 1,390 þ. + vsk. Fjöldinn allur 
af aukahlutum f. traktora undir 50hö. 
Magnað verð. S. 697 3217, www.tafe.is

Tilboð!
Transporter árg.’96. Ek 198 þús. 2.5 
TDI Góður bíll. Verð 390 þús. Uppl. í 
s. 659 3459.

Tilboð!
Dodge Stratus árg.’98. Ek. 76 þ. mílur. 
Nýsk. Verð 170 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Tilboð!
Toyota Corolla árg. ‘94 Ek. 205 þ. Nýsk. 
Ný nagladekk. Verð 170 þ. Uppl. í s. 
659 3459.

Nissan Almera 11/’99 1.6L 5g. Ek. 115þ. 
Nýsk., vetrard. S. 616 2597.

Kjörbíll í kreppunni. Til sölu Hyundai 
Getz árg. ‘04 ek. 40 þús. km. Hagstætt 
verð. Uppl. í s. 860 1112.

Toyota Avensis árg. ‘02 ek. 106 þ. ssk. 
Góður bíll. Vel þjónustaður. Listaverð. 
1,050, Tilboð 850 þús. S. 660 0108.

Til sölu Yaris ‘06 ek. 67þ. bsk., er í topp-
standi. V. 1040þ. S. 821 5628.

Toyota Yaris árg. 06/12/’00 vél 1300. 
Gott verð, lán getur fylgt. Uppl. í s. 
8424 605.

Chevy Van. ‘96. Ek. 130 þús. mílur. ssk. 
Sk. ‘09. Þarfnast lagfæringa á boddí. Vél 
6.5l dísel, heavuduty skipting, Dana 60 
drif. Ásett verð 200.000 S. 894 0354 
& 421 2788.

Til sölu Kia Sorento EX Disel 06’ ek 
50km sumar/vetrar dekk ,dráttar-
kúla,Áhv. 1.9 v. 2.6 S:6637989

Mazda 323 GLX árg. ‘99. Ek. 115 þ. 
Skoðaður ‘09. Mjög góður bíll. V. 280 
þ. S. 845 3173.

Til Sölu Toytota Avensis Dísel 2006 árg.
Ekinn 126 þús. Ný vél frá toyotu ekinn 1 
þús. km. Vel búinn bíll. ásett verð 2790. 
áhvílandi lán ísl. kr 2386 þús. Afborgun 
39 þús. á mán fæst gegn yfirtöku á láni. 
Uppl. í síma 692 8188.

! 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.

Til sölu Nissan Terrano árg. ‘05 ek. 
123þ. Þarfnast sprautunnar. Tilboð ósk-
ast. S. 892 8371.

Dodge Arius árg. ‘88. Ek. 137 þ. S. 588 
8228 eða 692 1466.

Kia Grand sportage árg. 99 keyrð 90þ. 
Verð 250þ. Uppl. í s. 661 7595.

Renault Megne Classic árg. ‘98 sk. 
‘09 græn-blár. ek. 146þ. V. 150þ. S. 
892 6958.

Renault Kanco árg. ‘99. Ek. 100 þ. 
V. aðeins 190 m. vsk. Í toppstandi ! 
S.8924624.

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

 0-250 þús.

EYÐIR UNDIR 6 ltr. Á 
HUNDRAÐI!!!!

hyandai accent ágerð ‘98 ek.115 þús 
skoðaður ‘09, á nýlegum nagladekkj-
um, 3ja dyra, spoiler, nýleg tímareim og 
bremsur, lítur vel út,ásett verð 220 þús 
TILBOÐ 160 þús.!!! s. 841 8955.

JEPPLINGUR Á 230 
ÞÚSUND

Kia Grand sportage árg. ‘99 bsk. ekinn 
123þ. Ný tímareim, ný skoðaður, góð 
vetrardekk. Upp. í s. 894 7066.

Impreza ‘97, 2.0l bsk., ekinn 193, xxx, 
skoðuð ‘09. Tilboð 250.000. Guffi 860 
6630.

For sale good cars with sk.09. S. 824 
8416 Martin.

Bens Vario 815D 23 farþega rúta til 
sölu. Upplýsingar í síma 869 0678

Ford Fiesta árg. ‘97. Þarfnast smá lag-
færingar. Uppl. í s. 868 1111, Þorleifur.

Skoda Felicia ‘97 skoðaður ‘09 en 
þarfnast lagfæringa, nánari uppl. í s. 
662 2688.

Golf. 96’ ek. 113þús sjálfsk. 1.8l skoðun 
‘09 góð s/v dekk v.100 þús. S. 825 
8033.

Opel Astra árg.1998 þarfnast viðgerðar 
fæst ódýrt. Uppl. í síma 697 7550.

Ódýrir nýsk.!! Kia Klarus st. ssk., ‘00 v. 
95þ. Elantra ‘95 ssk., v. 65þ. Daewoo 
Lanos ‘99 v. 85þ. S. 618 3606.

Til sölu Daihatsu Sirion árg. ‘98 ekinn 
106000km, eyðslugrannur, ný tímareim 
og allt nýtt í bremsum. Lítur mjög vel 
út. Uppl. í s. 699 0387.

 250-499 þús.

Til sölu Lancer 1.6 4x4 árg. 2000 ek. 
161 þ. sk. ‘09. Verð 390 þ. stgr. S. 893 
1050.

VERÐ 350.000,- Grand Cherokee 
Laredo 4,0 Innfl. 1998, ekinn 160Þ. 
Km. SK09. TOPP bíll vel með farinn. 
2 eigendur frá upphafi. Uppl. í s. 899 
5035.

Toyota Avensis ‘99 á 520þ. stgr, 1,8L, 
sjálfs., ek.152 þ.km. Ný tímar. Ásett 
690þ. Toppbíll s. 825 8081.

Jeppi á 290.000-
Musso 3.2 bensín 4/1997 ekinn 193 þ. 
km sjálfskiptur 35“ breyttur loftlæstur 
að aftan loftdæla mikið endurnýjaður 
verð 490.000- TILBOÐ 290.000- uppl. 
í síma 899 8789.

Til sölu SUZUKI VITARA árg. ‘99 ek. 
135þ. sk. ‘09 í góðu lagi. Lítur mjög vel 
út. Verð 450.000.- Sími 662 0262.

Toyota Avensis árg. ‘99. 1.6 ek. 151þþ 
Sk. ‘09. Vet-og sumdekk. V. 350 þ. 
Uppl. í s. 699 1216.

Hyundai H1, árg. ‘00, diesel, 9manna, 
sjsk., ný tímareim. 450þús. stgr., s. 
770 7900.

Musso ‘98, ekinn 134þús., bensín, sjsk. 
mjög gott ástand, fallegur bíll. 450þús. 
stgr. s.770 7900.

 1-2 milljónir

BMW 2002, 320 disel. verð 1.290.000. 
Uppl. í s. 847 2544.

 Bílar óskast

Óska eftir pallbíl, helst með húsi. 
Sjálfskiptan og 4 wd. Með miklu áhvíl-
andi. Ekki eldri en ‘05 í skiptum við 
Santa Fe ‘04. Uppl. í s. 865 1814.

Óska eftir Subaru Legacy árg. 2005 eða 
yngri, er með Hunday Accent ‘05 og 1- 
1,2millj. uppí. Uppl. í s. 662 3858.

 Jeppar

Pajero Engin útborgun!
Pajero GLX 2,5. 03’. Sparneytin Jeppi. 
33“ hækkun Ek. 142þ. Ný vél í 120þ. 
Áhv.1650 þ. fæst gegn yfirtöku á láni. 
Bílaþing Heklu, Kletthálsi. 590-5040

Bílar til sölu

Vinnuvélar
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Litadýrðin ræður ríkjum
● HÖNNUN

Markaður í miðjum skógi

 HEIMILISHALD 
 ROALD EYVINDSSON
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● heimili&hönnun

Inga María Leifsdóttir nýtir ósp-
art gömul húsgögn úr fjölskyld-
unni og kaupir auk þess flestallt 
notað. Hún heldur mikið upp á 
borðstofustóla frá langafa sínum 
og -ömmu sem þau keyptu um það 
leyti sem þau hófu búskap um þar-
síðustu aldamót. 

„Ég hélt nú upphaflega að afi, 
sem var trésmiður, hefði smíðað 
stólana sjálfur en nú skilst mér 
að þeir hafi verið keyptir frá Dan-
mörku. Þeir virðast engu síður vel 
smíðaðir og hafa nú enst í heila 
öld.“

Stólana fengu Inga María og 
eiginmaður hennar, Kristbjörn 
Helgason, þegar þau hófu búskap 
en áður voru þeir á heimili for-

eldra Ingu Maríu. „Þá voru þeir 
hvítlakkaðir eins og var í tísku á 
áttunda áratugnum en síðan tók 
pabbi málninguna af og kom þeim 
í upprunalegt horf.“ 

Stólarnir eru útskornir með 
rauðu plussáklæði og eru í dag-
legri notkun hjá Ingu Maríu og 
fjölskyldu. Borðstofuborðið er úr 
Góða hirðinum og við það er mikið 
skrafað. „Við erum bara fjögur í 
heimili og borðum yfirleitt kvöld-
matinn í stofunni. Stólarnir eru 
því langt frá því að vera bara upp 
á punt.“

Inga María segist hafa gert 
mörg sín bestu kaup í Góða hirð-
inum en þaðan er einnig sófasett-
ið og margt fleira. „Hér eru hús-

gögn úr öllum áttum en mjög lítið 
af nýjum hlutum fyrir utan græj-
ur og önnur heimilistæki. Það er 
því enginn einn stíll sem ræður 
hér ríkjum en auðvitað einhver 
heildarsvipur.“

Inga María starfar sem kynn-
ingarstjóri í Íslensku óperunni og 
er því umvafin gömlum og falleg-
um hlutum jafnt heima sem heim-
an. Hún segir mikið um að vera í 
Óperunni um helgina. „Í dag verð-
ur tíunda sýningin á Janis Jopl-
in með þeim Ilmi Kristjánsdóttur 
og Bryndísi Ásmundsdóttur en á 
morgun flytja Jóhann Smári Sæv-
arsson og Kurt Kopecky Vetrar-
ferðina eftir Franz Schubert í leik-
inni útfærslu.“  - ve

Aldargamlir borðstofustólar
● Notuð húsgögn úr ýmsum áttum njóta sín vel á heimili Ingu Maríu Leifsdóttur. Borð-
stofustólar frá langafa hennar og -ömmu hafa enst í heila öld og eru enn í daglegri notkun.

Stólana fengu Inga María og eiginmaður hennar þegar þau hófu búskap.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

V
alið um byggingu ársins fór nýverið fram á the World Architect-
ure Festival í Barcelona á Spáni. Dómnefndin, sem samanstóð af 
mörgum af færustu og frægustu arkitektum í heimi, komst eftir 
miklar bollaleggingar að þeirri niðurstöðu að Luigi Bocconi-há-

skólinn í Milanó, hannaður af Grafton Architects, væri vel að verðlaun-
unum kominn.

Formaður dómnefndar, Robert Stern, sagði skólann vera gott dæmi 
um hvernig módernismi hefði verið hugsaður upp á nýtt fyrir 21. öldina 
og Süha Özkan lét í ljós ánægju sína með hvernig borgin fékk að streyma 
áreynslulaust inn á skólalóðina. Samkvæmt mati dómnefndar virðist 
byggingin uppfylla þær kröfur sem rómverski arkitektinn Vitruvius setti 
fram um góðan arkitektúr með því að vera allt í senn falleg, vel nýtt og 
klassísk.

Luigi Bocconi-háskólinn er fyrsta byggingin sem hlýtur þessi tilteknu 
verðlaun, þótt auðvitað fari oft fram val á glæsilegustu mannvirkjum 
veraldar. Að sama skapi eru ljótustu byggingarnar reglulega dregnar 
fram í dagljósið en meðal bygginga sem hafa lent á þeim lista má nefna 
Millennium Dome í Greenwich í London og Ryugyong-hótelið í Norður-
Kóreu.

Sjaldnar virðast menn velta vöngum yfir því hvers konar hughrif 
mannvirki kunna að vekja. Undirritaður mundi að minnsta kosti ekki 
eftir að hafa rekist á lista yfir byggingar sem kæta eða græta þar til hann 
sá á Netinu bókina The Architecture of Happiness. Þar teflir höfundur-
inn Alain de Botton fram þeirri hugmynd að byggingar geti hæglega gert 
menn glaða í bragði, sorgmædda eða jafnvel fjúkandi reiða ef því er að 
skipta.

De Botton nefnir að þegar við segjum stól eða hús vera fallegt séum 
við raunverulega að segja að okkur líki sá lífsstíll sem viðkomandi hlut-
ur eða bygging standi fyrir. Í lauslegri þýðingu segir höfundurinn eitt-
hvað á þessa leið: „Hús endurspegla visst hugarástand sem þau laða fram 
hjá íbúunum og leitast við að viðhalda. Meðan þau halda á okkur hlýju og 
fullnægja tilteknum þörfum bjóða þau okkur jafnframt að tileinka okkur 
ákveðinn lífsstíl.“

Þótt deila megi um fullyrðingar sem þessar kannast sjálfsagt einhverj-
ir við að eiga vini eða kunningja sem breyttu skyndilega um lífsstíl eftir 
flutninga. Tóku að aðhyllast endurvinnslu og grænmetisræktun eftir að 
flutt var inn í gamalt hús í vesturbænum eða fóru á flug við kaup á íbúð í 
fínu hverfi.

Hvað sem því líður skiptir máli að fylgja eðlisávísuninni við húsnæðis-
kaup kjósi menn að fylgja þessari kenningu, velja það sem vekur vellíðan 
og hentar svo auðvitað þeim lífsstíl sem menn vilja tileinka sér.

Hús sem kæta og græta
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Comfort tungusófi
Stærð: 327cmX197cm
Fáanlegur í nokkrum litum

Verð áður: 198.000,-
TILBOÐSVERÐ:178.200,-

Verð áður: 248.000,-

-20%
TILBOÐSVERÐ:198.400,-

Verð áður: 248.000,-

-20%
TILBOÐSVERÐ:198.400,-

Plaza tungusófi
Fáanlegur í nokkrum litum
Stærð: 285cmX162cm

Move tungusófi
Fáanlegur í nokkrum litum
Stærð: 313cmX170cm

Lund tungusófi
Stærð: 232cmX155cm
Færanleg tunga

Verð: 139.000,-

Glerskápur
Stærð: Br:100cm D:40cm H:190cm

Verð áður: 128.000,-
TILBOÐSVERÐ:89.600,-

Borðstofuborð
Stærð: 200cmX100cm

Verð áður: 114.000,-
TILBOÐSVERÐ:79.800,-

Skenkur
Stærð: Br:150cm D: 50cm H: 90cm

Verð áður: 114.000,-
TILBOÐSVERÐ:79.800,-

Paris leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, brúnu 
og hvítu leðri

Verð áður: 17.500,-

-30%
TILBOÐSVERÐ:

12.250,-

Cube leðurstóll
Fáanlegur í hvítu leðri

Verð áður: 19.800,-

-50%
TILBOÐSVERÐ:

9.900,-

CLASSIC GEGNHEIL 
EIKARLÍNA -30%

r:248 000 -Ve r:248 000 -fi Move tu ófi

VIÐ EIGUM 10 ÁRA AFMÆLI
GIRNILEG AFMÆLISTILBOÐ
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„Ég hef í rauninni allt frá barn-
æsku haft mikinn áhuga á útstill-
ingum. Áhuginn jókst svo eftir að 
ég byrjaði sem afgreiðsludama 
í Debenhams og núna vinn ég 
þar sem útstillingardama ásamt 
því að vera í námi,“ segir Silvía 
Kristjánsdóttir, fyrsta árs nemi 
í útstillingum í Iðnskólanum í 
Hafnarfirði.

Silvía er að eigin sögn litaglöð 
að eðlisfari og gefin fyrir gamla 
hluti eins og íbúð hennar ber vitni 
um. „Ég hrífst af öllum regnbog-
ans litum og stóran hluta innbús-
ins hef ég annaðhvort fengið frá 
fjölskyldunni eða keypt í Góða 
hirðinum.“

Hún nefnir sem dæmi að sófa-
settið í stofunni sé hún með í 
láni frá systur sinni, en viti þó 
ekki hvernig henni áskotnaðist 
það og þekki ekki uppruna þess. 
„Sófaborðið og lampinn eru síðan 
gersemar úr Góða hirðinum og 
mamma mín saumaði jólagard-
ínurnar í eldhúsinu, upphaflega 
fyrir sjálfa sig en gaf mér þær 
svo.“

Útstillingargína í íbúðinni 
vekur sérstaka athygli blaða-
manns og fæst Silvía til að segja 
frá tilurð hennar: „Sagan á bakvið 
gínuna er sem sagt sú að ég var 
að vinna í herradeildinni í Deben-

hams eitt sumarið. Þegar ég hætti 
fannst yfirmanni mínum alveg 
ómögulegt að ég hefði eytt heilu 
sumri í herradeildinni án þess að 
ná mér í karlmann. Hún ákvað því 
að gefa mér gínuna að gjöf svo ég 
færi ekki úr herradeildinni kær-
astalaus.“

Silvía nefndi gínuna svo Hall-
grím eftir Hallgrími Péturs-
syni, þar sem glittir í Hallgríms-

kirkju út um stofugluggann henn-
ar. „Hallgrímur er eiginlega 
bara húshjálpin mín og ég passa 
að hann sé alltaf vel skreyttur,“ 
segir hún og hlær.  -aóv

Draumaprinsinn úr plasti
● Silvía Kristjánsdóttir, nemi í útstillingum við Iðnskólann í Hafnarfirði, heldur upp á 
gamla muni og vill hafa litríkt í kringum sig eins og sést á heimili hennar í miðbænum.

Gardínur, sem móðir Silvíu saumaði, 

prýða eldhúsgluggann.
Stofan er búin húsgögnum sem Silvía hefur keypt í Góða hirðinum eða fengið frá 

vinum og vandamönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hallgrímur, ættaður úr Debenhams, 

tekur á móti gestum á Njarðargötu.

Silvía hefur innréttað heimili sitt af mikilli kostgæfni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jólaskreytingarnar eru komnar upp.

Silvía vill hafa litríkt í kringum sig.

GE kæliskáparnir eru öflugir, 
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Amerískir GE 
kæliskápar

GE svartur kæliskápur verð frá kr.:

249.000

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

Íslensk hönnun og sérmíði.
Smíðum sófa og 
hornsófa eftir máli.
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Nýr höfundur, Eyrún Ýr Tryggvadóttir, 
hefur kvatt sér hljóðs með ofur-
spennandi glæpasögu. Ung kona 
kannar hvarf tvíburasystur sinnar, 
ástin truflar rannsóknina og fljótlega 
er hún sjálf grunuð um morð.  

María Magdalena er ein 
dularfyllsta persóna fornaldar. 
Hér er beitir Þórhallur 
Heimisson aðferðum leyni-
lögreglusögunnar til að rekja 
spor hennar í gegnum söguna.

Heillandi frásögn Höllu 
Gunnarsdóttur um veruleika 
íranskra kvenna mun koma 

mörgum á óvart. Hér fer 
saman ferðasaga og stór-

fróðleg veruleikalýsing. 

Bráðsmellin bók með með rammíslenskum húmor. 
Í hvaða hendur komst jólabjúgað? Hvernig varðstu 
ríkur? Hvað varð um lukkuskeifuna? Hið einstaka 
smásagnasafn Ara Kr. Sæmundsen seldist upp eins 
og heitar lummur. Önnur prentun væntanleg.

Á sjúkrahúsum geta mannleg 
mistök í einni svipan umturnað 
lífi heilbrigðrar manneskju. 
Helgi Guðmundsson horfðist í augu 
við dauðann en sneri til baka.

Íslenskar bækur – já, takk!



„Þarna eru meðal annars ungir og 
upprennandi hönnuðir að kveða 
sér hljóðs og svo aðrir og reynd-
ari sem eru að prófa nýja hluti. Svo 
verður líka fólk sem hefur verið 
að gera hluti heima hjá sér,“ segir 
Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, mynd-
listarmaður og hönn-
uður, sem hefur 
ásamt Eddu 
Björk Kristjáns-
dóttur sett á fót sölu-
markað með íslenskri 
hönnun, handverki 
og nytjalist, sem 
verður að Lauga-
vegi 172 í sýningar-
sal við hliðina á Heklu 
fyrstu helgarnar í 
desember.

„Við höfðum 
lengi gengið með þá 
hugmynd í maganum 
að fara af 
stað með 
markað 
þar sem 
íslensk 
hönnun 
og hand-
verk yrði í há-
vegum haft. Meðal 
annars vegna þess 
hversu marga hönnuði og 
listamenn við þekkjum sem 
eru að gera sniðuga hluti. Auk 
þess sem ég hef reynslu af því að 
setja upp sýningar í gegnum Hand-
verk og hönnun. Þegar við fréttum 

svo af húsnæðinu biðum við ekki 
boðanna.“

Hugmyndin hefur hlotið góðan 
hljómgrunn meðal hönnuða og 
listamanna að sögn Ingunnar. Full-
bókað er aðra helgina í desem-
ber þar sem um þrjátíu söluaðilar 
hafa bókað sig og fyrsta helgin er 

óðum að fyllast. Hún úti-
lokar ekki að markaður-
inn verði framlengdur 
um helgi verði mikil eft-
irspurn. Framlenging sé 
ávísun á fjölbreytni þar 

sem mismunandi aðilar 
koma til með að selja um 

helgar.
„Við verðum svo 

líka með alls konar 

skemmtilegar uppákomur og dag-
skrá fyrir börn. Salurinn er til að 

mynda svo stór að við 
ætlum að búa til ævin-

týraskóg handa þeim og fá 
barnabókahöfunda til að lesa upp 
úr verkum sínum. Svo verður 
þarna fönduraðstaða fyrir krakk-

ana, en við stefnum á að búa til 
stærsta músastiga á Íslandi,“ segir 
Ingunn og bætir við að kaffi og veit-
ingar verði til sölu á staðnum.

Markaðurinn verður hafður 
opinn frá 16 til 20 á föstudögum og 
12 til 18 á laugar- og sunnudögum. 
Nánari upplýsingar á www.mark-
adur.blog.is. - rve

Hönnun

Armband eftir Huldu B. 

Ágústsdóttir myndlistar-

konu.

Markaður í miðjum skógi
● Markaður helgaður íslenskri hönnun, handverki og nytjalist verður opnaður í desember. 
Þar verða margir af fremstu listamönnum og hönnuðum þjóðarinnar með verk sín til sölu. 

Dalvíkursleðinn 

eftir Dag Óskars-

son, sem er fram-

leiddur í Sæplasti. 

Ingunn Fjóla og Edda 

Björk ætla að opna 

markað með íslenskt 

handverk, nytjalist og 

hönnun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stútur sem breytir 

glasi í blómavasa.

Bollar eftir Ragnheiði Ing-

unni Ágústsdóttur þar sem 

höldurnar eru í formi hinna 

ýmsu snaga. Blómastútarnir 

til hægri eru einnig eftir 

Ragnheiði.

Þeir sem vilja láta eigið ímyndunarafl njóta sín geta nú hannað eigin 
kertastjaka, vasa og glingur eða jafnvel jólaskraut og fengið það fram-
leitt og heimsent um hæl. Hjá fyrirtækinu Shapeways er hægt að teikna 
upp eigin hönnun gegnum vefsíðu. Hlutirnir eru svo „prentaðir“ út í 
þrívídd og sendir heim að dyrum.

Á heimasíðunni er því lofað að enga þrívíddarhæfileika þurfi til að 
nota teikniforritið og einungis nokkrar mínútur taki að setja saman 
fallegan kertastjaka úr uppáhaldsljóðlínu viðkomandi. Einungis þarf að 
hafa í huga að efnið sem hluturinn er framleiddur úr hentar einungis í 
skrautmuni, hlutirnir henta ekki undir matvæli eða vökva. Og þá er bara 
að hleypa ímyndunaraflinu á flug.

Nánar á www.shapeways.com
Ljóðrænir kertastjakar sem framleiddir eru 

með þrívíddarprentun hjá Shapeways.

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 )

TILBOÐ
40% afsláttur

öllum vösum
laugardag og sunnudag
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GERÐU FRÁBÆR KAUP 

ÓDÝRT OG HOLLT

OPIÐ
LAUGARDAG 22/11 10-18
SUNNUDAG 23/11 12-16

Smiðjuvegur

Skem
m
uvegur

Reykjanesbraut

Breiðholtsbraut

Nýbýlavegur

SMIÐJUVEGUR 16
græn gata

MATVARA
SÓSUR
KAFFI
TE
KARTÖFLUFLÖGUR
PASTA
SÆLGÆTI
HREINLÆTISVÖRUR 
SNYRTIVÖRUR 
SOKKABUXUR
VÍTAMÍN
PRÓTEIN
BLEYJUR
BLAUTÞURRKUR
ÞURRMJÓLK  
OG MARGT FLEIRA

www.madurlifandi.is



- efst á sölulistum í 65 ár 
Heimsins vinsælasta hrærivél

- frábær tilboð á betri kaffivélumEigið kaffihús heima

KJÖLFESTA Á HEIMILUM                      ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI 

Matreiðslubók á  
íslensku með 150 

uppskriftum fylgir

Saeco Incanto Deluxe Saeco Talea Touch

Grænmetiskvörn fylgir tilboði
Sneiðir eða rífur stökkt grænmeti, harða ávexti og harðan ost.

69.920
FULLT VERÐ 87.500

TILBOÐSVERÐ

AFSLÁTTUR
20%
TILBOÐSVERÐ

TILBOÐ

KitchenAid KSM150 Hvít

Saeco

79.990
FULLT VERÐ 139.900

TILBOÐSVERÐ

AFSLÁTTUR
28%
TILBOÐSVERÐ

TILBOÐ

89.990
FULLT VERÐ 158.900

TILBOÐSVERÐ

AFSLÁTTUR
43%
TILBOÐSVERÐ

TILBOÐKimbo kaffi 
fylgir frítt 

með þessum
kaffivélum
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Sá Besti !!!
Trooper „00. Ssk. Sk. ‘09. Ek. 159 þ. km. 
Rafm. í öllu, ný vél, toppbíll á grínverði 
850 þ. stgr. ath skipti á sleða. Uppl. 
663 0710.

TILBOÐ TILBOÐ
Isuzu Trooper árg. 9/’98 ek. 186þ. 
Diesel. sk. ‘09. V. 450 þ. S. 849 6582.

Toyota Land Cruiser 120 GX diesel 
nýskr. 4/2007 ekinn 27 þ. km 35“ 
breyttur kastaragrind filmur spoiler 
krókur topplúga bakkskynjarar húddhlíf 
húddmerki verð 6.750.000- uppl. í 
síma 899 2124.

Gullmoli á Akureyri. Cruiser 2003 ek. 75 
þús. (nýrri innréttingin) verð 3,9millj. 
Sími 860 6304.

Patrol
Nissan Patrol 35“ árg. ‘96 nýsk. ‘09 ek. 
245 þ. beinsk. Disel góður bíll. V. 690 Þ. 
Uppl. í s. 895 8873.

Topp bill !
Toyota Land Cruiser 90 VX diesel nýskr 
12/1999 ek 109 þ km 33“ breyttur 
leður krókur kastaragrind + kastarar 
varadekkshlíf spoiler verð 1.950.000- 
TILBOÐ 1,600,000- uppl. í síma 899 
2124.

Dúndur veiði jeppi
Patrol árg. 1995 dísel beinsk., nýsk. ‘09 
ekinn. 390 þ. Verð 290,000. Uppl. í s. 
847 6400.

390.000
MMc Paiero Disel árg. ‘96/’97 ssk. 
ekinn 270 þ. sk.’09, góður og snyrtileg-
ur bíll. Uppl. í s. 847 6400.

 Sendibílar

Toyota Hiace árg. 2001, bensín, ek. 
169 þús. Beinsk. Sk. ‘09. Ásett verð 
850 þús. Skoða skipti eða verðtilboð. 
Ath. vsk. bíll. Bíll í toppstandi. Uppl. í 
s. 868 5599.

 Vélsleðar

ÓDÝRT Nýlegur Polaris sleði Dragon 
800SP 121“ 08. Með Liberty 800 vél-
inni. Fæst vegna sértakra aðstæðna á 
950þ skoða skipti Skarphéðinn 840-
4508

 Fellihýsi

Palomino Yearling 2005 10ft. Með fullt 
af aukahlutum, ásett verð er 1300þús. 
fæst á yfirtöku á láni í ísl. mynt frá TM. 
Uppl. í s. 896 7853.

 Bátar

Bayliner ‘03 6m. 135 hp. Matarkista, 
ekkert próf. V. 2,4 milj. S. 849 1756.

Þessum bát var stolið um mán.mót okt. 
og nóv. frá Granda. Harðbotna gúmmí-
bátur, svartur með hvítum botn. 50 ha 
Yamaha mótor. Uppl. í s. 897 2568.

Hraðfiskibátur óskast Má vera kvóta-
laus en allt kemur til greina. Sími 892 
0053.

Óska eftir vél 150-200hö með skrúfu-
búnaði. Lóranstaðsetningartæki, tal-
stöð, sjálfstýringu og radar. Allt í einum 
pakka eða stakt. S. 847 3758.

Grásleppuleyfi óskast 4.7 brt. minnst. 
Uppl. 8927139

Seglskúta óskast, 27 til 35 fet. Uppl. í 
síma 894 5101.

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

 Hjólbarðar

Til sölu 4 stk gamlar álfelgur undan 
Land Cruiser. Stærð 265/75/16“. Verð 
15 þ. S. 697 5284.

Óska eftir 2 35“/12.5x15 BF Goodrich 
MT munstur. S. 891 9215 e. kl. 17.

Álfelgur fyrir Toyota. V. 20 þús. S. 892 
4624.

 Varahlutir

Til sölu 2 dekkjagangar sumar og vetara 
undir Benz 190/85 ásamt öllum ljósum 
að aftan og framan og hraðamælissn-
úru. S. 840 5774.

Til sölu Ford Excursion árg. 2000 til 
niðurrifs eða í pörtum. Uppl. í síma 
898 0006.

 Jólaskemmtanir

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

 Hreingerningar

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

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Skólplagnir Drenlagnir kringum hús Öll 
jarðvegsvinna Skjót og fagleg vinnu-
brögð www.kletthamar.is sími 661 
2005 .

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

2 SMIÐIR GETA BÆTT VIÐ SIG 
VERKEFNUM. GLUGGAR - HURÐIR - 
GÓLF - PARKET - GIPS - MÁLNING 
- FLÍSAR - TRÉVERK. GOTT VERÐ. S. 
892 6958.

 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

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

Þarftu að láta mála hjá þér? 
Endurmálun, nýmálun. Föst verð eða 
tímakaup. Frí verðtilboð. S. 858 7531

100% LÁN
9,7% fastir vextir,

óverðtryggt!!!!

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 

FR
U

M

Vinnuvélar

Þjónusta

Bílar til sölu
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 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

Múrverk og málun
Getum bætt við okkur verk-

efnum í Húsaviðgerðum, Öllu 
almennu múrverki, Flísalögnum, 
Múrklæðningum, Sandspörslun 
og málun. Erum einnig farin að 

bóka verkefni fyrir næsta ár.
Upplýsingar gefa Kolbeinn 

múrarameistari í s: 8966614 og 
Helena framkvæmdastjóri í s: 

843 3230 / 562 1300 

m1@m1.is
m1.is

Verkfag ehf
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múr, málun, flot, flísalögnum, glerjun, 
rennum, niðurföllum ofl. Inni sem úti. 
Uppl. í s. 690 9855, Þórður.

Get bætt við mig verkefnum /
nýsmíði,viððhald,/viðgerðir í bæði 
nýjum og gömum húsm áratuga 
reynsla. Grétar s:864-8288 gigsmidi@
simnet.is

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.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir á sanngjörnu verði, kem 
á staðinn. s. 699 6735 Baldvin

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Spádómar

Spásímar Daddýar 901 
5001 & 846 6364.

Opið alla daga 12.00 - 24.00.
Tarot lestur, bein miðlun.

-SÍMASPÁ- Les í Tarot ofl. Elísabet 663 
0813.

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

 Múrarar

Tökum að okkur múrverk - flísalögn 
- gips - ofl. Uppl. í s. 847 2209.

 Trésmíði

Smiðir geta bætt við sig úti og inni 
smíðavinnu. Parket, milliveggir, innrétt-
ingar, hurðir, gluggar og þakkantar. S. 
618 5151.

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

 Til sölu

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

Matvælaframleiðendur 
- Bakarar - kokkar - 

pizzagerð.
5 Tonna innisýló 240x240. 

Súkkulaði vél. 3 hæða steinofn. 
Rekkar (geymslurekkar), hræri-

vél, ásamt fleiru.
ATH. geymið auglýsinguna. 

S. 892 1031 Guðmundur. 896 
3470. Árni

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.

LAGERÚTSALA Svefn & 
heilsu

Kletthálsi 13 S:660 0035. Rúm, hillur, 
hægindastólar, höfuðgaflar, barnagólf-
teppi o fl. 30-80% afsláttur. Opið virka 
daga 14-18, laugardaga 12-15.

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.

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.

Bílskúrssala. Barnadót/föt, húsgögn, 
skíði, skautar, bílstólar ofl. til sölu. Lau. 
14-18 og Sun. 16-18 að Þverárseli 8. S. 
695 1181.

4 þ. evrur til sölu á 260kr. stk. Uppl. í 
s. 898 5418.

Gull, silfur og dýrir skartgripir til sölu. 
Uppl. í s. 615 4118.

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

Ljómandi sófasett úr taui frá Öndvegi 5 
ára. Selst ódýrt. S. 843 0061.

 Óskast keypt

Óska eftir iðnaðarvatnssugu. Uppl. 
í s. 894 0103.

Vantar eftirfarandi verkfæri: MIG raf-
suða 150 -250 ampera, Plötuvals lítinn 
ca. 100 cm, Beygjuklossa fyrir flat-
járn, Súluborvél, Plötuklippur til að 
festa á borð, Cuttara (hjólsög fyrir járn) 
Ingólfur S. 844 1658.

7-ur óskast
Ertu að flytja eða breyta? Áttu afgangs 
stóla? Uppl. í s. 894 2858, Hjördís.

vantar fjölæfingartæki eða öflug lyfting-
arbekk,á sama stað er til sölu ískáp á 
10000. Sími 697 4179.

Óska eftir að kaupa ódýra þvottavél 
eða gefins. S. 845 6154.

Ég vil kaupa áhöld og stafi til gyllingar 
á bókum. Einnig vildi ég selja Fálkann 
innbundinn og vikuna innbundna til 
ársins ‘86. S. 553 1219.

Tæki, búnaður og áhöld fyrir veitinga-
rekstur óskast. Sendið uppl. á ismatur@
hotmail.com

 Hljóðfæri

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

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Kaupum Notaðar Fartölvur,Tölvur og 
Tölvuíhluti.Gegn Staðgreiðslu Sími:555-
6250 Milli kl:9-18

 Til bygginga

Til sölu Spónaplötur 19mm. 120 x 300 
cm. Nótaðar gólfplötur 22mm. 90 x 200 
cm. Grenipanell 14 x 80 mm lengdir 4,5 
og 4,8 m. Mikið magn á góðu verði. 
Upplýsingar í símum 659 0555 og 660 
6090. E-mail orn@vidarhus.is

Áttu 500m til 1000m af 1x6“ timbri 
sem þú vilt selja er kaupandi simi 
8922221

Sökkuluppistöður (2x4). Gott verð. S. 
892 4624.

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

 Verslun

Nafnahálsmen og skartgripir, silf-
ur og gull. Hringa, skartgripaverslun 
Laugavegur 20b (Klappastígs megin) 
S. 698 2655.

Til sölu: Vel kæst Tindaskata Fiskhöllin 
ehf, heildverslun með fiskafurðir. Sími 
893 1802.

 Ýmislegt

UPPSETNING Á 
JÓLASERÍUM

3 vandvirkir rafvirkjar geta bætt við 
sig verkefnum fyrir jólin. Eldriborgara 
afsláttur - Uppl. í s. 695 1314.

 Heilsuvörur

Ég ætla að léttast um 4-8 kg. fyrir jól 
með LR. Vilt þú vera samferða? 662 
5599.

Þjónusta

Þjónusta
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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

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Nudd Nudd Melissa. Tlf. 616 2853.

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Ferðanuddbekkir 50.000, ferðasnyrti-
bekkir 40.000 st.gr. uppl. í S: 891 
6447 Óli

 Námskeið

Jógakennaranám með Guðjóni 
Bergmann 2009. Opinn kynningarfund-
ur í Laugum/World Class 25.nóvember 
kl.20:00. Nánari upplýsngar á www.
gbergmann.is

NÁMSKEIÐ, Silfurleir - 
Mósaík

Silfurleir 25.nóv. kl.18-22 verð 9.000 
Mósaík lampagerð 30 nóv. verð 12.000 
Handverkshúsið Bolholti 4 s. 555 1212.

 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

Skrifborð 3 stk. 180x80 cm (brún) 
ásamt 2 stk. Skúffum á hjólum. Selst 
allt á kr. 27.000 Sími 822 0567.

TIL SÖLU STÓLAR
Á til nokkra stóla. Uppl. í síma 894 
7063.

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyr-
ing.is S. 897 5484 & 897 3327.

 Dýrahald

Tvær Labradortíkur enn á lausu undan 
góðum viðurkenndum (HRFI)foreldrum, 
geðgóðar og fallegar. Uppl. 896 6753/ 
892 8753/ vakri@mbl.is

Bullmastiffhvolpar 9 vikna til sölu. 
Bólusettir og örmerktir. Ættbókafærðir 
hjá HRFÍ. Upplýsingar 770 2291.

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)

10% afsl. á hundafötum
Dýrabær Smáralind og Hlíðasmára 9, 
Kóp. www. dyrabaer.is

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

250 l fiskabúr með fiskum og skápur 
fylgir. Verð. 30 þ. S. 772 5290.

Bicon frise/Cotton De Tulier hvolpar til 
sölu. Uppl. í s. 867 2980.

 Ferðalög

Magellan GPS.
Tilboð á Magellan GPS tækjum allt 
að 50% afsláttur af tækjum og auka-
hlutum. GPS tæki frá 9,900 kr og 
24,900 með Íslandskorti. AMG Aukaraf 
ehf Dalbrekku 16 s. 585 0000 www.
aukaraf.is

 Gisting

Jólatilboð
Falleg 3 herb. íbúð í raðhúsi á Torrevieja 
á Spáni, til leigu í desember á 70 þús. 
+ rafmagn. Uppl. í s. 554 2149 & 868 
4110.

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starplus.info

 Fyrir veiðimenn

Remington 1100 haglabyssa semi auto 
lítið notuð 6 ára gömul. Lítur út eins og 
ný. Byssupoki fylgir. S. 896 7740.

 Hestamennska

Fullþurrkað gæðarúlluhey til sölu í 
nágrenni Selfoss. Gott verð. Uppl. í 
síma 892 4811.

 Húsnæði í boði

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.

Til leigu 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis www.leiguibudir.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.

4ra herbergja íbúð 
til leigu

Til leigu björt og falleg 4ra her-
bergja íbúð á svæði 105, leiga 

120 þ. Hiti og hússjóður innifal-
ið. Laus strax, langtímaleiga.

Uppl. í s. 841 0212, elindogg@
hotmail.com

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja 

íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar 
www.heimkynni.is

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Vel með farin 52fm 2herb. íbúð í 101. 
Leiga aðeins 100þ. Laus strax. Uppl. í 
s. 770 7654.

4 herb. 106 fm íbúð í efra breiðholti til 
leigu, langtímaleiga. Stutt í alla þjón-
ustu. Verð 130 þús á mán. Áhugasamir 
hafið samband í s. 860 4343, Margrét.

Tvö stór herbergi til leigu í Hólahverfi á 
45.000 Reyklaus. Uppl. í s. 659 2478.

40 fm. stúdíóíbúð með sér bílastæði til 
leigu frá 1.des. í 101. innif. hiti,rafm. og 
net. 95 þús. á mán. Húsgögn geta fylgt. 
Þvottavél+ ísskápur. S. 692 1681.

Yndælt 70 fm. parhús. Garður, verönd 
og bílast. á Seljahlíðalóð til leigu fyrir 
vinnandi 65 ára. 130 þús. á mán. 
Heimavörn innif. S. 567 7521.

NÝ 3 herb. 106fm íbúð í Kópavogi til 
leigu. Stæði í bílageymslu fylgir ásamt 
stórri geymslu. Leiga 120.000,- á mán-
uði. Uppl. í s. 898 8522.

Stór og björt íbúð í London til leigu yfir 
jól og áramót (laus frá 13/12 - 4/01). 
jolilondon2008@gmail.com

Falleg og björt 2ja herb. íbúð í Garðabæ 
til leigu. Leiga 115þ. á mán. allt innif. 
Uppl. í s. 899 0764.

4ra herb. íbúð til leigu á Seltjarnarnesi. 
Laus strax. Leiga 150þ. Rafm., hiti og 
húss. innifalið. S. 690 4224.

3 herb. lúxus íbúð til 
leigu

Íbúð og hús nýstandsett ofarlega á 
Laugavegi, öll tæki til staðar. 3 mán-
aða trygging. Aðeins traustir leigjendur 
koma til greina. Uppl. í s. 822 7303.

2ja herb. íbúð til leigu í breiðholti. Stutt 
í alla þjónustu. Leigist með eða án hús-
gagna. Frá 95 þús. + hiti og rafmagn og 
hússjóður. S. 869 4713.

2 herb. 54 fm íbúð á sv. 104 til leigu. 
Lyftuhús. Leiga 90 þús., innfalið hiti og 
hússj. S. 698 7813.

Studio 45sqm with everything - 
Langholtsvegur 137. S. 896 1039.

Herbergi til leigu með sameiginlegu 
eldhúsi og baðherbergi. Uppl. í síma 
770 6090.

Til leigu 3 herb. 96 fm íbúð á fyrstu 
hæð í Lyngmóum í Garðabæ. Leiguv. er 
105 þ. á mán. + h/r og hússj. Trygging 
fyrir 3. mán. greiðslum áskilin. Íbúðin 
getur verið laus frá 1. des. Uppl.í s. 856 
6197, Margrét.

Kaupmannahöfn: Til leigu 180m2 
endaraðhús á góðum stað á stór-
kaupmannahafnarsvæðinu, 12km frá 
Ráðhústorginu. Leiga 11.500 DKK. Til 
greina kemur að leigja til lengri tíma. 
Uppl. hjá palmigud@gmail.com eða 
+45 2013 4072.

101 RVÍK BÁRUGATA 104m2 + bílskúr 
+ 3 einkastæði. ALLT NÝTT http://fast-
eignir.is/fasteignir/eign/78951/ LAUS 
Uppl. 695 3239 burkni@gmail.com

Flott herbergi m/útsýni í íbúð á 
Laugarnesvegi, aðgangur að öllu. 
TV,Internet, þvottavél og húsgögn. 50 
þús. S. 663 7686.

Nýleg 91 fm 3 Herb. íbúð til leigu í 
kópav. Verð 100þ. Laus 15.12. S. 696 
9690.

Seltjarnarnes. Falleg 85 fm útsýnisíbúð 
+ bílag. Parket. Laus strax. S. 864 
7070.

Vogar á Vatnsleysuströnd
70 fm. íbúð til leigu. S. 845 7900.

3 herb. íbúð til leigu á sv. 108, Jöldugröf. 
Laus strax. Uppl. í s. 863 8892.

Glæsilegt 5-6 herbergja hús til leigu 
í Hafnarfirði. 160 þús. með hita og 
rafmagni. s. 8933063

Til leigu góð 2.herb íbúð með bílskyli 
í smáranum í Kópavogi upl í síma 
8922221

Til leigu lítið einbýlishús í miðbæ 
Hafnafjarðar. Verð 120 þús. með hita. 
Uppl. í s. 822 3849 & 821 2529.

Danmörk, Billund til leigu/sölu einbýl-
ishús+stór bílskúr, leiga 6000 dkr pr 
mán 3ja mán trygging uppl. 895 8637

HOLTABYGGÐ, HFJ. 4 herb.íbúð, í 
Holtabyggð í Hfj. til leigu 140.þ. sérinn-
gangur. Uppl. í s. 865 7101 Linda.

Húsnæði í Köben. Til leigu tvenns konar 
húsnæði í húsi. Efri hæð og ris 120 fm 
og studioíbúð kjallara. Báðar íbúðir eru 
með húsgögnum. Harpa Einarsdóttir í 
síma 822 3890.

Parhús til leigu Innri Njarðvík 4sv.herb 
+ bílskúr. Einhv. húsg. geta fylgt. S. 
820 0753.

Herb. í fallegu húsi í vesturbæ. Öll þæg-
indi innif. ROOM FOR RENT close to 
centre. 50 þ. pr. mán. S. 694 5987.

Gott einbýlishús á Akranesi 182fm + 
45fm kj. sem leigist sér. Leiga 165þ. + 
45þ. Uppl. í s. 860 9003.

Stúdíóíbúð til leigu. Sérinngangur. 
40m2 í Kópavogi Uppl. 8951933

165fm íb, 4 svh, 2 hæðir, 201 Kóp, 
úts, 2 svalir, laus s.8988237; mundi@
hive.is

Einb.hús á góðum stað í Garðabæ. stutt 
í alla þjónustu og skóla. 120 ferm, 4 
herb, garður m sólpalli. langtímaleiga 
- 150 þús/mán uppl. í s. 862-8219

2ja manna falleg og rúmgóð hótelí-
búð til langtímaleigu í Hfj. Sanngjarnt 
verð. Húsg., eldhúsb., rúmfatnaður, TV, 
internet. og vikuleg ræsting fylgir. S. 
899 7004.

Til leigu glæsilegt 165m2 endaraðhús 
í Salarhverfi í Kópavogi. Nánari upplýs-
ingar í s. 660 3025.

Til leigu glæsileg hæð og ris í 
Seljahverfinu með bílskúr. Stærð 230 
m2. Nánari upplýsingar í s. 660 3025.

Til leigu nýuppgerðar 2ja herb. íbúðir 
í 101. Góður staður. Mán. leiga 100-
150þ. 69fm stórar, sérinngangur, lausar 
strax! S. 899 3034.

Notaleg einstaklingsíbúð til leigu í 
Vestubænum. 74 þ. á mánuði m.inte-
rneti. Upplýsingar María 695 2201 eða 
mariaellingsen@simnet.is

Íbúð/Gistipláss/herb. til leigu á svæði 
104. Apartments/Rooms for rent cont-
act number 661 4096 & 698 3211.

KEFLAVÍK- 4 herb.íbúð laus strax. Allar 
innréttingar nýjar í íbúðin. Óskað er eftir 
skilvirkum leigjendum, verð 120 þús. 
innif. hússjóður. Uppl. í s. 860 1929

Til leigu falleg 40fm íbúð á 1. hæð 
með sérinngangi á frábærum stað á 
Öldugötu, Rvk. Leiga 95 þús. Laus 1. 
des. Húsgögn geta fylgt. Áhugasamir 
hafið samband við Hannes í s. 699 
5008.

Herbergi til leigu stutt frá Landakoti. 
Aðgangur að eldhúsi, baði, þvottavél, 
þurrkara og interneti. 50.000 á mán. 
S. 772 2528.

Ódýr leiga - 100 fm íbúð með sundlaug 
við ströndina á Torrevieja Spáni. Sími 
8651559

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.

 Húsnæði óskast

Reglusöm kona óskar eftir 2ja-3ja herb. 
íbúð á stór reykjav. svæði. Gr. geta 
miðað við ástand þjóðfélagsins. S. 844 
6609 & 845 4072.

Reglusamur einhleypur og stundar 
íþróttir óskar eftir íbúð. S. 857 2690.

Óska eftir herbergi eða litlu studio íbúð 
á sangjörnu verði S. 615 2999.

Snyrtileg íbúð óskast. Miðsvæðis. Gr.g. 
80 þ. H.bætur. Reyklaus og öruggur gr. 
S. 551 0811.

ÍBÚÐ ÓSKAST Ungt par óskar eftir 3h. 
íbúð helst í GRB., HFJ., KÓP. Verð hug-
mynd 80-100þús. með hússjóð pr. mán. 
Erum ekki með gæludýr og erum reglu-
söm, skilvís og ábyrg. S. 898 0973.

 Húsnæði til sölu

Til sölu tveggja (2) herbergja rúmgóð 
íbúð (82 fm²) í Frostafold í Grafarvogi 
með frábæru útsýni og sérinngangi. 
Verð 19,2 m.kr., ávílandi 16,5 m.kr. 
Nánari uppl. veitir Þórólfur sölufulltrúi í 
síma 891 8881.

 Sumarbústaðir

Nýlegur sumarbústaður til sölu við 
Þingvallavatn í skiptum fyrir 3-4 herb. 
íbúð. S. 866 0167.

Þjónusta

Til sölu
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 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 200 fm verslunarhúsnæði í 
Bæjarlind 14-16 á jarðhæð við hliðina á 
Persíu. Nánari uppl. í síma 840 4485.

Til leigu 120 fm iðnaðarhúsn. við 
Dalshraun í Hfj. Uppl. í s. 822 0060.

Iðnaðarhúsnæði til leigu á Smiðjuvegi, 
320 fm. Hentar vel fyrir heildsölu eða 
lager. Uppl. í síma 896 0551.

Bolholt 4 til leigu !
170 fm verslunar eða skrifst.húsnæði 
á götuhæð. Hægt að skipta í tvennt, 
lausir veggir! Steinteppi á gólfi. Allt í 
góðu standi. Laus strax! S. 511 2900 / 
893 8166 / 896 0747.

Lagerhúsnæði 700 til 
1500 fm óskast

Lagerhúsnæði 700 til 1500 fm með 
innkeyrsludyrum óskast til leigu í 
Reykjavík. Leigutími til lágmark 2 ára, 
er tilbúinn að gera langtímasamn-
ing ef verð og annað er hagkvæmt. 
Greiðslugeta fyrir þessa starfsemi er 
300 kr á fermeter Sími 892 0808 eða 
e-mail oliver@midlarinn.is Miðlarinn 
ehf www.midlarinn.is

Um 500 fermetra einbýli með mögu-
leikum á rekstri í hluta húsnæðis til 
sölu á flottum stað á Vestfjörðum. 
Möguleiki á skiptum á 4ra - 5 herbergja 
eign á höfuðborgarsvæðinu. Uppl í 
síma 896 9790.

Bolholt 4 2.h. 125 m2 atvinnuhúsnæði. 
200.000 kr/mán. Laust 1. des. s. 825 
3901

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæði
Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl. Uppl. í 
síma 770 5144.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

 Bílskúr

Bílskúr - lækkað verð!
Nýr tvöfaldur bílskúr til sölu. Uppl. í s. 
694 9440

Óska eftir bílskúr til leigu í Kópavogi. 
Upplýsingar í síma 898 1060.

Til leigu 32 m2 bílskúr við Ásbr. í Kóp. 
kr. 35 þús. pr. mán. með rafm. og hita. 
Uppl. í síma 665 702 & 696 9022.

Bílskúr óskast í langtímaleigu snyrtileg 
umgengni og öruggum greiðslum heit-
ið. Uppl. í síma 897 2555.

 Gisting

Þarft þú til Reykjavíkur fyrir jólin? Erum 
með fullbúna íbúð á góðum stað í 
skammtímaleigu. Uppl. í síma 867 4571 
- www.123.is/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

Lækjarbrekka
Rótgróið, þekkt veitingahús 

getur tekið að sér nema í mat-
reiðslu.

Upplýsinga veitir Sigríður, 691 
2435 milli 10-12 og 14-17 eða 

sigridur@laekjarbrekka.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 
upplýsingar.

Sölubörn óskast til að selja jólakort. 
Góð sölulaun. Uppl í s. 694 7768.

Hár-Stóll til leigu á Hársnyrtistofu. 
Skemmtilegt fólk. Uppl. á staðnum, 
Papillia Laugavegi 25.

Rizzo pizza
Vantar bílstjóra virka daga, milli kl. 
17:00-22:00 Íslensku kunnátta æskileg. 
Uppl. á Rizzo Bæjarlind 2

Byggingarvinna Fyrir röskan mann ,þarf 
að geta byrjað strax , laun samkvæmt 
töxtum verkalýðsfélagana , svar sendist 
roskur@visir.is

Hraustir menn óskast í smíða og 
steypuvinnu. Reynsla skilyrði. mikil og 
erfið vinna í boði. Áhugasamir senda 
e-meil á gunnar@verkvik.is og greina 
frá reynslu og aldri.

Óska eftir tilboðum í uppslátt og járna-
bindingu fyrir 190fm2 gólf í einbýli. S 
856 7207.

Vantar vanan hjólagröfumann s. 663 
2333.

Óska eftir fólki til sölustarfa mjög góð 
sölulaun í boði. Aldur 25-70. S. 661 
7595.

ATVINNA Á ÍSLANDI
Þú getur fiskað fyrir milljón eða meira 
á einum degi. Frjálsar smábátaveiðar 
munu veita þjóðinni þúsundir starfa. 
Aðalsteinn Agnarsson

Rafvirkjar
Óska eftir rafvirkjum til starfa á skipum 
og í Olíuiðnaði í Noregi. Góð laun í 
boði. Umsóknir sendist ásamt ferilskrá 
(CV) á norsku/dönsku/ensku auk stað-
festingar á sveinsprófi á tölvupóstfang 
gudjon@elviraas.no

Duglegur 40 ára karlmaður óskar 
eftir vinnu úti góðum sveitarbæ S: 
8650568

 Atvinna óskast

Pólskur rafmagnsfræðingur óskar eftir 
vinnu. Talar 100% ensku og smá í 
Íslensku. Góð tölvukunnátta. Starfaði 
síðast við uppsettningu öryggis kerfa. 
Meðmæli ef óskað er. Margt kémur til 
greina. S. 895 0723 Bartek. S. 847 7763 
Tómas (Túlkur)

Vanur rafvirki óskar eftir vinnu. Uppl. 
s. 662 8589

Sjálfstæður smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Tilkynningar

Oft var þörf... Doktorsnemi í viðskipta-
siðfræði óskar eftir styrktaraðila að rann-
sókn sem snýr að ábyrgum viðskipta-
háttum í hnattvæddum heimi. Einstakt 
tækifæri fyrir fyrirtæki, stofnanir eða 
einstaklinga til að stuðla að bættu sið-
ferði í viðskiptum. Frekari upplýsingar: 
552 7929/vidskiptasidferdi@gmail.com

 Einkamál

Ungur og heitur
maður vill nauðsynlega kynnast karl-
manni. Auglýsing hans er hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, sími 905-2000 
(símatorg) og 535 9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8589.

Kona vill kynnast
einhleypum karlmanni á aldrinum 54-
65 ára með náin kynni í huga. Auglýsing 
hennar er hjá Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535 9920 
(kreditkort), augl.nr. 8838.

Ný upptaka!
Ung kona nýtur sín í einrúmi. Frábær 
upptaka! Hlustaðu í síma 905-2002 
(símatorg) og 535 9930 (kreditkort), 
upptökunr. 8145.

TILKYNNING
Frestur til að óska eftir 

greiðslujöfnun fasteignaveðlána
Félags- og tryggingamálaráðherra hefur ge�ð
 út reglugerð um frest fólks til að óska eftir 
greiðslujöfnun vilji það nýta þetta úrræði í 
samræmi við nýsamþykkt lög um greiðslujöfnun 
fasteignaveðlána til einstaklinga. 

Lántakendur sem óska þess að greiðslujöfnun láns 
hefjist á gjalddaga í desember næstkomandi þurfa 
að koma beiðni um það til viðkomandi lána-
stofnunar eigi síðar en þriðjudaginn 25. nóv-
ember. Berist beiðni lántakanda eftir þann tíma 
hefst greiðslujöfnun lánsins á næsta gjalddaga 
þar á eftir. Lánveitandi getur þó veitt lántakanda 
rýmri frest en hér segir.

Eftir næstu mánaðamót þarf beiðni um greiðslu-
jöfnun að berast lánveitanda eigi síðar en 11 
dögum fyrir gjalddaga eigi hún að hefjast þá. 

Allir sem eru með verðtryggð fasteginaveðlán hjá 
opinberum lánastofnunum, lífeyrissjóðum eða 
öðrum fjármálafyrirtækjum með starfsley� hér 
á landi eiga rétt á greiðslujöfnun, uppfylli þeir 
skilyrði laganna.

Félags- og tryggingamálaráðuneytið

Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

S íðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095y j
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til leigu

Fasteignir

Tilkynningar

Fjárfestar

Jólakaffi



SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

EVRUR TIL BAKA!

www.cash-back.nu

TILBOÐIÐ GILDIR TIL 6. DESEMBER
HJÁ HEIMILISTÆKJUM OG SÖLUAÐILUM UM LAND ALLT

32" PHILIPS 100 evrur
37" PHILIPS 100 evrur
42" PHILIPS 200 evrur
47" PHILIPS 300 evrur
52" PHILIPS 400 evrur
PHILIPS Aurea 500 evrur

NÚ FÆRÐU ALLT 

AÐ 500 EVRUR TIL 

BAKA VIÐ KAUP Á 

PHILIPS AMBILIGHT 

SJÓNVARPI

SVONA VIRKAR PHILIPS AMBILIGHT TILBOÐIÐ
Þú kaupir PHILIPS sjónvarp með Ambilight baklýsingu hjá Heimilistækjum eða 
söluaðilum um land allt og passar upp á kvittunina. Ferð inn á www.cash-back.
nu og prentar út beiðnina. Fyllir út beiðnina og sendir til PHILIPS ásamt kvittun 
og raðnúmeri, sem mun svo láta millifæra peninginn á þinn reikning.
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„Rokkaralega útlitið, 
djúpa röddin, orðaforð-
inn, bítlaskórnir og 18 
grýlna jakkinn gerðu 
það að verkum að fólk 
var oft búið að ímynda 
sér pabba allt öðruvísi 
en hann var í raun og 
veru. Þegar fólk kynnist 
honum sá það að hann 
var mjög mjúkur, hlýr 
og einlægur maður, 
algjör húmoristi og stutt 
í prakkarann. Eftir 
Skaupið eitt gamlárs-
kvöldið ákvað pabbi til 
dæmis að skella sér út á 
náttfötunum og sloppn-
um og sprengja eina 
svakalega bombu. Stórfjölskyldan fylgdist spennt með úr 
glugganum. Áður en hann kveikti í gerði hann sér lítið 
fyrir, gyrti niður um sig buxurnar og múnaði í áttina til 
okkar. Hversu margir nágrannar sáu þetta veit ég ekki en 
bomban var alltaf kölluð „kynbomban“ eftir þetta.“

 Íris Wigelund Pétursdóttir, dóttir.

Sjálf holdtekja íslenska rokksins 
Algjör sjúkheit, tvöfaldur geislaplötukassi sem rekur feril Péturs Wigelund Kristjánssonar, kemur út eftir helgi. Pétur fæddist árið 

1952 en lést 52 ára að aldri árið 2004. Hann var um árabil helstur íslenskra rokkara, gaf sig allan í málefnið og var óþreytandi í áhuga 

sínum. Hér rifja samstarfsmenn, vinir og ættingjar upp kynni sín af Pétri.

„Það væri að æra óstöðugan að rifja upp allar þær ljúfu 
samverustundir okkar félaga, hvað þá allar uppákomurnar, 
en Pétur bar með sér mikla glaðværð, stemningu og stuð 
hvert sem hann fór. Hann var þekktur fyrir orðaleiki sína, 
enda orðheppinn með eindæmum og ekki má gleyma 
„frösunum“, sem enn lifa góðu lífi. Einhverju sinni vorum 
við að fíflast sem oftar og þá datt úr úr mér nafnið 
Guðsteinn. Ég var þá að tala um herrafataverslunina sem 
enn er starfandi á Laugarvegi. Þetta nafn, Guðsteinn, 
heillaði Pétur óskaplega og hann yfirfærði það strax á allra 
heilagasta staðinn á karlmönnum og talaði eftir það alltaf 
um Guðstein, ef hann átti við þennan dýrmæta líkamshluta. 
Þegar Pétur var svo jarðsunginn, þá minntist presturinn á 
að Guðsteinn hafði verið Pétri mjög hugleikinn, en vissi 
auðvitað ekki hvað Guðsteinn var í huga Péturs. Allir 
kirkjugestir brostu út í bæði, þegar presturinn sagði 
að Guðsteinn hefði líklega verið hans besti vinur 
og þeir átt margar góðar samverustundir. 
Enginn þorði að leiðrétta klerkinn og kista 
popparans var borinn út við undirleik 
Vældarans, Wild thing, sem var einkennis-
söngur Péturs alla tíð. Guðsteinn var í 
sömu kistu, blessuð sé 
minning þeirra 
beggja!“

Hermann Gunnarsson var góður vinur 
Péturs. Hemmi tileinkar Pétri útvarpsþátt 

sinn á Bylgjunni í fyrramálið, fær til sín gesti 
sem unnu með Pétri og spilar gömul viðtöl við 

rokkarann.

„Við Startarar vorum búnir að fá Pésa til liðs við okkur og 
hann mætti á sína fyrstu æfingu, of seint að sjálfssögðu – 
og á tréklossunum. Hann vildi heyra hvað við hefðum 
tilbúið og helst eitthvað „þönder-rokk“, eins og hann 
kallaði það. Man ekki hvaða lag ég söng, enda var maður 
ansi stressaður, en ég þandi barkann sem óður væri, og 
beið svo auðmjúkur eftir dómnum. Hann gekk að mér, tók 
mér um axlir og sagði: „Heyrðu kallinn minn, á hvaða 
vítamínum ert þú? Hvernig væri að deila með frænda?“

Dæmigerður Pétur þetta með að gera sig að „frænda“ 
svona við fyrstu kynni. Hann stal hjarta mínu þar og þá, 
og vináttu okkar fær ekki einu sinni dauðinn slitið.“

Eiríkur Hauksson var með Pétri í hljómsveitinni Start.

„Það var aldrei leiðinlegt í kringum Pétur, hann var svo 
léttur og hafði góðan húmor fyrir öllu í kringum sig. Hann 
sagði einu sinni frá því að hann hefði verið í Ameríku með 
hljómsveit sem átti að „meika það“. Það var svo heitt að 
hann ákvað að kaupa sér stuttbuxur. Hann fann fínar 
skræpóttar buxur en eitthvað var nú skrítið hvað glápt var 
á hann, já eiginlega meira en venjulega, en skítt með það. 
Svo hló Pétur hátt þegar hann útskýrði „ég keypti óvart 
boxer nærbuxur“. Hann gekk semsagt í nærbuxunum út 
um allt og fannst það bara fyndið.“

Oddný B. Halldórsdóttir starfaði með Pétri í plötudeild 
Karnabæjar/Steinars á áttunda og níunda áratugnum.

„Ég man eftir óteljandi uppákomum sem sýna Krókinn í 
réttu ljósi. Þó langar mig að skjóta á ykkur samtali úr 
veislu sem Pétur og Linda héldu nokkrum vinum. Díalóg-
urinn byggði á mónólógum Péturs og viðbrögðum Lindu, 
því Pétur sagði kannski: „Linda, skjóttu smá dúndri útá 
kantinn.“
Við þessi orð bætti Linda í glösin.
Og þá sagði Pétur: „Linda, skjóttu smá sjúkheitum á 
vænginn.“
Við þessi orð rétti Linda fólki meiri kartöflur.
Og Pétur sagði: „Linda, vippaðu dúndri útá kantinn.“
Þá stóð Linda upp og sótti sósu.
Og Pétur sagði: „Linda dúndraðu smá skoti á línuna.“
Þá bætti Linda í glösin.

Kristján Hreinsson skrifaði ævisögu 
Péturs í bókinni Pétur Poppari.

„Ógleymanleg er ferð okkar Eyjólfs Kristjánssonar til 
Rómar 1991 (Nína), en Pétur var þar í fylkingarbrjósti 
fyrir hönd útgáfunnar. Að vanda var hann hrókur alls 
fagnaðar og sópaði að honum. Einn daginn skoðaði 
hópurinn Péturskirkjuna. Pétur gekk röggsamleg fram við 
að smala liðinu inn í helgidóminn. En þegar röðin kom að 
honum að ganga yfir þröskuldinn meinuðu verðir honum 
inngöngu á þeirri forsendu að hann væri í Iron Maiden 
stuttemabol. Eins og þeir sem til þekkja, þá eru merki og 
íkon þeirrar sveitar allt annað en guðdómleg og reyndar 
frekar í hina áttina. Pétri voru settir þeir afarkostir að 
klæða af sér bolinn eða standa fyrir utan. Fyrst Pétur var 
kominn alla þessa leið, líkt og Guðríður forðum, þá afréð 
hann að fara að fyrirmælunum og hjúpaði sig gallaskyrtu, 
hnepptri upp í háls. En hneppti síðan lauslega frá þegar 
inn var komið og spókaði sig um á marmaranum með 
Járnfrúarskrímslið hálfhulið. Nafni hans, sá er kirkjan 
heitir eftir, hefði þó líkast til fyrirgefið honum þetta. Það 
var nefnileg erfitt að vera reiður Pétri. Það var í þessari 
sömu ferð sem Pétur keypti 18 grýlna jakkann sem hann 
átti eftir að skrýðast oft næstu árin. Og reyndar keypti 
hann annan 12 grýlna í sömu verlsun. Ég var með honum í 
þeim innkaupatúr. Það var líka gaman. En það er önnur 
saga.“

Stefán Hilmarsson söng „Krókinn“ með Pétri og Sálinni.

„Undir það síðasta vorum við saman í hljómsveitinni 
Gargið og spiluðum mikið í Fjörukránni í Hafnarfirði. 
Pétur bjó í Grafarvogi og þar sem ég er hættur að drekka 
var ég hálfgerður einkabílstjóri hans. Hann var alltaf 
seinn, enda mjög óstundvís. Ég er alveg á hinum endanum, 
vil helst vera mættur of snemma. Ég var farinn að 
stúrdera það hvernig hann hálfpartinn einbeitti sér að því 
að vera alltaf of seinn. Þegar ballinu lauk hófst sama 
rútínan aftur. Oft þekkti hann helming gestanna og þurfti 
að kveðja alla með kossi, enda þótti honum vænt um vini 
sína. Þegar ég var farinn að ókyrrast brosti hann bara 
þessu fræga brosi sem bræddi alla, kyssti mig á kinnina 
og sagði: Eigum við að fara að koma okkur, kallinn minn. 
Við vorum báðir miklir mathákar og oft stofnuðum við 
til átveislu í Grafarvoginum þegar við komum loksins 
þangað eftir böll. Þótt það væri hávetur fór hann jafnvel 
út að grilla, enda kölluðu nágrannarnir hann „vorboð-
ann“!“

Jón Ólafsson bassaleikari var með Pétri í ótal hljóm-
sveitum í gegnum tíðina.
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Hvenær varstu hamingjusamast-
ur? Ég myndi segja að ég hafi 
„peakað“ einhvern tímann í sumar. 

Ef þú værir ekki tónlistarmaður, 
hvað myndirðu þá vera? Kannski 
leikskólakennari ef það væri ekki 
svona fáránlega illa borgað. 

Hvað er það dýrasta sem þú 
hefur nokkurn tímann keypt þér? 
Nissan Micra árgerð ‘98 á 200 þ. 
kall. Ég er miklu frekar til í að eyða 
miklum pening í marga litla til-
gangslausa hluti heldur en að kaupa 
mér eitthvað stórt og rosalegt.

Ef þú byggir ekki í Reykjavík, 
hvar myndirðu vilja búa? London 
eða í sumarbústað rétt fyrir utan 
Reykjavík.

Uppáhaldshljómsveit allra tíma 
og af hverju? Blur, því hún kenndi 
mér að dýrka tónlist.

Draumahelgin þín í einni setn-
ingu? Afslappelsi með steikum, 
góðu víni og vinum í sumarbústað í 
íslenskri sveit.

Hvert er versta starf sem þú 
hefur nokkurn tímann gegnt? 
Afgreiðslumaður í Skífunni. Ég 
fékk taugaáfall og hætti eftir ein 
jólin. Ég vorkenni Skífufólkinu 
þessi jólin. Ofan á allt nöldrið og 
stressið bætist vænn og grútleiðin-
legur skammtur af krepputali. 

Uppáhaldsstaðurinn þinn á jörð-
unni? Bóndabær föðurbróður míns, 
Kidda, við Olafstorp í Svíþjóð.

Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig og hvaða lag hlustarðu 
mest á í dag? Sú tónlist sem hefur 
haft mest áhrif á mig í gegnum 
árin er líklega breskt popp og 
bandarískt folk. Það lag sem ég 
hlusta mest á þessa dagana er 
„Going to Acapulco“ með Bob 
Dylan & The Band. 
Ef þú ættir tímavél, hvert mynd-
urðu fara og af hverju? Ég myndi 
fara á tónleika með Bob Dylan & 
The Hawks á Englandstúrnum ‘65. 
Því það er einfaldlega rosalegasta 
live-rokkband sem ég hef heyrt í. 

Er eitthvað sem heldur fyrir þér 
vöku á nóttunni? Já. Allt of margt. 
Aðallega tónlist. Mín eða annarra. 
Ég lá eina nótt andvaka yfir laginu 
Barbara Ann með Beach Boys. Það 

á ekki að vera hægt. Það er ekki 
svo flókið!

Ef þú gætir breytt einhverju í 
fortíð þinni, hvað myndi það vera? 
Ég hefði einbeitt mér að því að 
læra að skrifa. Ég skrifa eins og 
blint þriggja ára barn með riðu.

Hvenær fékkstu síðast hlátur-
skast? Á útgáfutónleikum 
Sprengjuhallarinnar. Bergur var 
HEITUR það kvöld.

Áttu þér einhverja leynda 
nautn? Já, mér finnst The Killers 
vera svona alltílæ hljómsveit. Svo 
fæ ég mér alltaf ost ofan á túnfisk-
salat.

Uppáhaldsbókin þessa stund-
ina? Ástarljóð Páls Ólafssonar, 
eins væmið og það hljómar. 

En hvaða núlifandi manneskju 
þolirðu ekki? Atla Bollason. Er það 
ekki það heitasta í dag?

Uppáhaldsorðið þitt? Sprengju-
höllin.

Hvaða eitt atriði myndi full-
komna lífsgæði þín? Villa í St. 
Tropez, sanseraður sportbíll og 
900 tommu flatskjár. 

Hvaða eitt lag verður þú að taka 
„cover“ af áður en þú deyrð? 
Thunder Road með Bruce Springs-
teen.

Hvað er næst á dagskrá? Það er 
bara að spila á fullu og kynna nýju 
plötuna með Sprengjuhöllinni, sem 
heitir Bestu kveðjur. Svo ætla ég 
bara að reyna að njóta jólanna eftir 
bestu getu og hafa það gott.

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN:  Snorri Helgason

STARFSFERILL Í HNOTSKURN: 
 Félagsfræðistúdent frá MH 
- leikskólaleiðbeinandi - skrif-
stofumaður - tónlistarmaður 
og framkvæmdastjóri FTT. 

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐ-
IST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI: 
 1984 og Damon Albarn kynnist 
Graham Coxon í barnaskóla í 
Colchester á Englandi. 

Þolir ekki Atla Bollason
Snorri Helgason er syngjandi og spilandi meðlimur hljómsveitarinnar 

Sprengjuhallarinnar sem er nýbúin að gefa út sína aðra plötu. Anna Margrét 

Björnsson tók hann í þriðju gráðu yfirheyrslu 

SNORRI HELGASON TÓNLISTARMAÐUR „Uppáhaldsorðið mitt er Sprengjuhöllin.“  
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

■ Á uppleið
Þemapartí  Allir eiga að 
hlakka til einhvers um helg-
ar, þýðir ekkert að vera bara 
venjulegur. Nú er kominn 
tími til að klæðast eins og 
vampíra, Andy Warhol eða 
köttur. 

Endurvinnsla 
sorps  Finnar 

átu víst rusl 
upp úr 

tunnum 
í sinni 
kreppu. 

Hámarkinu 
endanlega 
náð í endur-
vinnslunni.

Rauður 
varalitur  
Gefur manni 
aukinn innri 
styrk og kyn-
þokka, og hver 
þarf ekki á því 
að halda þessa 

dagana?

Rómantík  Stjörnubjartur himinn, 
norðurljós og langar myrkar nætur 
gefa ástinni byr undir báða vængi.   

■ Á niðurleið
Góði hirðirinn  Eins sniðugur 
og hann er þá er bara ekkert 
eftir á þessum síðustu og 
verstu. Það er enginn lengur að 
henda öllu út og kaupa allt nýtt. 

Skáldaröfl  Nú koma allir 
rithöfundarnir fram og þykjast 
hafa séð þetta ástand allt fyrir. 
Henda fram hverri myndlíking-
unni á fætur annarri og þykjast 
vera góðu gæjarnir sem tóku 
ekki þátt í góðærisfylleríinu. 

Facebook  Þegar Gugga sem þú 
vannst með í tvo mánuði árið 
1991 er farin að hafa áhyggjur af 
heilsufari þínu og kommenta á 
fjölskyldumyndir er kominn tími 
til að taka til í snoppuskinnu. 

Ofurhæpaðar hljómsveitir  
Magnað hvað þjóðin er tilbúin 
til að láta segja sér hvaða hljóm-
sveitir hún á að fíla. Spurning 
um að finna eigin smekk? 

MÆLISTIKAN

Nú leitum við eftir aðstoð almennings til að gefa okkur vel með farinn 
sparifatnað fyrir börn og fullorðna. Með því að gefa í söfnun Rauða krossins 
gerir þú fjölskyldum og einstaklingum kleift að eignast spariföt fyrir jólin 
í fataúthlutun Rauða krossins eða á hagstæðu verði í verslunum okkar.

Tekið verður á móti fatnaði hjá deildum Rauða krossins í dag - 
laugardaginn 22. nóvember milli kl. 11.00 - 15.00

Sparifatasöfnun Rauða krossins

Allar upplýsingar um verslanir og fataúthlutanir Rauða krossins
er að finna á heimasíðunni www.raudikrossinn.is

annan séns?

Viltu gefa
sparifötunum

Reykjavík, Laugavegi 116 - gengið inn Grettisgötumegin, s. 5450400
Reykjavík, Vífilfell hf. Stuðlahálsi 1- inngangur verksmiðjumegin
Reykjavík, Menningarmiðstöðin Gerðuberg - hjólhýsi Rauða krossins
Hafnarfjörður, Strandgötu 24 - inngangur frá Fjarðargötu, s. 5651222 
Kópavogur, Hamraborg 11, s. 5546626 
Garðabær, Hrísmóum 4, Garðatorgi, s. 5659494
Álftanes, Haukshúsið á Álftanesi, s. 5650816 
Mosfellsbær, Þverholti 7, s. 8986065 



9.499,-
Aðeins fyrir PS3

PS39.499,-
Einnig fyrir PC, PS2, 
       XB360, NDS, Wii

PS39.499,-
Einnig fyrir PC, PS2, 
       XB360, NDS, Wii

9.499,-
Fyrir XBOX 360
      Einnig til í PC

Aðeins fyrir PS3
9.499,- PS39.499,-

Fyrir PS3, PC og
        XBOX 360

9.499,-
Aðeins fyrir PS3

9.499,-
Aðeins fyrir XBOX 360

OPIÐ 12-22 ALLA DAGA · SKEIFAN 17 · 550 4400

SPILAÐU MEIRA
- BORGAÐU MINNA!

Komdu með rispaða

diska til okkar og við 

gerum þá eins og nýja

Virkar fyrir tónlistar-, leikja-,

og DVD diska!

KREPPULEIKIR!
 - Allir spilaðir Playstation 2
     leikir á 999,-

PLAYSTATION 3
 OG XB360 LEIKIR 
  frá 2.999,-

SVONA VIRKAR
     GAMESTÖÐIN!

KAUPTU LEIKJATÖLVUR EÐA
LEIKI Á ÓTRÚLEGUM KJÖRUM!

3
SKIPTU ÞEIM UPP Í...
EÐA FÁÐU PENINGINN!

2

1
KOMDU MEÐ GÖMLU
LEIKINA EÐA LEIKJATÖLVUNA

frá 2.999,

Aðeins í

Gamestöðinni

VIÐ ERUM ÓDÝRASTIR!
„PS3: Gamestöðin er besti kostur neytandans. Max koma illa út og eru dýrastir í PS3 leikjunum.

 Xbox360: Gamestöðin er undantekningarlaust ódýrari en Elko er yfirleitt dýrastur.
 Gamestöðin stóð sig best í þessari verðkönnun...“

                                                      Samkvæmt niðurstöðu verðkönnunar Gameover.is

ELKO VERÐ

 10.995,-ELKO VERÐ

 9.995,- ELKO VERÐ

 10.995,-

ELKO VERÐ

 9.995,-ELKO VERÐ

 9.995,-ELKO VERÐ

 9.995,-

ELKO VERÐ

 10.995,-

Frá999,- Frá2.999,-
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

HORFT ÚT Í HEIM
Vigdís Þormóðsdóttir

AUGNABLIK

FINNDU ORÐIN

FRÉTTAGETRAUN VIKUNNAR
1. Hvaða kvikmynd hlaut sjö Eddur á Edduhátíðinni um síðustu helgi?
2. Hvaða alþingismaður sagði af sér þingmennsku í vikunni?
3. Hver skrifaði sögu forsetatíðar Ólafs Ragnars Grímssonar?
4. Á móti hvaða landsliðum er íslenska kvennalandsliðið í fótbolta að fara að 

keppa í Evrópukeppninni í Finnlandi?
5. Hver er að taka upp jólalag til að gefa færeysku þjóðinni?
6. Hvaða grunnskóli sigraði Skrekk 2008, hæfileikakeppni grunnskóla Reykjavíkur?
7. Hver mun leiða nýja dómnefnd Idol-stjörnuleitar?
8. Tvær konur hafa tekið þingsæti fyrir Framsóknarflokkinn að undanförnu. Hvað heita 

þær?
9. Hver er stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins?

10. Hver sagðist í vikunni hafa vitneskju um af hverju Bretar beittu hryðju-
verkalögum gegn Landsbankanum og var fyrir vikið boðaður fyrir 
viðskiptanefnd Alþingis?

11. Hver hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu?
12. Hvar er leikverkið Steinar í djúpinu sýnt?
13. Margboðuð plata erlends stórsöngvara kemur loks út á mánudag, en 

talið er að kostnaður við gerð plötunnar sé um 13 milljónir banda-
ríkjadala. Hvað heitir söngvarinn?

14. Hvernig fór vináttulandsleikur Íslands og Möltu í knattspyrnu í 
vikunni?

15. Hvaða tveir ráðherrar hafa sagst vilja alþingiskosningar í vor?
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Orðin geta verið á ská, upp, niður, afturábak eða áfram.

Lausnir
1. Brúðguminn 2. Guðni Ágústs-
son 3. Guðjón Friðriksson 4. 
Landsliðum Þýskalands, Noregs 
og Frakklands 5. Geir Ólafsson 
söngvari 6. Austurbæjarskóli 7. 
Björn Jörundur Friðbjörnsson 
8. Helga Sigrún Harðardóttir 
og Eygló Harðardóttir 9. Jón 
Sigurðsson 10. Davíð Odds-
son 11. Herdís Egilsdóttir 12. 
Hafnarfjarðarleikhúsinu 13. Axl 
Rose 14. 1-0 fyrir íslenska lands-
liðið 15. Björgvin G. Sigurðsson 
viðskiptaráðherra og Þórunn 
Sveinbjarnardóttir umhverfis-
ráðherra.

Það er jafn gott að vera ekki lofthræddur við  viðhaldsstarf á háhýsinu mikla við Smáratorg.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

Fáar sjónvarpsþjóðir standa Bretum framar þegar kemur að því að 
færa sögu sína í sjónvarpsbúning. Ekki aðeins eru Bretar bandóðir í 
að búa til vandaðar heimildaþáttaraðir um sögu sinnar þjóðar og 
annarra; þeir eru einnig gjarnir á að færa söguna í leikinn búning og 
auka þannig talsvert á skemmtanagildi hennar. Tvær leiknar sagn-
fræðilegar þáttaraðir láta nokkuð á sér bera í sjónvarpsdagskrám 
Breta um þessar mundir: annars vegar þáttaröð sem byggir á ævi 
Saddams Hussein og hefur verið líkt við blöndu af Dynasty og The 
Sopranos og hins vegar nýjasta þáttaröðin um Hinrik áttunda, en við 
Íslendingar fáum reyndar að njóta hennar líka um þessar mundir, 
þökk sé framapoti Anitu Briem. Þessar þáttaraðir hafa þó báðar, 
Túdor-þættirnir reyndar í talsvert meiri mæli en Saddam-þættirnir, 
fengið á sig nokkra gagnrýni fyrir ónákvæma meðferð á sögulegum 
staðreyndum. Á móti má spyrja: hvernig dettur fólki í hug að gagn-
rýna leikna þáttaröð fyrir ónákvæmni? Hér er um að ræða leikið 
sjónvarpsefni; eðli málsins samkvæmt getur það ekki verið raunsætt, 
slíkar eru kröfur skemmtanaiðnaðarins. Áhorfendum er hollast að 
slaka bara á og njóta sjónarspilsins.

Sögulegar heimildaþáttaraðir þurfa sjaldnar að glíma við ásakanir 
um ónákvæmni; aftur á móti liggja þær oft undir ámæli fyrir að 
skorta skemmtanagildi. Guðleysinginn Richard Dawkins sprangar um 
þessar mundir um sjónvarpsskjái bresku þjóðarinnar og rekur ævi og 
störf snillingsins Charles Darwin. Dawkins er mikið niðri fyrir, enda 
er kenning Darwins um náttúruval eitt af hans helstu vopnum í 
baráttunni við ofsatrúarfólk hvarvetna í heiminum. Þættirnir hafa 
almennt hlotið nokkuð góða dóma breskra sjónvarpsrýna, en hafa þó 
legið undir ámæli fyrir þann pólitíska tón sem Dawkins viðhefur í 
frásögn sinni. Tónninn þykir óviðeigandi þegar mið er tekið af því að 
Darwin var sjálfur hógvær og friðsamur maður sem gerði sér fullvel 
grein fyrir hve eldfimar hugmyndir hans um þróun lífs á jörðinni 
voru. Til marks um varfærni hans má nefna að honum tókst að vera 
giftur strangtrúaðri konu í fjöldamörg ár án þess að kæmi til árekstra 
þeirra í millum vegna sköpunarsögunnar. Það má því setja spurningar-
merki við túlkun ofsafengins trúleysingja á ævi Darwins.

Hussein, Darwin og Hinrik 
áttundi heima í stofu

Góð vika...

...fyrir flóttamann 
Það er ekkert slor 
að geta yfirgefið 
jafnleiðinlega 
vinnu og að vera í 
stjórnarandstöðu 
á Íslandi, haska 
sér upp í þotu með 
konuna og ferða-
töskurnar og flat-

maga svo með fúlgur fjár í eilífri 
sól á Manna- og Klörubörum 
ensku strandarinnar á Kanarí. 
Guðna Ágústssyni tókst það sem 
okkur öll dreymir um að gera, en 
getum ekki, enda ekki höfðingj-
ar á spikfeitum eftirlaunum. 

...fyrir rithöfund 
Random House, 
hið virta bókafor-
lag, hefur gert 
samning við Auði 
Jónsdóttur um 
útgáfu nýútkom-
innar bókar henn-
ar, Vetrarsólar. Að 

sögn var slegist um bókina á 
bókaráðstefnu í Frankfurt á dög-
unum og hleypur samningsupp-
hæðin á milljónum. Ekki ama-
legt að gera góðan samning á 
krepputímum, ekki síst fyrir 
„blankan rithöfund sem er 
gengisflóttamaður á Íslandi“, 
eins og Auður orðar það.

...fyrir Tonna-
tak Kraftlyft-
ingafélagið 
Metall kom 
sá og sigraði 
á heims-
meistaramótinu í kraftlyftingum 
sem fram fór í Austurrríki. 
Heimsmetin fuku og heims-
meistarar fæddust í stórum stíl. 
Enginn var þó flottari en Palli 
fermeter sem lyfti tonni saman-
lagt og sigraði heiminn.

Slæm vika...

...fyrir umdeildan 
seðlabankastjóra 
Davíð, Davíð, 
Davíð... Enn 
eina vikuna 
snýst allt í 
kringum Davíð Oddsson. 
Hann á að hafa lagt Dorrit og Ólaf 
í einelti og gloríurnar hans í Seðla-
bankanum halda áfram að velgja 
landsmönnum undir uggum. Það 
fækkar í aðdáendaklíkunni en þó 
er alltaf einn sem er sannur í aðdá-
un sinni, Geiri litli Haarde. Og það 
er nóg.

...fyrrum Idoldóm-
ara Fréttablaðið 
sagði í gær frá því 
að Idol-stjörnuleit 
færi aftur í loftið á 
Stöð 2 eftir áramót-
in. Þar var greint 
frá því að formaður 

dómnefndar verður Björn Jörund-
ur Friðbjörnsson. Hins vegar er 
ekkert pláss fyrir kóngana Bubba 
Morthens og Einar Bárðarson sem 
margir töldu hafa staðið sig með 
mikilli prýði í dómnefndinni. Víst 
má telja að þeir séu ekki sáttir við 
þennan gjörning þótt ekki vilji 
þeir tala um það opinberlega.

...fótboltaþjálfara í 
Svíþjóð Sigurður 
Jónsson var rekinn úr 
starfi þjálfara sænska 
úrvalsdeildarfélags-
ins Djurgården á mið-
vikudag. Hann þjálf-
aði liðið í tvö ár. Fyrra árið gekk 
allt að óskum og Siggi var kóngur-
inn á svæðinu. Síðara tímabilið 
gekk honum allt í mót og höfðu 
sænskir fjölmiðlar spáð því að 
svona færi. Verst var fyrir okkar 
mann að uppsögnin kom í gegnum 
síma – akkúrat þegar hann var í 
fríi og að hlaða batteríin eftir erf-
itt mót.



Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð

www.skifan.is

Bjarni Haukur fer á kostum í mögnuðum einleik
sem 30.000 Íslendingar sáu á fjölunum.

DVD
í Skífunni!

Ein aðsóknamesta mynd ársins á Íslandi. 
Brúðguminn vann til 5 Edduverðlauna.
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BRESKI RITHÖFUNDURINN GEORGE 
ELIOT FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1819.

„Rósum rignir aldrei af himnum. 
Viljirðu fleiri rósir skaltu planta 

fleiri rósarunnum.“

George Eliot var rithöfundarnafn 
Mary Ann Evans. Hún var einn af 

þekktari höfundum á Viktoríutíman-
um í Englandi.

Jóhann Karl fæddist í miðri 
borgarastyrjöldinni árið 1938. 
Hann var barnabarn Alfons XIII., 
síðasta konungs Spánar, sem 
hafði verið steypt af stóli 1931 
þegar lýðveldi var stofnað. Eftir 
borgarastyrjöldina hafði Franco 
sagt að Spánn ætti að vera kon-
ungsríki. Honum leist þó ekki á 
að sonur Alfons, yrði konung-
ur, taldi að fullorðinn ríkisarfi yrði ekki meðfærileg-
ur. Franco leist betur á prinsinn unga, Jóhann Karl. 
Jóhann eldri lét því Jóhann Karl í fóstur hjá Franco 
árið 1948 þegar  hann var aðeins tíu ára. 

Lítið var vitað um skoðanir Jóhanns Karls þegar 
hann komst til valda enda hefði Franco líklega ekki 
lýst hann eftirmann sinn eins og hann gerði árið 
1969 ef Jóhann Karl hefði haldið uppi skoðunum 
sem hefðu ekki verið Franco þóknanlegar.

Gagnrýni beindist að Jó-
hanni Karli úr báðum áttum: 
vinstri menn töldu hann hand-
genginn Franco og að hann 
myndi halda  í sama horfinu. 
Hægri menn voru aftur á móti 
hræddir um að breytingar yrðu 
á stjórnarfyrirkomulaginu. Jó-
hann lýsti því fljótlega yfir 
þegar hann var orðinn konung-

ur að hann ætlaði að koma á þingbundinni kon-
ungsstjórn á Spáni. 

Lýðræði var aftur komið á með nýrri stjórnar-
skrá árið 1978 þrátt fyrir andstöðu margra gam-
alla stuðningsmanna Francos sem meðal ann-
ars reyndu að gera herforingjabyltingu árið 1981. 
Síðan hefur ekki verið reynt að koma á nýrri 
stjórnskipan og Jóhann Karl hefur áunnið sér virð-
ingu á Spáni sem og erlendis.

ÞETTA GERÐIST:  22. NÓVEMBER 1975

Jóhann Karl konungur Spánar
MERKISATBURÐIR
1907 Giftar konur í Reykjavík fá 

kosningarétt og kjörgengi 
til sveitarstjórna.

1907 Ákveðið er með vegalög-
um að hér á landi skuli 
vera vinstri umferð. Helsta 
ástæðan er að söðlar 
kvenna snúa þannig að 
þær sitja með báða fætur 
á vinstri síðum hestanna.

1968 Koss Kirk og Uhura í Star 
Trek er fyrsti koss fólks af 
ólíkum kynþáttum í sjón-
varpi.  

1979 Í tilefni af ári barnsins sjá 
börn að mestum hluta 
um dagskrá Ríkisútvarps-
ins.

1990 Margaret Thatcher til-
kynnir að hún láti af störf-
um sem forsætisráðherra 
Bretlands.

„Það er bara opið hús fyrir alla og Mót-
ettukórinn ætlar að baka súkku-laði-
kökur þannig að það verður boðið upp á 
kaffi og kökur að lokinni stuttri tónlist-
ardagskrá,“ segir Inga Rós Ingólfsdótt-
ir og er að lýsa listfagnaði sem Mótettu-
kór og Listvinafélag Hallgrímskirkju 
halda í dag klukkan 13.30. Tilefnið er 
dagur heilagrar Sesselju sem er vernd-
ardýrlingur tónlistarinnar.  

Inga Rós er framkvæmdastjóri List-
vinafélags Hallgrímskirkju og hún 
hefur orðið áfram. „Við ætlum að kynna 
í tali og tónum stóra óratoríu sem heit-
ir Cecilía og er eftir Áskel Másson. Það 
er umfangsmikið verk. Mótettukór-
inn flytur tóndæmi úr því, ásamt Birni 
Steinari Sólbergssyni organista og Ás-
kell segir sjálfur frá verkinu. Thor Vil-
hjálmsson, sem samdi textann, les líka 
upp brot úr honum. Verkið verður svo 
frumflutt sama dag að ári í nýendur-
uppgerðri kirkjunni því áætlað er að 
ljúka viðgerðum á henni í lok október 
2009. Þetta er því eiginlega bara upphit-
un. Okkur langar að gefa fólki forsmekk 

að því sem er í vændum og ástæðu til að 
gleðjast því það verður stórkostlegt að 
eiga sérstaka tónlist fyrir þennan dag.“ 

 Páll á Húsafelli ætlar að leika á 
steinahörpu sína heilagri Sesselju til 
dýrðar og hann og Thor Vilhjálmsson 
eru með sýningu í fordyri kirkjunnar 
sem lýkur í næstu viku. Fleira er á dag-
skránni því nýr diskur er að koma út 
með Mótettukórnum og flutt verða lög 
af honum líka í kirkjunni. „Diskurinn 
heitir Ljósið þitt lýsir mér og við telj-
um það nafn vel valið á þessum síðustu 
og verstu tímum,“ segir Inga Rós og 
fer nokkrum orðum um efni disksins. 
„Verkin eru öll eftir íslensk tónskáld 
og þau völdu efnið sjálf svo útkoman er 
skemmtileg og fjölbreytt. Þetta er ljúf 
og hrífandi tónlist og góð fyrir sálina.“ 

Gestir Hallgrímskirkju í dag geta 
líka fræðst um væntanlega viðburði 
á vegum Listvinafélagsins því nýtt 
starfsár er fram undan, það 27. í röð-
inni. „Þegar eiginmaður minn, Hörður 
Áskelsson, réðist hér til starfa árið 1982 
eftir framhaldsnám og störf í Þýska-

landi vildi hann byggja upp öflugt bak-
land fyrir listalíf kirkjunnar,“ útskýr-
ir Inga Rós spurð út í tilurð félagsins. 
„Hann stofnaði Mótettukórinn og var 
einn af aðalhvatamönnum að stofn-
un Listvinafélagsins sem ber ábyrgð á 
starfi kóranna og allri dagskrá í kirkj-
unni. Fram undan er óvenju glæsileg 
jólatónlistarhátíð sem byrjar 30. nóv-
ember og stendur til 3. janúar. Svo verð-
ur haldið upp á 250 ára ártíð Händels 
um allan heim árið 2009 og við hefjum 
árið með hátíðartónleikum á nýársdag 
og 3. janúar þar sem við tökum fyrir 
hans frægasta verk, Messías. Ég held 
það sé nýtt í Reykjavík að halda stór-
tónleika á nýársdag. Þá eru galaböll og 
ljúfir dansleikir en við erum vongóð um 
að fólk vilji líka gera sér glaðan dag á 
þennan hátt.“ 

En í dag er það heilög Sesselja sem 
allt snýst um. „Dagskráin hefst klukk-
an 13.30,“ segir Inga Rós. „Allir eru vel-
komnir og við gleðjumst yfir að fá sem 
flesta.“

 gun@frettabladid.is 

DAGUR HEILAGRAR SESSELJU:  HALDINN HÁTÍÐLEGUR Í HALLGRÍMSKIRKJU

Listastund til að efla andann

Í FORDYRI HALLGRÍMSKIRKJU „Ljúf og hrífandi tónlist er góð fyrir sálina,“ segir Inga Rós  og stillir sér upp við mynd af heilagri Sesselju sem er 
verndardýrlingur tónlistarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Áskirkja í Reykjavík efnir 
til flóamarkaðar og köku-
basars á morgun, sunnu-
dag, til ágóða fyrir glugga-
sjóð kirkjunnar. Þar er ný-
legur fatnaður og mikill 
fjöldi góðra muna til sölu 
að ekki sé minnst á góm-
sætar kökurnar sem eflaust 
eiga eftir að renna ljúflega 
niður. 

Flóamarkaður 
og kökubasar

Skrautmunir, málverk og 
búsáhöld eru meðal muna á 

flóamarkaði Áskirkju. 

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Svanhildur Stefánsdóttir 
Aratúni 22,

andaðist 19. nóvember á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi. Útförin fer fram frá Garðakirkju miðviku-
daginn 26. nóvember kl. 13.00.

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.

Þökkum auðsýndan hlýhug og samúð við 
andlát og útför móður okkar, fósturmóður, 
tengdamóður og ömmu,

Bjargar Erlingsdóttur
Grýtubakka 22, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar Landakots 
og Karitas-systra fyrir góða umönnun.

Ellen Ásthildur Ragnarsdóttir Friðþjófur Bragason

Þorkell Ragnarsson

Kristín Þórdís Ragnarsdóttir Sigurjón Sigurjónsson

Ingunn Ragnarsdóttir Símon Wiium

Guðmundur Birgir Ragnarsson Bettý Stefánsdóttir  

Soffía Ragnheiður Ragnarsdóttir

Ásþór Ragnarsson Kolbrún Kjartansdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar ,

Marta. B. Markúsdóttir 
frá Sæbóli í Aðalvík, 

er látin.  Útförin fer fram frá Lágafellskirkju í 
Mosfellsbæ föstudaginn 28. nóvember kl. 13.  Blóm og 
kransar afþakkaðir, en þeir sem vilja minnast hennar 
láti Rauða Kross Íslands njóta þess.

Fyrir hönd aðstandenda,

Kristín, Gréta og Trausti Aðalsteinsson

Elskuleg móðir okkar,

Pálína Ragnhildur 

Benediktsdóttir
frá Efra-Núpi, fyrrverandi húsfreyja á 
Hrafnagili,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri aðfaranótt 
20. nóvember. Útförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda

Bergur Hjaltason, Þóra Guðrún Hjaltadóttir, Ingibjörg 

Hjaltadóttir, Benedikt Hjaltason og Ragnhildur 

Hjaltadóttir.

Þökkum auðsýndan hlýhug og samúð við 
andlát og útför móður okkar, tengdamóð-
ur og ömmu,

Ólafíu Sigríðar 

Sigurðardóttur
Sérstakar þakkir til starfsfólks Eirarholts fyrir góða 
umönnun undanfarin ár.

Jóhann Jónsson Sigurveig Víðisdóttir

Margrét Jónsdóttir Elías Halldór Leifsson

Sigurður Stefán Jónsson Kristín Þóra Guðbjartsdóttir

Hildur Ýrr Jóhannsdóttir 

Sigríður Vala Jóhannsdóttir 

Jón Víðir Jóhannsson 

Daði Ólafur Elíasson Arney Hrund Viðarsdóttir

Leifur Jón Elíasson 

Stefán Þór Sigurðsson
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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, hann vann 
fyrstu lotu. En þú 
kemur sterkur til 

baka!

Hann er 
of snögg-

ur fyrir 
mig!

Bull! Nú vil ég sjá þig 
taka forystuna! Farðu 

og sýndu honum 
hver er kóngurinn!

Já! Go, Go, 
Go!

Passaðu lappirnar! 
Fáðu þær til að 
dansa! Ekki fara 

of snemma niður 
með hendurnar!

Úps! 
Sorrí!

Mamma...

pabbi...

Ég er með 
smá gjöf 
fyrir ykkur

Þið þurfið ekki að 
þakka mér.

Hvað 
er langt 

þangað til 
hann verður 

átján?

Hvað er 
þetta 
Mjási

Ég fann þetta í eldhús-
inu, ég held að þetta 

sé hugleiðslupúði

Ég held að þetta sé 
pönnukaka með 

sírópi á.

Það ætti að vera 
eitthvað fyrir mig til 

að hugleiða.

Mm.

Umm

Lóa, geturðu setið í stólnum 
þínum á meðan 

mamma fer í 
sturtu...?

Lóa, geturðu setið 
í stólnum þínum 

á meðan mamma 
fer í sturtu...?

Ókei, þegar þú 
ferð að leggja þig 
þá fer mamma í 

sturtu.

Löngu síðar... Elskan, 
kannski liði 

þér betur ef þú 
færir í sturtu.

Hmm. Falsettan þín var 
svolítið of há, og barítón-
inn mætti vera lægri. En á 
heildina litið var þetta alls 

ekki slæmt.

VA
AAA
AAA
AA!

Síðar...

V
AAA
AAA

!

Enn síðar...

VAA
AAAA
AAAA!

VAAA
AAA
AA!

Feisbókin svokallaða er merkilegt 
fyrirbæri. Allir virðast vera þar inni og 
maður er ekki viðræðuhæfur nema 

eiga sér feisbókarsíðu á netinu. Við 
þvottadrengurinn stóðum lengi vel utan við 
þetta allt og hneyksluðumst jafnvel á þeim 
sem báru einkamál sín á borð fyrir allan 
heiminn. Ég hélt líka að þarna væru bara 
unglingar og hnakkar. Þó kom að því að 
þvottadrengurinn setti upp síðu og hékk 
svo á henni öllum lausum 
stundum. Safnaði vinum eins 
og óhreinum sokkum og 
stundaði keilueinvígi við 
ólíklegasta fólk. Ég sá ekki 
annað fært en að koma mér 
sjálfri þarna inn, ef ég ætlaði að 
eiga einhver samskipti við 
drenginn. Metingur kom strax upp á 
milli okkar um hver ætti fleiri vini og 
áður en við vissum af vorum við komin 

á kaf í netheima. Hneykslun okkar á 
opinberun einkamála var með öllu horfin 
og við kepptumst um að láta veröldina vita 
hvað við borðuðum í kvöldmat, hvernig 
skapið væri þá og þá stundina og hvort við 
værum enn á náttbuxunum eftir hádegi eða 
ekki. Þarna hitti ég gamlar töntur og gamla 
grunnskólafélaga. Einhver skólafélaginn 
var svo sniðugur að setja inn skemmtilegar 
gamlar myndir af bólugröfnum unglingum 

með hárbönd og krumput-
eygjur. En þegar myndir af 

mér með vöfflur í hárinu 
fóru að birtast hætti þetta 
að vera fyndið. Mig langar 

ekkert að deila með veröldinni 
fatasmekk og danstöktum síðan 

Axl Rose átti hjarta mitt. Snarlega 
hefur því dregið úr hangsi mínu á 

feisbókinni en þvottadrengurinn 
skemmtir sér sem aldrei fyrr.

Welkomin í frumskóginn

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 

Tryggvadóttir

HOTEL CABIN

Hin rómaða þakkargjörðarveisla Hótel Cabin 
verður haldin dagana 27. og 28. nóvember.

Í hádeginu 27. og 28. nóvember.
Fimmtudagskvöldið 27. nóvember
og föstudagskvöldið 28. nóvember.

Verð einungis: 2.550 kr. í hádeginu
2.950 kr. á kvöldin

Léttir djasstónar verða leiknir yfir borðhaldi 
á föstudagskvöldinu.

Borðapantanir í síma 511 6030

Stærri hópar (50 manns eða fleiri) geta fengið salinn á 
7. hæð út af fyrir sig.

ÞAKKARGJÖRÐAR
KALKÚNN
Á HÓTEL CABIN
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menning@frettabladid.is

Ath kl. 14
á morgun mun Halldór Björn 
Runólfsson safnstjóri vera með 
leiðsögn á sýningunni Ást við fyrstu 
sýn í Listasafni Íslands.  Hann mun 
fjalla sérstaklega um verk þjóðverj-
ans Gerhards Richter sem talinn er 
einn helsti listmálari samtímans en 
jafnframt beina sjónum sínum að 
einstökum verkum á sýningunni.

> Ekki missa af …
síðustu sýningar-
helgi á firnagóðri 
yfirlitssýningu 
á verkum Gylfa 
Gíslasonar í 
Ásmundarsal við 
Freyjugötu sem 
bætir mann og 
kætir.

Stórsveit Reykjavíkur heldur tónleika á Café 
Rosenberg, Klapparstíg 25, annað kvöld, og 
hefjast þeir kl. 20. Þar mun hljómsveitin flytja 
stóra efnisskrá verka eftir Thad Jones (1923–86), 
einn helsta meistara „big 
band“-tónlistar síðustu 
áratuga. 
Jones var trompetleik-
ari með hljómsveit 
Count Basie á 
árunum 1954–63.  
Ásamt trommuleik-
aranum Mel Lewis 
stofnaði hann árið 
1965 The Thad 
Jones/Mel Lewis 
Jazz Orchestra, 
en sú hljómsveit 
leikur enn á hinum 
þekkta jazzklúbbi 
The Village Vanguard 

í New York undir nafninu The Village Vanguard 
Jazz Orchestra. Jones yfirgaf sveitina árið 1978 
og flutti til Danmerkur. Þar stjórnaði hann m.a. 
Stórsveit danska ríkisútvarpsins og stofnaði 

Eclipse-stórsveitina. 
Eftir lát Count Basie árið 1984 tók 

Thad Jones við stjórn 
þeirrar sveitar og starfaði 
með henni til dauðadags 
árið 1986. Thad Jones 
er almennt talinn í hópi 
mikilvægustu tónskálda 
stórsveitasögunnar og 

hafa tónsmíðar hans og 
útsetningar haft gríðarleg 
áhrif. Kraftmikil og áleitin 
tónlist hans hefur oft skap-
að magnaða stemningu, 
ekki síst á klúbbum. Sigurð-

ur Flosason stjórnar nú hljómsveitinni í 
fyrsta sinn á heilum tónleikum.

Tónlist Thad á Rósenberg

Í tilefni þess að Óttar M. Norðfjörð
sendir frá sér þrjár bækur fyrir þessi jól 
verður efnt til útgáfugleði í Máli og 
menningu Laugavegi, í dag klukkan 
13:30.

Frábært tilboð í þetta eina skipti. 
Kauptu Sólkross, nýjustu skáldsögu hans, 
og fáðu með í kaupbæti:

1. Hníf Abrahams,
metsölubók hans frá því í fyrra;
2. Tíu litla bankastráka,
nýútgefna teiknimyndasögu hans um 
útrásarvíkingana;
3. Jón Ásgeir og afmælisveisluna, bók 
hans frá því í fyrra um útrásina;
4. Gissurson – Hver er orginal?,
þriðja og síðasta bindið í ævisögu hans 
um Hannes Hólmstein Gissurarson.

Ekki láta þetta einstaka tækifæri til að 
fá �mm bækur á verði einnar renna þér 
úr greipum. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Hrafnaspark spilar djass. 
Kaf� á boðstólnum. Allir velkomnir.

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
sun. 23/11, örfá sæti laus
Síðustu sýningar

Gjafakort á Kardemommubæinn

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Utan gátta
Sigurður Pálsson
Snarskemmtileg sýning.              JVJ, DV
lau 22/11, örfá sæti laus
Sýningum lýkur 13. desember!

Sá ljóti
Marius von Mayenburg
Er hægt að vera of fallegur?              EB, FBL
lau. 22/11 örfá sæti laus, síðasta sýning

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Verk sem snertir okkur öll.              EB, FBL 
lau. 22/11 uppselt
Aukasýningar í sölu

Leitin að jólunum
Aðventusýning Þjóðleikhússins
Sýningar hefjast 29/11
Tryggðu þér sæti

Gefum góðar stundir
Kardemommubærinn
Jólatilboð á gjafakortum
Sætið á aðeins 2.000
(fullt verð 2.800)

DAGUR  
HARMONIKUNNAR

Verið velkomin á tónleika 
Harmonikufélags Reykjavíkur í 
Ráðhúsi Reykjavíkur á morgun, 

sunnudag, kl. 15:00.

Harmonikufélag Reykjavíkur

Á morgun heldur Sardas-strengja-
kvartettinn tónleika í 15:15 tón-
leikasyrpunni í Norræna húsinu 
til heiðurs Jóni Ásgeirssyni sem 
nýverið átti áttræðisafmæli. Á 
tónleikunum verður fluttur 2. 
strengjakvartett Jóns, auk 
strengjakvartetts Beethovens nr. 
15 í a moll, op. 132. Tónleikarnir 
hefjast kl. 15.15. 

Sardas-strengjakvartettinn var 
stofnaður 1996 og ætlaði sér að 
koma fram við athafnir og hátíð-
legar uppákomur. Efnisskrá kvart-
ettsins telur yfir 1.500 titla. Þar er 
að finna ýmsar tegundir tónlistar, 
allt frá fegurstu tónsmíðum höf-
uðsnillinga tónlistarsögunnar til 
frægustu popp- og söngleikjalaga 
veraldar. Núna í kreppunni er lítið 
framboð af fínum veislum og 
uppákomum svo kvartettinn snýr 
sér að alvarlegri

tónlist. Sardas skipa að þessu 
sinni Martin Frewer og Kristján 
Matthíasson fiðluleikarar Helga 
Þórarinsdóttir víóluleikari og Arn-
þór Jónsson sellóleikari. 

Jón Ásgeirsson hefur sagt um 
fjórþættan strengjakvartett nr 2: 
„Eftir að hafa notað og útsett 
íslensk þjóðlög í strengjakvartett 
nr 1, er

kvartett nr. 2 eins konar upp-
gjör við það sem kalla má íslensk 
þjóðlög. Aðalstefið í fyrsta þættin-
um er í lýdískri tóntegund og að 
miklu leyti í 7/8-takti en lagferlið 
snýst mjög um trítónus-tónbilið 
(stækkuð ferund) sem einnig er 

kallað tónskratti. Annan þátt má 
líta á sem fortíðareftirsjá. Þriðji 
þátturinn er vikivaki og eins og í 
þeim fjórða er lýdíska tóntegund-
in mjög áberandi.“  

Ludwig van Beethoven samdi 
stengjakvartett nr. 15 í a moll, op. 
132, tveimur árum eftir að hann 
kláraði níundu sinfóníuna árið 
1825 og var hann frumfluttur 6. 
nóvember sama ár af Schuppanz-
igh Kvartett. Þessi kvartett í a 
moll var tileinkaður og pantaður 
af áhugasellóleikaranum Nicolai 

Galitzin fursta eins og strengja-
kvartettarnir op. 127 og 130. Þriðji 
kaflinn er óvenju langur, 15–20 
mínútur, og var hann saminn eftir 
að Beethoven hafði jafnað sig eftir 
alvarleg veikindi sem drógu hann 
næstum því til dauða. Kaflinn er 
miðpunktur verksins og Beet-
hoven gaf honum yfirskriftina 
Þakkargjörð og lofsöngur aftur-
batasjúklings til guðdómsins. 
Verkið flytur okkur úr moll í dúr, 
frá myrkri til ljóss eins og í 5. og 9. 
sinfóníu.  pbb@frettabladid.is

Til heiðurs Jóni Ásgeirssyni

TÓNLIST  Martin Frewer og Kristján Matthíasson fiðluleikarar, Helga Þórarinsdóttir 
víóluleikari og Arnþór Jónsson sellóleikari.

Kammertónleikaröð Sinfóníunnar 
er haldið áfram í dag. Þar ætlar 
slagverksdeildin að spila tónlist 
eftir tvö amerísk tónskáld sem 
sækja innblástur sinn til indjána 
Mið- og Suður-Ameríku. Það eru 
þeir Lou Harrison (1917-2003), 
Bandaríkjamaður sem sækir í tón-
mál Asíu og indjána, og mexíkóska 
tónskáldið Carlos Chavez. Quetz-
alcoatl var guð sköpunarinnar hjá 
Aztekum og varð Harrison yrkis-
efni í mögnuðum slagverksþætti 

sem fluttur er í dag. 
Mexíkóska tónskáldið Carlos 
Chavez notaði einnig Azteka-stef í 
verkum sínum, svo hér gefst 
skemmtilegt tækifæri til að heyra 
suður-ameríska slagverkstóna 
með indjánaívafi. Þátttakendur 
eru þeir Árni Áskelsson, Eggert 
Pálsson, Frank Aarnink, Kjartan 
Guðnason, Pétur Grétarsson og 
Steef van Oosterhout. Tónleikarn-
ir í dag hefjast klukkan 17.

- pbb

Indjánaleikurinn



LAUGARDAGUR  22. nóvember 2008

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 22. nóvember 

➜ Tónleikar
20.00 Baggalútur spilar á Græna hatt-
inum, Hafnarstræti 96, Akureyri. Einnig 
eru tónleikar kl. 23.00.
20.30 Bubbi Morthens verður með 
tónleika í Húsavíkurkirkju. Á efnis-
skránni verður blanda af gömlu og nýju 
efni. Húsið opnar kl. 20.00. 
22.00 Deep Jimi and the Zep Creams 
verða með 70‘s tónleika á Paddys, 
Hafnargötu 38 í Keflavík. Fólk er hvatt til 
að sýna samstöðu og mæta með blóm 
í hári og bros á vör.
23.00 Hljómsveitin B. Sig spilar á 
Café Rosenberg.

➜ Leiklist
20.00 GRAL Grindvíska atvinnuleik-
húsið sýnir leikverkið 21 manns sakn-
að í Saltfisksetrinu, Hafnargötu 12a, 
Grindavík. Nánari upplýsingar á www.
gral.blog.is.

➜ Sýningar
Anda inn -- Anda 
út Bergur Thor-
berg sýnir verk um 
íslensku krónuna í 
Kringlunni á Flísa-
torginu.

➜ Síðustu Forvöð
Helga Agnars Jónsdóttir sýnir verk úr 
þæfðri ull í Salthúsinum við Stamp-
hólsveg í Grindavík. Sýningu lýkur á 
þriðjudag. Opið alla daga nema mán. 
frá kl. 17 - 23.
Heima - Heiman Sýningu Katrínar 
Elvarsdóttur ljósmyndara og Sigrúnar 
Sigurðardóttur menningarfræðings, 
lýkur 23. nóv. Ljósmyndasafn Reykja-
víkur við Tryggvagötu er opið 13-17 um 
helgar.
Yfirlitssýningu á verkum Gylfa Gísla-
sonar lýkur 23. nóv. Listasafn ASÍ, Freyju-
götu 41. Opið 11-17. Aðgangur ókeypis.

➜ Markaðir
Nytjamarkaður í Faxafeni 8 til styrktar 
ABC barnahjálp er opinn virka daga frá 
kl. 11-18 og 11-16 á laugardögum.

➜ Uppákomur
Ljósið í myrkrinu Jóla-
stemning verður á Minja-
safni Akureyrar þar sem 

m.a. verða sýndar jólagjafir 
og jólaskraut fyrri tíma. 
Minjasafnið er við Aðal-
stræti 58.

➜ Fræðsla
13.00 Suður-Grænland Saga Suður-
Grænlands, bygging torfhúsa, græn-
lenskur trommudans, fiskveiðar, græn-
lenskur matur og sýning á myndinni 
„Í fótspor Víkinganna til Grænlands og 
Vesturheims eru meðal atriða á kynn-
ingu um Suður-Grænland í Norræna 
húsinu við Sturlugötu.

➜ Gjörningur
16.30 Bete comme un 
peintre Í gallerí Turpent-
ine stendur yfir einkasýn-
inga Snorra Ásmundsson-
ar. Í dag mun Snorri flytja 
gjörning þar sem Kolfinna 

Bladvinsdóttir verður í hlutverki fjallkon-
unnar. Gallerí Turpentine, Ingólfsstræti 5.

➜ Málþing
10.00 Vellíðan fólksins; mannréttindi 
alls staðar; friður og tilvera án ofbeld-
is. Húmanistahreyfingin í samstarfi við 
Reykjavíkur Akademíuna stendur fyrir 
málþingi á Hringbraut 119, 4. hæð.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Á morgun kl. 20 flytja Jóhann 
Smári Sævarsson, bassi, og 
Kurt Kopecky, píanó, Vetrar-
ferðina, eftir Franz Schubert í 
leikinni útfærslu. 
 Jóhann hefur átt einn glæst-
asta feril íslenskra óperusöngv-
ara í Evrópu um árabil og hefur 
á sautján ára ferli sínum sungið 
yfir 50 hlutverk í óperuhúsum 
víðs vegar um Evrópu. Hann 
frumflutti Vetrarferðina í leik-
inni útfærslu við óperuna í Reg-
ensburg árið 2004 í leikstjórn 
Doris Buske. Sýningin sló þar 
strax í gegn og var því endur-
upptekin á árinu 2005 og var 
flutt alls þrettán sinnum fyrir 
fullu húsi. Nú kemur hann fram 
ásamt Kurt Kopecky, og flytur 

hina mögnuðu tónlist Schuberts 
í leik og söng í Íslensku óper-
unni. Aðstoð við útfærsluna nú 
annast Stefán Baldursson leik-
stjóri, Þórunn Sigríður Þor-
grímsdóttir leikmyndahöfund-
ur, og Páll Ragnarsson 
ljósahönnuður.

Vetrarferðin (Winterreise) er 
ljóðaflokkur eftir Franz Schu-
bert við ljóð Wilhelms Müller, 
skrifuð fyrir karlrödd og píanó 
árið 1827. Vetrarferðin er í 
tveimur hlutum, með tólf kvæð-
um í hvorum hluta, og sagði 
Schubert sjálfur að þessi tón-
list væri honum kærari en 
nokkurt annað verk sem hann 
samdi.

 -pbb

Vetrarferðin

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!

MENNINGARMIÐSTÖÐIN GERÐUBERG
Gerðubergi 3-5   �   111 Reykjavík �   Sími 575 7700 �   www.gerduberg.is

Ungblind
Ljósmyndasýning

Björns Sigurjónssonar

Utan-garðs
Má lverkasýning

Halldóru Helgadótturbókum kvenna 2008

Kellíngabækur
Kynning á

Sunnudaginn 23. nóvember 2008 kl. 13.00-16.00
Opnun sýninganna Ungblind og Utan-garðs
Kynning á nýútgefnum bókum kvenna 2008
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Skáldinu er illa við stóryrði og 
dóma, tökum það á orðinu: Þessi 
ljóðabók er mikill dýrgripur, skáld-
skapur eins og hann gerist bestur í 
heiminum, um það efast ég ekki, 
forréttindi að eiga tungu þessarar 
bókar að móðurmáli, yndi að nema 
þyt hennar í eigin sögu og kroppi, 
ekki ónýtt að vera mörlandi þá. 
Sjálft fetar skáldið varfærnari slóð 
og sveiar öllum fagurgala, efast 
um nokkra vissu, kveður hvergi 
upp úr, svarar aldrei fyrir lesand-
ann, varar hann við ofljósu orði en 
stingur aldrei upp í hann, lætur 
ljóðið tala án þess að tala sjálft í 
ljóðinu, krefur sjálft sig og lesanda 
sinn um afdráttarlaus heil indi 
gagnvart viðfangi sínu, hefur enda 
dýrmæta trú á ráðrúmi nútíma-
ljóðsins til að sigrast á þessum 
sama efa. Trú á því að orðið geti 
sigrað bæði tíma, rúm og vantrú. 
Sem það og gerir. Sem er sérkenni 
þessarar bókar; skáldskapur henn-
ar er sjálfur til vitnis um þá heimt-
ingu sem hann gerir; að taka fulla 
ábyrgð á lífi sínu og samtíma, vera 
fyrirmynd þess sem gengur til 
góðs. 
Og sérhvert orð er atvik. Það er 
áminning höfundar og umvöndun 
til þeirra sem hjúpa orð ljóðsins 
málæði eigin stafkróka en skjóta 
því undan þeirri ábyrgð að fanga 
veruleikann og setja á hann mark 
sitt, vera atvik í lífi manns sem 
skiptir máli, skuggsjá þess sem 
smíðar orð af andlegri spekt og 
nokkru efni. Sérhvert ljóð þessar-
ar bókar er lífsspursmál og skálda-
mál hennar og orðagaldur er svar 
við þeirri alvöru en ekki tilbúning-
ur sem helgar eigið meðal. Orð 
hennar „stynja af stórmælum“ sem 
ljá þeim svip sinn og rödd. 
Um annan spámann nútímaljóðs-
ins segir á kápu fyrir rúmum 20 
árum: „Áhrifamátt sinn fá þessi 
ljóð, eins og mikill skáldskapur 
yfirleitt, af vandlæti skáldsins á 
innstæður orðanna, sannleiksgildi 

hugmyndanna.“ Það sem ég vildi 
sagt hafa. 
Og „nútími“ ljóðanna er vissulega 
teygjanlegur, þau sækja sér bæði 
efnivið og ásýnd í löngu liðinn tíma 
en lífga hann því atómi sem atvikið 
krefst til að lifa í núinu (um aldur), 
næra hann „boði“ sem vitjar 
skáldsins úr óorðnum tíma. Ljóðin 
anda að sér sögunni um leið og þau 
verða til og skila henni til lesand-
ans sem leyndri vitneskju í nútíma, 
snúa á tímann án þess að snúa hóf-
unum við. Stundum með háðinu 
einu. 
Tíminn er skáldinu annars mjög 
hugleikinn, einnig náttúran og veg-
ferðin – og ljóðið, erindi þess og 
alvara, uppspretta þess í mannin-

Stíg þú, sögn, um 

BÓKMENNTIR
Hvert orð er atvik. 
Þorsteinn frá Hamri
JPV

★★★★★

Mikill viðburður

Menningarsjóður gaf 1961 út bók 
um  embættistíð Sveins Björns-
sonar og Ásgeirs Ásgeirssonar 
sem kölluð var Forsetabókin. Þetta 
var myndabók, hin opinbera og 
fægða mynd af tveimur stjórn-
málamönnum sem á sinni tíð höfðu 
verið snjallir vélamenn í þröngri 
stöðu íslenskra stjórnmála. 
Samtímasaga Guðjóns Friðriks-
sonar sagnfræðings um forsetatíð 
Ólafs Ragnars Grímssonar er  
myndabók: þar er brugðið upp 
glansmynd af embættismanni og 
fyrrum stjórnmálamanni, fágaðri 
mynd. Guðjón hefur með fjárstyrk 
íslenskra banka lagt í yfirborðs-
greiningu á ferli forsetans, átök-
um hans við framkvæmdavaldið, 
samstarf hans með atvinnurek-
endum og erindrekstri víða um 
álfur. 
Verkið er stórt að vöxtum, 608 
síður í stóru broti, ríkulega mynd-
skreytt en mikið af því efni harla 
einhæft: uppstilltar stöður ráða-
manna sem duga í birtingu í dag-
blöð en verða í heilli bók leiði-
gjarnt efni. Vaknar sú spurning 
hvort ráðamenn eigi ekki að skapa 
ljósmyndurum greiðari aðgang að 
störfum sínum kjósi þeir að varð-
veita til framtíðar skráningu í 
myndum af ferli sínum. 

Guðjón markar efnið skýrum 
mörkum. Hér er einblínt á for-
setatíð Ólafs og hinn opinbera 
hluta af einkalífi hans. Guðjóni 
var veittur óheftur aðgangur að 
bréfasafni forsetaembættisins, 
hann fær að leita skýringa hjá 
Ólafi, en sækir síðan heimildir í 
opinber gögn fjölmiðla og í heim-
ildamenn. Hann dregur fram ýmsa 
gagnrýni á störf Ólafs en í heild er 
hneigð hans sú sama og var í dýrð-
linga- og konungasögum til forna: 
Ólafur er hugsjónamaður og vill 
gera gagn í veröldinni. Reyndar 
orkar oft tvímælis hvað honum er 
þakkað: bæði Clinton og Obama 
hafa þegið frá okkar manni góðar 
hugmyndir – að sögn hans sjálfs: 
sumt af því er harla grobbkennt.

 Þetta er ekki gagnrýnið rit. Var 

Það samansett sem tæki í hugsan-
legum kosningum 2008 sem ekki 
urðu? Því var að mestu lokið haust-
ið 2007. Endar sagna í útrásinni 
miðri og er því margt annkanna-
legt og á skjön við heimsmynd 
hrunsins. 
Hér er  að finna nákvæma útlistun 
á ferli Ólafs Ragnars Grímssonar 
á erlendum vettvangi og á heima-
vígstöðvum. Hvernig hann skóp 
sér stöðu í samtökum þingmanna 
með tryggt bakland í samfélagi 
stjórnmálafræði, mest með teknó-
kratískum rannsóknum, því seint 
verður sagt að Ólafur sé róttækur, 
hvorki í lífsskoðun né í rannsókn-
arstarfi; hvernig hann þreifaði sig 
áfram á erlendum vettvangi á 
fyrstu árum í embætti sem leiddi 
loks til árekstra við forsætis- og 
utanríkisráðherra sem voru vanir 

Flinkur kall, forsetinn

BÓKMENNTIR
Saga af forseta
Guðjón Friðriksson
Mál og menning

★★
Grunnsækið yfirlit um athafnaríkan 
feril

MIÐASALA í Hallgrímskirkju, s. 510 1000, Kirkjuhúsinu Laugavegi 31, s. 528 4200 
og á list@hallgrimskirkja.is · listvinafelag.is

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

HÁTÍÐAHLJÓMAR VIÐ ÁRAMÓT
31. DESEMBER Gamlársdagur kl. 17

Flytjendur: Ásgeir H. Steingrímsson og Eiríkur Örn Pálsson trompetleikarar
Björn Steinar Sólbergsson orgelleikari

Aðgangseyrir: 2000

Olivier Messiaen
FÆÐING FRELSARANS “LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR”

10. DESEMBER miðvikudagur kl. 20
100 ára afmælis tónskáldsins minnst (f. 10.12.1908 )

NÍU HUGLEIÐINGAR FYRIR ORGEL EFTIR O. MESSIAEN
Orgelleikari: Björn Steinar Sólbergsson

Lesari: Trausti Þór Sverrisson

Bein útsending í samvinnu við RÚV Rás 1 

Ókeypis aðgangur

MESSÍAS EFTIR GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
Hátíðartónleikar á 250 ára ártíð G.F. Händel

1. JANÚAR 2009 NÝÁRSDAGUR kl.17

3. JANÚAR 2009 laugardagur kl. 17

Fyrsti flutningur með barokkhljómsveit á Íslandi

Flytjendur:
Schola cantorum 

Alþjóðlega Barokksveitin í Den Haag 
Marta Guðrún Halldórsdóttir sópran  Andrew Radley kontratenór

Gissur Páll Gissurarson tenór Alex Ashworth bassi
Stjórnandi: Hörður Áskelsson 

Aðgangseyrir: 4900

UT

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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um. Tíminn er hér margbreytinn, 
birtist einnig sem rúm og maður, 
og rýmið tími. Höfuðskepna bókar-
innar er vatnið, hinar vaka yfir og 
undir. Mýrin er „fenjaglöð“ og 
ófær mönnum. Fylgjur bókarinnar 
eru dul, leynd, gáta og grunur. 
Skynfæri hennar er hugskotið, 
landslag hennar er „afsíðis“, hetja 
hennar er ærlegt skáld með djúpa 
reynslu, vefari og völva. Samúðin 
er hjá réttlátum, spillt vald er 
hundspott. 
En skuggi fylgir allri birtu, and-
stæður mætast og ýfa sig, ekki síst 
nándin og fjarlægðin, athvarfið og 
óendanleikinn, afdrepið og víðátt-
an, tími og rúm, gott og vont. Fer 
þá tvennum sögum af því sem 
orðin teikna og takast þær á um að 
sannfæra lesandann. Síðan er eitt 
og annað sem ekki orkar tvímælis, 
heilræði og hvatningar, en stund-
um er eins og skáldið keppi við 
þögnina hvort haldið geti lengur 
niðrí sér andanum af aðdáun yfir 
vitsmunum hins og verður þá sá 
sem fyrr springur að mæla fram 
aldýr spakmæli til að halda lífi – er 
það ávallt hlutskipti skáldsins, höf-
uðlausn á höfuðlausn ofan. 
Þó er vá fyrir dyrum, líkt og undir 
niðri sé hvíslað án afláts: „vituð ér 
enn – eða hvað?“ Líkt og faðir í 
leiðslukvæði sem boðar komu 
Baugveigar og Kreppvarar án þess 
að nefna þær á nafn, spáir falli 
Fégjarnsborgar milli lína. En 
kemur ekki sagan alltaf of seint, 
hlýðir einhver sólarljóði? Umorð-
un á inntaki ljóða er hæpin kúnst 
og hér út í hött. Í þessari bók má 
hvergi draga út málsgrein án þess 
að slíta hana úr brýnu samhengi, 
hér kallast allt á yfir síður og kjöl. 
Tunga þessarar bókar einkennist 
af aga og þroska sem ég á engin 
orð yfir, engin nema Þorsteins frá 
Hamri. Gjörið þið svo vel. 
Mér finnst þessi bók mikill við-
burður. Ég mun njóta hennar ævina 
út. Takk.   Sigurður Hróarsson

palla!

þeim puntudúkkulega forseta sem 
Vigdís Finnbogadóttir var. Þær 
skærur virðast í ljósi tímans harla 
barnalegar og sýna hvað Davíð 
Oddsson var mikill krakki en ófyr-
irleitinn í aðferðum sínum til að  
deila og drottna. Þótt gott sé að 
eiga þetta sögulega yfirlit, sem 
undir lokin verður staglkennt, 
vaknar óneitanlega spurningin: til 
hvers var þetta allt? Guðjón for-
vitnast lítið um í hvaða aðila Ólaf-
ur sótti til að koma á öllum sínum 
utanlandsferðum, leitar ekki 
frumgagna um þá í heimalandinu, 
né reynir hann að meta hvort eitt-
hvað hafi komið á þá króka sem 
forsetinn lagði á fjarlæg mið. Og 
ekki spyr hann hvort embættið 
hafi með þessum hlaupum unnið 
almenningi eitthvert gagn: kom 
það umbjóðendum Ólafs að gagni 
að hagur Björgólfs Thors bættist í 
Búlgaríu?
Fátt bætist við þá mynd  af einka-
högum Ólafs, svo grunn sem hún 
er. Gagnvart því stífa viðmóti sem 
Ólafur hefur alla tíð búið yfir, en 
hverfur í návígi, var Guðrún Katr-
ín honum mikilvæg með sínu 
bjarta fasi og alþýðlega viðmóti. 
Rétt eins og Dorrit hefur styrkt 
stöðu hans með óformlegri fram-
komu og víðfeðmum viðskipta- og 
vináttutengslum hjá yfirstéttum 
heimsins. Það er hlýlegur og 
þekkilegur tónn í skrifum Guð-
jóns um þær. Hann dáist að Ólafi, 
eins og margir hafa gert  frá því 
hann var unglingur. Verk Guðjóns-
skýrir ekki manninn, því undan-
skilinn er stjórnmálaferillinn fyrri 
og væri gaman að Guðjón dembdi 
sér í að skoða þann part, frá Fram-
tíðinni að forsetaframboði. Þegar 
öllu er lokið verður mat lagt á Ólaf 
í víðara samhengi en hér er rakið. 
Sá metnaðarfulli karríeristi sem 
hann var í stjórnmálastarfi sem 
hélt pólitískum hluta fræðanna 
frá nemendum, geymdi professor-
at sitt lengst allra, en sneri sér um 
síðir að því að gerast pr-maður 
fyrir íslensk útrásarfyrirtæki.
 Páll Baldvin Baldvinsson    

Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr býður upp 
á franska tónlist og stemmningu á tón-
leikum á Kjarvalsstöðum á morgun kl. 
17. Flutt verða tvö verk fyrir 10 blásara 
eftir Jean Françaix: 9 Pièces Caractér-
istiques og Sept danses, hvoru tveggja 
dramatísk verk í mörgum þáttum, þar 
sem ólíkur karakter hljóðfæranna fær 
að njóta sín. Þá verður flutt verkið Oct-
anphonie eftir Eugène Bozza og hinn 
sívinsæli blásarakvintett eftir Jacques 
Ibert, Trois pièces brèves. Flytjendur á 
tónleikunum eru: Anna Sigurbjörnsdótt-
ir, Arna Kristín Einarsdóttir, Ármann 
Helgason, Berglind Stefánsdóttir, Darri 
Mikaelsson, Emil Friðfinnsson, Eydís 
Franzdóttir, Kristín Mjöll Jakobsdóttir, 
Peter Tompkins og Rúnar Óskarsson.

Hnúkaþeyr hóf starfsemi sína árið 
2003 og hefur síðan komið reglulega 
fram á tónleikum í Reykjavík og á lands-
byggðinni, síðast á Myrkum músíkdög-
um 2008 þar sem hópurinn frumflutti 
tvö ný íslensk verk. Markmið Blásara-
oktettsins Hnúkaþeys er að auðga menn-
ingarlíf okkar með því að efna reglu-
lega til tónleika þar sem fluttir eru 
blásaraoktettar, auk tónlistar fyrir 
stærri og smærri hópa þar sem blást-
urshljóðfæri eru í forgrunni. 

Að frönskum hætti verður boðið upp 
á létta drykki í lok tónleikanna í sam-
vinnu við Alliance Francaise. Ókeypis 
er fyrir börn og ungt fólk að 21 árs 
aldri, miðaverð fyrir fullorðna er 500 
kr. - pbb

Franskir lúðrahljómar

TÓNLIST Hnúkaþeyr spilar á morgun á Kjarvalsstöðum hornatónlist 
fyrir framsækna áheyrendur.  MYND FRETTABLAÐIÐ/HNJÚKAÞEYR

Nýtt
í Skífunni! Nýtt upphaf!

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 
www.skifan.is

Stefán
Hilmarsson
Ein handa þér

12 gullfalleg, vönduð og grípandi 
lög sem vafalítið eiga mörg eftir að 
skipa sér á bekk með sígildum 
jólalögum í framtíðinni.

Með Stefáni syngja dúetta þau 
Ellen Kristjánsdóttir, Björgvin 
Halldórsson og Helgi Björnsson.

Plata sem fylgir þér alla aðventuna 
- og lengur. Gleðileg jól.

Stefán
Hilmarsson
Ein handa þér

12 gullfalleg, vönduð og
lög sem vafalítið eiga mö
skipa sér á bekk með síg
jólalögum í framtíðinni.

Með Stefáni syngja dúetta
Ellen Kristjánsdóttir, Björg
Halldórsson og Helgi Björ

Plata sem fylgir þér alla að
og l
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Nýlega las ég bráðskemmtilega bók eftir bandaríska rithöfundinn 
Stephanie Meyer en hún fjallar um ástir milli ungrar stúlku og vampíru. 
Bókin er ofurvinsæl vestra og er nú komin í íslenska þýðingu og því 
ábyggilega vampíruæði í uppsiglingu meðal ungmenna. Vampíruæði 
gerast alltaf á ákveðnum tímabilum, til dæmis voru bækur Anne Rice um 
vampíruna Lestat gífurlega vinsælar á níunda áratugnum og ábyggilega 
fyrirmynd margra „gothara“. „Twilight“-bækur Stephanie Meyer fylgja 
ákveðinni tískubylgju bókmennta en þar má meðal annars nefna The 
Hollows eftr Kim Harrison og Anita Blake: Vampire Hunter eftir Laurell 
K. Hamilton. Vampírur hættu að verða bara óhugnanleg skrímsli þegar 

Bram Stoker gæddi þær kynþokka og 
fegurð á nítjándu öldinni. Undanfarna 
áratugi hafa vampírusögur að miklu 
leyti snúist um hversu svalar 
vampírurnar eru, burtséð frá þessu 
litla aukaatriði að þær drepi fólk og 
sjúgi úr þeim blóðið. Sögur um 
vampírur einkennast af fegurð og 
rómantík og slatta af kynlífi líka. Þeir 
sem eru vel að sér í vampírufræðum 

ættu líka að vita að þar sem vampírur eru ódauðlegar varir ást þeirra að 
eilífu eða að minnsta kosti öldum saman þangað til einhver bíræfin 
mannvera skýtur þær með silfurkúlu. Hvað tísku varðar eru vampírur 
auðvitað skelfilega töff. Háar, grannar og fölar á vanga, í svörtum fötum 
og yfirnáttúrulega fallegar. Nútímavampírur eru að sjálfsögðu alltaf með 
sólgleraugu á daginn þar sem þær þola klárlega ekki sólarljósið. Með 
fegurri vampírum sem hafa sést á hvíta tjaldinu er franska kynbomban 
Catherine Deneuve í eitís költ-myndinni The Hunger. Þar leikur hún á 
móti guðdómlega fögrum David Bowie en saman leggja þau snörur fyrir 
fórnarlömb undir tónlist eftir Bauhaus. Deneuve er klædd svörtum 
kvenlegum drögtum frá Yves St. Laurent í myndinni með óaðfinnanlega 
greitt ljóst hárið og kattarleg sólgleraugu. Blóðrauður varalitur setur svo 
punktinn yfir i-ið. Það væri margt vitlausara í skammdeginu en að sækja 
innblástur í smá goth-horror líkt og margir tískuhönnuðir hafa greinilega 
gert fyrir veturinn. Kominn tími til að prófa svartan varalit, elska 
einhvern að eilífu og jafnvel bíta laust. 

Goth horror

> FÖRÐUNARNÁMSKEIÐ HJÁ MAC
Nú í nóvember og desember standa yfir spennandi 
námskeið hjá Mac þar sem förðunarmeistarinn Guðbjörg 
Huldís leiðbeinir um meðferð húðar, hvernig velja á rétta 
farðann og hvað sé að 
gerast í dag í heimi förð-
unar. Námskeiðin verða 
á mánudags-, þriðju-
dags- og miðvikudags-
kvöldum, annaðhvort í 
heimahúsum eða Mac í 
Kringlunni. 

Sport foundation frá Make Up 
Store. Borið á andlitið með bursta 
og lætur húðina virðast full-
komna.

Þetta hlýja köflótta cape 
lífgar upp á hvaða svarta dress 

sem er. Frá KVK, Laugavegi. 

Rauður varalitur frá YSL. Þokkafull-
ur og ekki skemma fagurgylltar 

umbúðirnar fyrir.  

OKKUR 
LANGAR Í

…

Andi 19. aldar sveif yfir vötnum á sýningum Givenchy 
og Christian Lacroix fyrir veturinn 2008. Þar gaf að 
líta mjög gotneskar útfærslur af kjólum, buxna-
drögtum og höfuðskrauti sem minntu helst á 
persónur úr vampírumyndum eða drungalegan 
heim Tims Burton. Hönnuðurinn Riccardo Tisci 
vakti mikla lukku með kynþokkafullum og 
rokkuðum útfærslum af Viktoríutímabilinu: 
hvítar skyrtur, leðurbuxur og svartar slár yfir 
herðarnar. Haute Couture-sýning Lacroix var 
íburðarmeiri og hann notaði óspart svart og 
rautt til að auka dramatíkina. Fyrirsæturnar 
voru svo að sjálfsögðu með föla vanga og 
mikið af svartri eða grænni augnmálningu að 
blóðsugnasið.  - amb

FRÖNSK TÍSKUHÚS SÆKJA INNBLÁST-
UR TIL BLÓÐSUGNA OG VAMPÍRA

GOTNESK 
RÓMANTÍK

GAMALDAGS 
Hárauður 
kjóll með 
svörtum 
blúnduerm-
um frá haute 
couture-sýn-
ingu Christi-
an Lacroix. 

BLÚNDA 
Gullfallegur 
og fínlegur 
blúndukjóll 
frá haute 
couture-sýn-
ingu Givenchy 
fyrir veturinn 
2009.

GLÆSILEGUR 
Blúndukjóll 
með miklum 
púffermum 
frá Christian 
Lacroix.

ROKKAÐ 
Óneitanlega 

svöl sam-
setning hjá 

Givenchy 
sem Lestat 

vampíra 
hefði verið 

stoltur af.

DRAMATÍSKT 
Fallegur jakki 
með breiðum 
öxlum frá 
Christian 
Lacroix.

SEXÍ Stuttur 
flauelskjóll 
með áföstu 
keipi frá 
Christian 
Lacroix.

GOTNESKT 
Þessi kápukjóll 
með hettu frá 
Givenchy gæti 
verið beint úr 
bíómynd. 

Nýtt sölugallerý

Vönduð olíumálverk á hreint 
ótrúlegu verði! 
Verið velkomin, sjón er sögu 
ríkari. Opnunartími:
mán-fös 10-18 lau og sun 12-17

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





50  22. nóvember 2008  LAUGARDAGUR

folk@frettabladid.is

> SKOTIN Í OBAMA

Leikkonan Megan Fox hefur lýst því 
yfir að henni finnist nýkjörinn forseti 
Bandaríkjanna, Barack Obama, kyn-
þokkafullur. Megan lét fögur orð falla 
í garð Obama í teiti GQ-tímaritsins, þar 
sem hann var á lista yfir karlmenn árs-
ins sem tímaritið birtir árlega. Hún 
sagði Obama heillandi í ræðuhöldum 
sínum og því fylgi mikill kynþokki. 

Stöð 2 ætlar að hefja Idol-
stjörnuleitina til vegs og 
virðingar á nýjan leik eftir 
áramót. Ný dómnefnd, nýir 
keppendur. En hvað skyldi 
svo hafa orðið um sigurveg-
ara síðustu ára. Freyr Gígja 
Gunnarsson gerði Idol-sög-
una upp.

Hinir þrír íslensku sigurvegarar 
Idolsins hafa  átt fremur misjöfnu 
gengi að fagna eftir að tilkynnt 
var um sigurinn. Hins vegar skyldi 
enginn vanmeta mátt þess að 
koma fram í sjónvarpi og syngja 
því nöfn margra Idol-þátttakenda 
hafa lifað af þessa gríðarlega 
miklu athygli sem fólk fær.
Fyrsta Idolið varð hálf-
gerð sprengja í íslensku 
þjóðlífi og þremenning-
arnir Katrín Anna, Jón 
Sigurðsson og Kalli 
Bjarni unnu hug og 
hjörtu sjónvarps-
áhorfenda. Í 
dómarasætinu 
sátu síðan 

Bubbi Morthens, Sigga Beinteins 
og Þorvaldur Bjarni. Þjóðin eyddi 
milljónum í SMS-skeyti til að ná 
sínu fram en að endingu var það 
Kalli Bjarni sem stóð uppi með 
pálmann í höndunum í rauð/hvíta 
jakkanum sínum. 
Örlög Kalla voru hins vegar sorg-
leg. Fyrsta sólóplatan náði aldrei 
neinum vinsældum og hann nán-
ast hvarf af yfirborðinu. Hann 
skaust fram á sjónarsviðið aftur 
fyrir rúmu ári en þá ekki fyrir 
söng heldur eiturlyfjainnflutning. 
Kalli Bjarni var stöðvaður í Leifs-
stöð í lok maí með tvö kíló af kóka-
íni. Fjölmiðlar fóru á fullt og allt í 
einu var þessi geðþekki Grindvík-
ingur aftur kominn í hringiðuna. 
Hann sagði í samtali við Kastljós-
ið skömmu eftir að vera laus úr 
gæsluvarðhaldi að hann ætlaði 

að umbylta lífi sínu. Hann var 
síðan handtekinn aftur á Hótel 
Vík í lok mars á þessu ári með 
64 grömm af amfetamíni. Kalli 

Bjarni afplánar nú dóm á Kvía-
bryggju.
Idol númer tvö var ekkert 

síður vinsælt en fyrsta 
þáttaröðin. Þar skaust upp 
á stjörnuhimininn Hildur 

Vala Einarsdóttir 
og er ekki ofsög-
um sagt að hálf-
gert Hildar Völu-

æði hafi gripið 
íslensku þjóðina. 

Hún vann öruggan 
sigur á þeim Davíð Smára 

og Heiðu og fyrsta platan hennar 
sló umsvifalaust í gegn. Hildur 
Vala er því kannski besta sönnun-
in fyrir því að sigur í Idolinu sé 
ekki bara ávísun á eiturlyf og 
áfengi. Reyndar var þessi þátta-
röð sú besta því auk þess sem 
margir frambærilegir söngvarar 
litu dagsins ljós varð ástarsam-
band þátttakendanna Helga Þórs 
Arasonar og Brynju Valdimars-
dóttur á allra vörum meðan á 
keppninni stóð. Þá má ekki gleyma 

þætti Helga Rafns sem bræddi 
ótal hjörtu ungmeyja meðan á 
keppninni stóð.
Þriðji sigurvegarinn var síðan 
hvíti víkingurinn Snorri Snorra-
son. Hann hefur að undanförnu 
mikið sinnt upptökustjórn og tók 
meðal annars upp fyrstu sólóplötu 
keppinautar síns úr Idolinu, Alex-
anders Arons, sem er reyndar 
einkaþjálfari líka eins og Davíð 
Smári. Snorri hefur hins vegar 
lítið haft sig í frammi á tónlistar-

sviðinu að undanförnu þótt menn 
velkist ekki í vafa um að hæfileik-
arnir hafi verið til staðar. Stjarna 
þeirrar keppni var hins vegar 
Ingólfur Þórarinsson úr Ingó og 
veðurguðunum en honum hefur 
tekist ágætlega upp með að við-
halda orðspori sínu frá Idol-dög-
unum. 

Ástir og örlög íslenskra Idol-stjarna

VEÐURGUÐ 
Ingólfur Þórar-
insson hefur náð 
að fylgja eftir 
velgengni Idolsins 
með hljómsveit sinni 
Veðurguðirnir.

Þrátt fyrir að stjarna Leonu Lewis fari rísandi segist hún vera mjög 
einmana. Leona, sem er 23 ára, bar sigur úr býtum í breska X-factor 
þættinum árið 2006 og sló síðar í gegn með laginu Bleeding Love 
beggja vegna Atlantshafsins. Í viðtali 
við breska dagblaðið Daily Mail 
segist söngkonan hafa verið 
sérstaklega einmana við gerð sinnar 
fyrstu plötu, Spirit. „Það getur 
verið mjög einmanalegt í Los 
Angeles. Mér fannst það sérstak-
lega þegar ég var að gera fyrstu 
plötuna mína því þá var ég ekki 
með neinum nema fjölmiðlafull-
trúanum mínum,“ segir Leona 
og viðurkennir að hún óttist að 
heimsfrægðin taki snöggan 
endi.

„Ég óttast að hlutirnir 
fari ekki eins og ég vil og 
velti því oft fyrir mér 
hvað ég myndi gera ef 
eitthvað kæmi fyrir 
röddina. Ég er eflaust 
ein stressaðasta mann-
eskja sem ég veit um, en ég 
er dauðhrædd um að 
eitthvað gerist og sleppi því 
oft að fara út að skemmta 
mér til að þurfa ekki að tala 
í kapp við háa tónlist,“ segir 
söngkonan.

Einmana stórstjarna
í borg englanna

RÍSANDI STJARNA Leona Lewis nýtur 
mikilla vinsælda beggja vegna Atl-
antshafsins, en óttast að frægðin taki 
snöggan endi.

Gene Simmons, hinn tungu-
lipri bassaleikari Kiss, er 
undrandi á því að sveitin hafi 
ekki verið innvígð í Frægðar-
höll rokksins. „Það eru diskó-
sveitir, rappsveitir og jidd-
ískar þjóðlagasveitir í 
Frægðarhöll rokksins en ekki 
Kiss,“ sagði Simmons. „Ég 
held að við eigum fleiri gull-
plötur í Bandaríkjunum en 
nokkur önnur hljómsveit en 
svona er þetta bara.“

Kiss gaf út sína fyrstu 
plötu árið 1974 og er því 
gjaldgeng í höllina því til 
þess þurfa 25 ár að hafa 
liðið síðan fyrsta smáskífa 
eða plata flytjandans kom 
út.

Kiss er ekki á meðal þeirra 
sem eru tilnefndir í ár. Í stað 
þeirra eru meðal annars 
Metallica, Jeff Beck og sálar-
söngvarinn Bobby Womack. 
Fimm hundruð manna dóm-
nefnd úr tónlistarbransanum 
ákveður síðan í janúar hvaða 
fimm flytendur verða inn-
vígðir. 

Simmons er ekki sáttur við 
þá sem ráða tilnefningunum 
en á meðal þeirra er Jann 
Wenner, útgefandi tímarits-
ins Rolling Stone. „Margir af 
þessum náungum í stjórninni 
geta farið og náð í samlokuna 
mína þegar ég vil og ég meina 
það á fallegan hátt,“ sagði 
hann.

Vill komast í Frægðarhöllina

KISS Hljómsveitin Kiss hefur aldrei verið vígð inn í Frægðarhöll rokksins í 
Bandaríkjunum.

ATHYGLISVERT ÁSTARSAMBAND 
Það vakti mikla athygli þegar 
Helgi Þór Arason og Brynja Valdi-
marsdóttir fóru að stinga saman 
nefjum meðan á keppninni stóð.

MYND:SÍMON JÓN BIRGISSON

KYNTÁKN Helgi Rafn 
heillaði ófáar stúlk-
urnar upp úr skónum 
með frammistöðu 
sinni í Idolinu. 

HÁLFGERT ÆÐI Önnur þáttaröðin af Idol 
varð hálfgert æði. Fjöldi góðra söngvara 

spratt fram eins og gorkúlur en óum-
deilanlegur sigurvegari var hins vegar 

Hildur Vala.

SORGLEGT Örlög 
Kalla Bjarna hafa 
verið sorgleg síðan 
hann sigraði í Idol-

stjörnuleit. Hann 
afplánar nú dóm fyrir 

fíkniefnainnflutn-
ing á Kvía-

bryggju.

Forstjóri dagsins hefur að geyma 

tólf póstkort með myndum af 

forstjóranum í amstri hversdagsins 

– að forstjórasið, að sjálfsögðu!

ó, þú auðmjúki 
forstjóri!



„Áhrifamikil skáldsaga ... þetta er góð bók.“
Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan, RÚV„

[Ólafur Gunnarsson er] kádiljákurinn 
í íslenskri rithöfundastétt.“

Sigmundur Ernir Rúnarsson / Mannamál, Stöð2

,,Langt síðan ég hef lesið bók frá upphafi  til enda án þess
að leggja hana frá mér. Fékk næstum samviskubit yfi r því 
hvað mér fannst þetta fyndið.”
Eva Sólan, sjónvarpsþula

 
„Hallgrímur er kominn aftur á þann stað þar sem hann er bestur.”
Guðmundur Ingi Gústavsson, bílasali

Kl. 16.00 les Hallgrímur Helgason úr nýrri skáldsögu sinni, 
10 ráð til að hætta að drepa fólk og byrja að vaska upp.

Kl. 14.00 les Ólafur Gunnarsson 
úr nýrri skáldsögu sinni, Dimmar rósir

Allar bækur í Eymundsson eru með 
skiptimiða þannig að hægt er að skipta 
jólagjöfunum til 10. janúar 2009.

4.990 kr.

3.700 kr.

4.990 kr.

3.700 kr.
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Breski grínistinn Eddie Izzard 
ætlar að búa til kvikmynd byggða 
á sjónvarpsþáttum sínum The 
Riches. Izzard lék aðalhlutverkið í 
þeim ásamt Minnie Driver en 
sjónvarpsstöðin FOX ákvað að 
hætta framleiðslunni eftir tvær 
þáttaraðir.

The Riches voru tilnefndir til 
Golden Globe- og Emmy-verð-
launanna og fjölluðu um fjöl-
skyldu sem hafði lifibrauð sitt af 
því að svindla á öðru fólki. „Við 
funduðum og handritshöfundarnir 
ætla að búa til sögu,“ sagði Izzard 
við BBC. „Við ætlum að safna 
pening eins og Barack Obama 
gerði í gegnum netið og við ætlum 
að taka upp að hætti skæruliða. 
Við ætlum að mæta á staðinn og 
taka upp án þess kannski að hafa 
leyfi fyrir því.“

Izzard dvelur þessa dagana í 
London þar sem uppistandssýning 
hans, Stripped, fer fram. Hann 
játar að núna sé ekki besti tíminn 
fyrir sjálfstæða framleiðendur 
eins og hann til að safna fyrir 
nýju myndinni. „Það er erfitt að 
ná í pening og þess vegna þarf 
maður að beita nýjum ráðum.“

Riches á 
hvíta tjaldið

Bítillinn Sir Paul McCartney 
segist hafa áhyggjur af efnahags-
kreppunni sem tröllríður nú öllu. 
Hann segist hafa hringt í 
endurskoðandann sinn um daginn 
og spurt hvort hann þurfi að hafa 
áhyggjur af peningunum sínum.

„Hann sagði að ég væri eins 
berskjaldaður og allir aðrir, ef 
bankarnir fara á hausinn,“ sagði 
McCartney. „Eins og við stundum 
okkar viðskipti eru samt ekki 
miklar líkur á að ég lendi í 
vandamálum.“ McCartney bætti 
við að hann væri ósáttur við það 
hversu kreppan hefði haft slæm 
áhrif á almenning. 

Hræddur við 
kreppuna

PAUL MCCARTNEY Bítillinn fyrrverandi 
hringdi í endurskoðandann sinn um 
daginn vegna kreppunnar.

THE RICHES 
Eddie Izzard og 
Minnie Driver.

Söngkonan Ashlee 
Simpson eignaðist sitt 
fyrsta barn á fimmtu-
dagskvöld. Eiginmað-
ur hennar, rokkarinn 
Pete Wentz úr Fall 
Out Boy, var viðstadd-
ur fæðinguna. 
Hjónakornin eignuð-
ust heilbrigðan son 
sem hefur fengið 
nafnið Bronx Mowgli. 

Ashlee er sem 
kunnugt er yngri 
systir söngkonunnar 
Jessicu Simpson. Hún 
gekk að eiga bassaleikarann Wentz skömmu áður en tilkynnt var að 
hún gengi með barn þeirra. „Ashlee, Pete og Bronx eru öll ánægð og 
þeim líður vel. Þau þakka öllum fyrir góðar kveðjur,“ sagði talsmað-
ur þeirra.

Ashlee ungar út

HAMINGJUSÖM Ashlee Simpson og Pete Wentz 
eignuðust son á fimmtudagskvöld. NORDICPHOTOS/GETTY

Margt var um manninn í Iðnó þegar tónlistarmaður-
inn Hörður Torfason kynnti ævisögu sína Tabú sem 
Ævar Örn Jósepsson ritaði.
Bókaútgáfan Tindur stóð fyrir kynningunni sem 

heppnaðist vel. Ævar Örn las upp úr bókinni auk 
þess sem viðstaddir gátu keypt hana á kynningar-
verði. Hafði Hörður nóg að gera við að rita nafn sitt 
í bókina.

Hörður kynnti ævisögu

HÖRÐUR OG ÆVAR 
Hörður Torfason og 
Ævar Örn Jósepsson 
unnu ævisöguna Tabú 
í sameiningu.
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VIÐAR OG KRISTÍN Leik-
stjórinn Viðar Eggertsson 
og rithöfundurinn Kristín 
Helga Gunnardóttir voru 

á meðal gesta.
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„Maður er búinn að vera anarkisti 
og pönkari öll þessi ár og núna 
skyndilega er maður ekki eini reiði 
maðurinn á landinu. Það er svolítið 
sérstök tilfinning,“ segir Sigurður 
Harðarson, eða Siggi pönk. „Fólk 
er byrjað að pikka í anarkista og 
pönkara og segja: „Kannski höfðuð 
þið eitthvað að segja þegar upp er 
staðið.“.“

Siggi ritstýrir nú tímaritinu 
Lífsmörk – jákvæðar hugmyndir 
um viðbrögð og aðgerðir á kreppu-
tímum. Fyrsta tölublaðið kom út 
um síðustu helgi og var því dreift í 
tvö þúsund eintökum á mótmæla-
fundinum á Austurvelli og á borg-
arafundi á Nasa. „Í blaðinu legg ég 
til að fólk fari að skipuleggja sig 
sjálft fram hjá þessum kerfum 
sem of fáir ráða yfir,“ segir Siggi. 
„Í síðasta blaði mæltist ég til að 
fólk stofnaði heimavarnarlið með 
neyðarsíma sem fólk gæti hringt í 
þegar það ætti að reka það út úr 
húsinu sínu, þannig að heimilin 
séu varin með handafli. Þarna var 
líka grein til lögregluþjóna. Við 
vitum að þeir eru alveg jafnblank-
ir og allir hinir og ef þeim er skip-
að að reka fólk í burtu þá ættu þeir 
frekar að ganga í lið með okkur,“ 
segir hann og er sannfærður um 
að skipta þurfi um fólk í brúnni. 
„Grunnvandamálið er að það eru 
of fáir búnir að vera með of mikil 
völd í of langan tíma.“

Siggi, sem er hjúkrunarfræðing-
ur, segir fyrirhugaðan niðurskurð 
í heilbrigðiskerfinu ekki koma sér 
á óvart. „Það var búinn að vera 
niðurskurður í góðærinu. Heil-
brigðiskerfið er búið að lifa við 
kreppu í langan tíma. En ég spyr: 
Hvernig er þetta með sendiráðin 
og utanríkisráðuneytið. Það er 200 
milljóna hús í Japan sem er sendi-
ráð en sendiráð Hollands á Íslandi 
er bara skrifstofa og „funkerar“ 
alveg. Þetta er montræfilsháttur 
sem við höfum ekki efni á.“  - fb

Ritsýrir kreppublaði

SIGGI PÖNK Tónlistarmaðurinn, hjúkr-
unarfræðingurinn og anarkistinn ritstýrir 
tímaritinu Lífsmörk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dómnefnd Kraumsverðlaunanna, sem 
verða afhent í fyrsta sinn í næstu 
viku, hefur birt lista sem inniheldur 
48 plötur sem koma til greina sem 
verðlaunaplötur ársins.

Alls verða fimm plötur verðlaunað-
ar og síðar mun ein plata hljóta 
titilinn Kraumsverðlaunaplata ársins 
2008. Úrvalslisti með þeim tuttugu 
plötum sem komu oftast upp í 
skilalistum dómefndaraðila hefur 
einnig verið birtur. Gefur listinn 
vísbendingar um hvaða plötur verða 
útnefndar til verðlaunanna. Á meðal 
þeirra eru nýjustu plötur Sigur Rósar, 
Lay Low, Bang Gang, Emilíönu 
Torrini, Dísu, Dr. Spock og Retro 
Stefson. Þeir flytjendur sem komust 
ekki á topp tuttugu listann eru meðal 
annars Sprengjuhöllin, Bubbi 
Morthens, Reykjavík, The Viking 
Giant Show og Esja.

Dómnefnd Kraumsverðlaunanna er 
skipuð fimmtán aðilum sem hafa víðtæka reynslu af að fjalla um og 
spila íslenska tónlist á ýmsum sviðum fjölmiðlunar. Formaður 
dómnefndar er Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu.

Úrvalslisti Kraums

EMILÍANA TORRINI Nýjasta plata 
Emilíönu, Me and Armini, komst á 
úrvalslista dómnefndaraðila.

„Nei, það hefur aldrei hvarflað að 
neinum að leggja Stuðmenn niður. 
Þessi hljómsveit hefur verið til 
síðan fyrsta unglingabólan birtist 
á nefbroddinum á mér og verður 
til meðan einhverjir eru í stuði,“ 
segir Jakob Frímann Magnússon 
Stuðmaður.

Stuðmenn verða með gigg í 
kvöld á Kaffi Duus-húsi í Reykja-
nesbæ og hefst þar með formlega 
för hljómsveitarinnar um landið. 
Framlínan er ný – Jónsi og Hara-
systur en að undanförnu hefur 
verið að kvarnast úr þessari 
hljómsveit allra landsmanna. Egill 
Ólafsson, Þórður Árnason gítar-
leikari og áður Valgeir Guðjóns-
son hafa sagt skilið við Stuðmenn 
en eftir eru, sé miðað við kjarnann 
sem varð til þegar plöturnar 
Sumar á Sýrlandi og Tívolí komu 
út um miðjan 8. tuginn, Jakob, 
Tómas Tómasson og Ásgeir Ósk-
arsson. Og með þeim nú eru snill-
ingarnir Eyþór Árnason og Guð-
mundur Pétursson. Jakob segir 
enga kúvendingu um að tala. „Eins 
og Þórður sagði svo réttilega: Það 
er enginn að velta því fyrir sér 
hvað verður um Vínadrengjakór-
inn þó einhver hætti. Engum datt í 
hug að karlakórinn Fóstbræður 
hætti þegar Kristinn Hallsson 
sagði sig úr 1. bassa á sínum tíma. 
Það er búið að prufukeyra þessa 
nýju framlínu með frábærum 

árangri. Gríðarleg orka í þessu 
fólki,“ segir Jakob. Og nýjum 
kröftum fylgir fersk nálgun. Jakob 
segir glaða stemningu í hópnum, 
spennandi tímar fram undan og 
nýtt efni í gerjun. „Hafa ber í huga 
að um tuttugu söngvarar hafa 
sungið með Stuðmönnum,“ segir 
Jakob og byrjar að þylja: Steinka 
Bjarna, Bó, Geir Ólafs, Leoncie, 
Valgeir, Addi rokk, Hildur Vala, 
Gylfi Kristinsson, Bubbi, Helgi 
Björns, Björn Jörundur, Long 
John Baldry og þau Ragnhildur 
Gísladóttir og Egill Ólafsson... „Ef 
hægt væri að sameina þennan kór! 
Svo ber á það að líta að skottið er 
opið eins og þar stendur. Menn 
geta tekið sér frí og komið aftur. 
Eina forsendan fyrir þessum 
félagsskap er glaðværð, sköpunar-
gleði og músíkalítet.” - jbg

Stuðmenn til með-
an einhver er í stuði

STUÐMENN Jakob segir gríðarlega orku 
fylgja hinni nýju framlínu en för Stuð-
manna um landið hefst í Reykjanesbæ 
í kvöld.

Er síminn til þín?

Lifðu núna

Settu flottan síma í jólapakkann

Lifðu núna

Nokia 5310 Xpress Music 

0 kr. út
1.000 kr. inneign á mán. í 12 mán.

Þú greiðir 0 kr. út og 3.000 kr. á mán. í 12 mán. 
eða staðgreiðir 34.900 kr. 

Nokia 2630

0 kr. út
1.000 kr. inneign á mán. í 12 mán.

Þú greiðir 0 kr. út og 1.500 kr. á mán. í 12 mán. 
eða staðgreiðir 15.900 kr.
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ÞAð SÍÐASTA SEM ÞÚ VILT 
KOMAST AÐ,

ER SANNLEIKURINN.
HÖRKUSPENNANDI MYND UM 

SPILLTA LÖGREGLUMENN.

SÓLARHRINGUR Í NEW YORKSÓLARHRINGUR Í NEW YORK
OG ALLT GETUR GERST...OG ALLT GETUR GERST...

TÝNDAR GUGGUR OG TOPPTÓNLIST!TÝNDAR GUGGUR OG TOPPTÓNLIST!
ÆÐISLEG GAMANMYNDÆÐISLEG GAMANMYND

SEM KEMUR Á ÓVART.SEM KEMUR Á ÓVART.

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
12
12
16
14
14
L
L

QUANTUM OF SOLACE kl. 3.40 - 5.50 - 8 -10.10
NICK AND NORAH´S ... kl. 8 - 10
IGOR kl.2 - 4 - 5.50
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.2

12
L
L
L

NICK AND NORAH´S ... kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
IGOR kl.1 - 3.30 - 5.30
QUANTUM OF SOLACE kl.1 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30 
QUANTUM OF SOLACE LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
QUARANTINE kl. 10.10
MY BEST FRIENDS GIRL kl. 8 - 10.20 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.50 - 8
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.1 - 3
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
14
L

PRIDE AND GLORY kl. 5.30 - 8 - 10.40
QUANTUM OF SOLACE kl.4 - 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

L
L
12
12
14
16
16

NICK AND NORAH´S ... kl. 3.30 - 6 - 8 - 10
IGOR kl. 3.30 - 6
TRAITOR kl. 8 - 10.20 
QUANTUM OF SOLACE kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.20 
MY BEST FRIENDS GIRL kl. 5.45 - 8
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 3.30
QUARANTINE kl. 10.15

47.000 MANNS
Á 2 VIKUM!

500kr.

500kr.

500kr.

500kr. 500kr.

500kr.

500kr.

500kr.

500kr.

500 kr.
AÐEINS 500kr.

AÐEINS

SÓLARHRINGUR Í NEW YORK
OG ALLT GETUR GERST...

TÝNDAR GUGGUR OG TOPPTÓNLIST!
ÆÐISLEG GAMANMYND

SEM KEMUR Á ÓVART.

saga umdeildasta stjórnmálamanns aldarinnar.

Josh Brolin      Elizabeth Banks       Thandie Newton
Richard Dreyfus      James Cromwell

Oliver Stone
mynd eftir

Frá leikstjóra Gladiator og American Gangster.

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

BODY OF LIES kl. 5:50 - 8 - 10:40 16

BODY OF LIES kl. 1 - 4 - 8 - 10:40
MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 FORSÝND L

MADAGASCAR 2 m/Ensku tali kl. 8:30 FORSÝND L

PASSENGERS kl. 5:50 - 8 - 10:10 12

HOW TO LOSE... kl. 5:50 - 10:40 12

RESCUE DAWN kl. 8:10 - 10:40 16

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 4 - 6 L

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 1 - 2 - 3:30 - 5:30 - 8 L

EAGLE EYE kl. 10:30 12

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40 L

BODY OF LIES kl. 8 - 10:40 16

W kl. 5:50 - 8 - 10:40 12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 4 FORSÝND L

PASSENGERS kl. 8:30 - 10:30 12

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 2 L

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 1- 3:20 - 5:40 L

SEX DRIVE kl. 3:40 12

JOURNEY 3D síð. sýn helgi kl. 6 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 1:40 L

DIGITAL-3D

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 4 FORSÝND L

JAMES BOND                   kl. 5:50 - 8 síð. sýn helgi 12

QUARANTINE kl. 10:20 16

SKJALDB... m/ísl. tali kl. 1:30 L

HIGH SCHOOL MUSICAL kl. 1:30 - 3:40 L

THE WOMEN kl. 5:50 síð sýn. L

PATHOIOGY kl. 8 16

RIGHTEOUS KILL kl. 10:20 16

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 L

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali kl. 4 FORSÝND L

MADAGASKAR 2 m/Ensku tali kl. 8 FORSÝND L

HIGH SCHOOL MUSICAL kl. 2 - 4 - 6 L

BODY OF LIES kl.  5:40 - 8 - 10:20 16

RESCUE DAWN kl.  10:20 16

BODY OF LIES kl. 8 - 10:30 16

MADAGASCAR 2 kl. 2 FORSÝND L

HOW TO LOSE FRIENDS.. kl. 6 - 8 12

JAMES BOND kl. 10:20 síð. sýn helgi 12

HIGH SCHOOL MUSICAL kl. 1:30 L

JOURNEY kl. 4 L

GEIMAPARNIR kl. 6 L

SKJALDBA... m/ísl. tali kl. 4 L

FORSÝND Í DAG
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR

MEÐ APPELSÍNUGULU

Sæbjörn - mblRoger Ebert

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MADAGASKAR 2 ísl. tal kl. 4 - Forsýning L

PRIDE  AND GLORY kl. 5, 7.45 og 10.15 16

IGOR - 500 kr. kl. 2 og 6 L

TRAITOR kl. 8 og 10.15 12

QUANTUM OF SOLACE kl. 2, 5, 7.45 og 10.15 12

LUKKU LÁKI - Íslenskt tal kl. 2 L

ATH! 500 kr.

ATH! 500 kr.

500 kr í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Hljómsveitin Buff hélt útgáfutónleika á Nasa fyrir 
skömmu til að fagna útgáfu sinnar fyrstu plötu.

Buff, sem hefur verið dugleg við spilamennsku undanfarin ár, spilaði 
lög af plötunni við góðar undirtektir, þar á meðal hið vinsæla Núna mun 
ég vaka.

BUFF FAGNAÐI 
NÝRRI PLÖTU

BUFF Hljómsveitin Buff spilaði lög af sinni fyrstu plötu á útgáfutónleikunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á TÓNLEIKUM Veigar og Bryndís voru á 
meðal gesta á Nasa.

KULDALEGIR Guðmundur Þór og Kol-
beinn Ágúst voru fremur kuldalegir er 
þeir mættu á tónleikana.

Hljómsveitin Gusgus hefur hafið 
upptökur á sinni sjöttu plötu í 
Tankinum við Önundarfjörð. 
Sveitin dvelur í hljóðverinu í níu 
daga og er áætlaður útgáfudagur 
í byrjun næsta árs.

Vinnuheiti plötunnar er 24/7 og 
hefur sveitin prufukeyrt nýju 
lögin á tónleikum sínum víða um 
heim að undanförnu, þar á meðal 
í Rússlandi, Þýskalandi, Japan og 
á Englandi við góðar undirtektir.

Eftir að upptökunum lýkur fer 
Gusgus til Berlínar 10. desember 
þar sem sveitin spilar á tónleik-
um á vegum nýrrar bókunarstofu 
sinnar, Wilde Bookings. Á meðal 
annarra listamanna sem fyrir-
tækið er með á sínum snærum 
eru Booka Shade og Lopazz.

Upptökur á 
plötu hafnarViðhafnarútgáfa af nýjustu plötu 

Sigur Rósar, Með suð í eyrum við 
spilum endalaust, er komin í búðir. 
Hún verður eingöngu gefin út í 
þrjú hundruð eintökum hér á landi 
og því þurfa aðdáendur sveitar-
innar að hafa hraðar hendur vilji 
þeir tryggja sér eintak.

Útgáfan er samansett af geisla-
diski, DVD-mynddiski og bók sem 
bundin er í fallega kápu. Ljós-
myndakonan Eva Vermandel og 
kvikmyndagerðarmaðurinn 
Nicholas Abrahams fylgdu sveit-
inni í gegnum allt vinnuferlið á 
plötunni, alveg frá upptökum til 
hljómjöfnunar. Með útgáfunni 
fylgir filmubútur úr upprunalegu 
filmunni fyrir myndbandið við 
lagið Gobbledigook.

Sigur Rós leikur sem kunnugt 

er á tónleikum í Laugardalshöll 
annað kvöld. Húsið opnar klukkan 
19 og upphitun er í höndum For a 
minor Reflection. Síðdegis í gær 
voru 500 miðar eftir í stæði. Miða-
sala er á Miði.is. -fb

Sigur Rós með viðhöfn

SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós hefur 
gefið út viðhafnarútgáfu af plötunni 
Með suð í eyrum við spilum endalaust.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TILBOÐSVERÐ

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ MILLI 12.30 OG 13.00 LAUGARDAG OG SUNNUDAG

KL.2 BORGARBÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.2 - 4 - 5.50 BORGARBÍÓ

KL.1-3.30-5.30 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

JOURNEY 3D
kl. 6 í Kringlunni (3D-kr 850)
kl. 4 í Keflavík (kr. 550)
síðasta sýningarhelgi

í dag laugardag
SparBíó

850kr

GEIMAPARNIR ísl tal
kl. 2 í Álfabakka og á Akureyri 
kl. 1.40 í kringlunni
kl. 6 í Keflavík 

550kr

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
kl. 1 í Álfabakka, 
kl. 1 í Kringlunni, 
kl. 1.30 á Self og í kefl., kl. 2 á Ak

WALL-E  ísl. tal.
kl. 3.40 í Álfabakka

550kr
850kr

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D
kl. 2 í Kringlunni

550kr
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Hljómsveitin Bon Jovi og Roger 
Waters úr Pink Floyd verða á 
meðal þeirra sem koma fram á 
Live Earth-
tónleikum sem 
verða haldnir á 
Indlandi sjöunda 
desember. 

Maðurinn á bak 
við Live Earth, 
fyrrum varafor-
seti Bandaríkj-
anna, Al Gore, 
mun einnig stíga 
á svið og tala um 
umhverfismál. Á 
meðal fleiri 
listamanna sem 
koma fram verða 
Will.I.Am úr 
Black Eyed Peas 
og Aishwarya Rai Bachchan sem 
hefur gert garðinn frægan í 
Bollywood.

Live Earth-tónleikar voru 
haldnir í fyrsta sinn í fyrra í níu 
borgum, þar á meðal í London, 
Jóhannesarborg og í Tókýó. Var 
ætlun þeirra að vekja fólk til 
umhugsunar um hlýnun jarðar.

Allur ágóði af tónleikunum í 
næsta mánuði rennur til umhverf-
isverndar í Indlandi og til herferð-
arinnar Light a Billion Lives þar 
sem áhersla er lögð á aukna 
notkun sólarorku á heimilum.   

Live Earth 
í Indlandi

Samningar eru við það að nást um 
að gera kvikmynd upp úr 
sjónvarpsþáttunum Arrested 
Development. Undanfarið ár hafa 
aðdáendur þáttanna slúðrað um 
að myndin sé í bígerð og hafa 
leikarar þáttanna, Jason Bate-
man, Will Arnett og Jeffrey 
Tambor, ýtt undir orðróminn með 
hinum ýmsu yfirlýsingum.

Mitch Hurwitz, höfundur 
þáttanna, ætlar að semja handrit 
myndarinnar fyrir framleiðslu-
fyrirtækið Fox Searchlight. Hann 
ætlar einnig að leikstýra henni 
með aðstoð Rons Howard. 
Arrested Development lauk 
göngu sinni fyrir tveimur árum 
eftir lok þriðju þáttaraðarinnar.

Arrested á 
hvíta tjaldið

Á HVÍTA TJALDIÐ Til stendur að gera 
kvikmynd byggða á sjónvarpsþáttunum 
Arrested Development.

BON JOVI Rokk-
ararnir í Bon Jovi 
ætla að koma 
fram á Live Earth-
tónleikum á 
Indlandi í næsta 
mánuði.

Nýtt
í Skífunni!

Nýtt upphaf!

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 
www.skifan.is

Pétur W. 
Kristjánsson – 
Algjör sjúkheit

Glæsileg tvöföld safnplata með 
öllum helstu lögunum sem Pétur 
söng á sinni viðburðaríku ævi. Pétur 
lagði sjálfur grunninn að lagavali 
nokkru áður en hann lést árið 2004. 
Start, Pelican, Paradís, Svanfríður, 
Pétur og Bjartmar ofl. Frábær 
heimild um einstakan flytjanda.

Pétur W. 
Kristjánss
Algjör sjúkh

Glæsileg tvöföld sa
öllum helstu lögunu
söng á sinni viðburð
lagði sjálfur grunnin
nokkru áður en hann
Start, Pelican, Parad
Pétur og Bjartmar of
h i ild
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Landsliðskonan Hólm-
fríður Magnúsdóttir hefur náð 
munnlegu samkomulagi við 
sænska félagið Kristianstad, 
þar sem Elísabet Gunnarsdótt-
ir er tekin við þjálfun, en 
hún hefur verið einn 
allra besti leikmað-
ur Landsbanka-
deildar kvenna 
með KR undan-
farin ár.

„Það var mjög erf-
itt að yfirgefa KR eftir 
svona mörg og góð ár 
hjá félaginu en ég er 
gríðarlega sátt við 
mína ákvörðun að ganga 
til liðs við Kristian-
stad og hlakka mikið 
til að fara út,“ segir 
Hólmfríður.

Hólmfríður segir að 
það hafi vissulega auð-
veldað ákvörðun sína að 
þekkja Elísabetu, þjálf-

ara Kristianstad. „Ég þekki vel til 
Betu og veit til þess að hún er 

metnaðarfullur og frábær 
þjálfari þannig að ég veit að 
hverju ég geng. Hún er líka 
búin að gera mér grein 

fyrir því að ég geti enn 
þá bætt mig mikið sem 
leikmaður og ég ætla 
mér að sjálfsögðu að 

gera það,“ segir 
Hólmfríður ákveðin.

Hólmfríður við-
urkennir þó að 
eitt atriði sem 
varðar félaga-

skiptin sé að valda sér hug-
arangri.

„Það er að vísu eitt nei-
kvætt við þetta allt saman 
en það er sú staðreynd að 
liðið spilar í rauðu. Það 
finnst mér verst,“ segir 
Hólmfríður á léttum 
nótum en getur þó hugg-
að sig við það að vara-
búningar Kristianstad 

eru svartir og hvít-
ir.  - óþ  

Hólmfríður Magnúsdóttir til liðs við Kristianstad:

Verst að liðið spilar
í rauðum treyjum

HÓLMFRÍÐUR Hrellir 
varnarmenn í sænsku 
úrvalsdeildinni næstu 

árin. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EHF-bikarinn

Gummersbach-Fram 38-27 (16-14)
Markahæstir hjá Gummersbach: Vedran Zrnic
11, Róbert Gunnarsson 8.

Möbelringen-bikarinn

Noregur-Ísland 36-15 (18-5)
Mörk Íslands: Ágústa Edda Björnsdóttir 4, Rakel 
Dögg Bragadóttir 2, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 2,
Íris Ásta Pétursdóttir 2, Hann G. Stefánsdóttir 2,
Arna Sif Pálsdóttir 1, Dagný Skúladóttir 1, 
Hrafnhildur Skúladóttir 1.

Subway-bikarinn

Hamar-Fjölnir 83-85 (38-47)
Stig Hamars: Jason Pryor 26, Marvin Valdimars-
son 23, Svavar Pálsson 13, A. Gunnarsson 11, 
Bragi Bjarnason 6, Ragnar Nathanaelsson 4.
Stig Fjölnis: Haukur Pálsson 22, Patrick Oliver
18, Arnþór Guðmundsson 16, A. Steinarsson 9,
Sverrir Karlsson 7, Sindri Kárason 5, Brynjar
Kristófersson 4, Tryggvi Pálsson 4.

KFÍ-Tindastóll 87-92 (38-51)
Stig KFÍ: Craig Schoen 32, Pance Ilievski 18, 
Daniel Kalov 15, Birgir Pétursson 14, Aleksandar 
Davitkov 8.
Stig Tindastóls: Soren Flæng 26, Svavar
Birgisson 24, Allan Fall 16, Hreinn Birgisson 8,
Ísak Einarsson 8, Helgi Viggósson 7, Halldór
Halldórsson 3.

Mostri-Stjarnan 49-103 (16-55)
Stig Mostra: B. Björgvinsson 14, G. Gunnarsson
13, R. Jörgensen 8, B. Björnsson 5, A. Ásgeirsson
4, O. Hjartarson 3, G. Ásgeirsson 2.
Stig Stjörnunnar: Fannar Helgason 22, Hjörleifur
Sumarliðason 17, Justin Shouse 16, Kjartan
Kjartansson 13, Birkir Guðlaugsson 13, Jovan 
Zdravevski 5, Guðjón Lárusson 3, Ólafur J.
Sigurðsson 2, Hafþór Ö. Þórarinsson 2.

ÚRSLIT

> HK og FH mætast í Digranesi

Einn leikur fer fram í N1-deild karla í handbolta í dag 
þar sem spútniklið FH mætir HK í Digranesi og hefst 
leikurinn kl. 14.10. FH á harma að hefna gegn HK en 
Kópavogsliðið vann fyrri viðureign liðanna í Kaplakrika, 
33-36, í hörkuleik. Með sigri geta FH-ingar orðið jafnir 
Akureyringum í öðru sæti deildarinnar en HK getur með 
sigri skotist upp að hlið Hafnfirðinga í 
þriðja sætinu. Fólk er hvatt til þess að 
fjölmenna í Digranesið til þess að sjá 
frábæran handbolta.  

SUND Sarah Blake Bateman, 18 
ára sundkona úr Ægi, bætti í gær 
fimm ára Íslandsmet Kolbrúnar 
Ýrar Kristjánsdóttur í 50 metra 
baksundi þegar hún tryggði sér 
Íslandsmeistaratitilinn í greininni 
í 3. hluta Íslandsmeistaramótsins 
í 25 m laug í Laugardalslauginni. 

Sarah hafði skömmu áður 
tryggt sér sigur í 100 metra 
skriðsundi eftir hörkukeppni við 
Sigrúnu Brá Sverrisdóttur sem 
tryggði sér sigur í 200 metra 
flugsundi í næsta sundi. Sarah 
var í gullstuði í gær því hún var 
einnig í boðsveit Ægis sem vann 
200 metra boðsund á nýju 
Íslandsmeti.

Davíð Hildiberg Aðalsteinsson 
úr ÍBR og Hrafnhildur Luthers-
dóttir úr SH urðu líka tvöfaldir 
Íslandsmeistarar í gær eins og 
Sarah. Hrafnhildur vann 100 
metra fjórsund og 200 metra 
bringusund. Hún setti nýtt 
stúlknamet í 100 metra fjórsundi 
þegar hún synti á 1:03.27 mínútu. 
Davíð vann 100 metra skriðsund 
og 50 metra baksund.   - óój

Íslandsmót í 25 m laug:

Sarah með Ís-
landsmet í gær

ÞRJÚ GULL Sarah Blake Bateman var í 
stuði í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ókeypis
fjármálanámskeið
fyrir Kópavogsbúa

Hagræðing í heimilishaldi og góð yfirsýn í fjármálum

Mánudaginn 24. nóvember og mánudaginn 1. desember, kl. 17.30–19.30 í sjálfboða- 
miðstöð Kópavogsdeildar Rauða krossins að Hamraborg 11, 2. hæð.

Námskeiðin eru ókeypis en nauðsynlegt er að skrá sig – hámark 25 manns á námskeið.

Nánari upplýsingar og skráning:
í síma 554 6626 eða með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Kvennalandslið Íslands í handbolta lék í gær sinn fyrsta leik á Möbel-
ringen Cup, gríðarsterku fjögurra þjóða æfingamóti sem fram fer í Nor-
egi, gegn Evrópu- og Ólympíumeisturum Noregs og tapaði sannfærandi 
með tuttugu og eins marks mun. Lokatölur urðu 36-15 en staðan í 
hálfleik var 18-5. Rússland og Danmörk skildu jöfn 27-27 í hinum 
leik mótsins.

Landsliðsþjálfarinn Júlíus Jónasson bjóst vitanlega fyrirfram 
við erfiðum leik gegn Noregi og það varð svo raunin í Oppsal 
Arena í gærkvöldi. 

„Það er óhætt að segja að svona sterkt lið eins og Nor-
egur refsar náttúrulega grimmilega fyrir hver einustu mistök 
hjá mótherjanum og við fengum að kenna á því í þessum 
leik,“ segir Júlíus.

Júlíus var þó talsvert ánægðari með seinni 
háfleikinn en þann fyrri og hefur fulla trú á því 
að íslensku stelpurnar læri af því að mæta jafn 
sterkum mótherjum og Norðmönnum.

„Leikurinn var náttúrulega allur mjög erfiður 
en mér fannst við vera að spila talsvert betur á 

kafla í seinni hálfleik. Í fyrri hálfleik vorum við að gera allt of mikið af 
feilum og þær norsku voru að skora mörg auðveld mörk úr hraðaupp-
hlaupum. Í hálfleik fórum við yfir stöðu mála og ákváðum að núllstilla 
leikinn og fórum inn í seinni hálfleik með hugann við að staðan væri 

bara 0-0 og þá náðum við upp ágætis spilamennsku. Ég var 
ánægður með fyrstu tuttugu mínúturnar í seinni hálfleik eða þar 

til í stöðunni 28-14 að kemur aftur slæmur kafli hjá okkur og 
þær norsku skora sjö mörk í röð. Við verðum bara að halda 
áfram og ég er sannfærður um að stelpurnar læra mikið af 
því að mæta þessum sterku þjóðum sem eru á þessu móti og 

þetta er því góður undirbúningur fyrir framhaldið,“ segir Júlíus 
að lokum.

Í dag kl. 13 bíður ekki síður erfitt verkefni fyrir 
íslensku stelpurnar þegar þær mæta heimsmeistur-
um Rússa. Æfingamótið í Noregi er liður í undirbún-
ingi kvennalandsliðs Íslands fyrir undankeppni HM 
sem fram fer í Póllandi dagana 25.-30. nóvember 
næstkomandi, en Ísland er þar í riðli ásamt Lett-
landi, Póllandi, Slóvakíu og Sviss. 

JÚLÍUS JÓNASSON: KVENNALANDSLIÐ ÍSLANDS TAPAÐI STÓRT GEGN  EVRÓPU- OG ÓLYMPÍUMEISTURUM NOREGS

Okkur var refsað grimmilega fyrir hver mistök

HANDBOLTI Þýska stórliðið Gum-
mersbach vann Fram 38-27 í fyrri 
leik liðanna í þriðju umferð EHF-
bikarsins í gærkvöld en báðir leik-
irnir fara fram í Þýskalandi. Stað-
an í hálfleik var 16-14 fyrir 
heimamenn sem skildu svo bar-
áttuglaða Framara eftir í seinni 
hálfleik. Róbert Gunnarsson, línu-
maður Gummersbach, reyndist 
sínum gömlu liðsfélögum í Fram 
erfiður og skoraði átta mörk.

„Framararnir stóðu sig að mínu 
mati mjög vel og lokatölurnar 
segja ekkert allt um leikinn, þar 
sem þetta var barningur nánast 
allar sextíu mínúturnar. Við þurft-
um að hafa virkilega fyrir þessu 
og ég var búinn að vara menn við 
því að vanmeta Framarana ekki, 
en þeir hlustuðu greinilega ekkert 
á það. Við sigum í raun og veru 
bara fram úr á síðustu tíu mínút-
unum og ég veit ekki hvort að það 
hafi verið spurning um líkamlegt 
form eða hvað en þetta hafðist í 
lokin hjá okkur,“ segir Róbert.

Gummersbach er nú að mæta 
íslensku félagsliði í Evrópukeppn-
um en í fyrra var félagið með Val í 
riðli í Meistaradeildinni og árið 
þar á undan með Fram í riðli í 
sömu keppni. 

„Það er náttúrulega rosalega 
gaman fyrir mig að mæta þessum 
íslensku liðum og þá sérstaklega 
gömlu liðfélögunum mínum í 

Fram og maður leggur sig alltaf 
sérstaklega fram í þeim leikjum. 
Framarar voru að spila skemmti-
legan handbolta og talsvert betri 
en fyrir tveimur árum,“ segir 
Róbert. 

Seinni leikur liðanna fer fram á 
sunnudagskvöld og allt bendir til 
þess að Gummersbach sé þegar 
komið áfram í fjórðu umferð 
keppninnar enda með ellefu marka 

forskot. Róbert segir Gummers-
bach ætla sér stóra hluti í keppn-
inni.

„Það má helvíti mikið gerast til 
þess að við klúðrum þessu niður. 
Þetta hefur annars gengið fínt hjá 
okkur og við ætlum okkur eins 
langt í keppninni og við mögulega 
getum og erum bara bjartsýnir á 
framhaldið,“ segir Róbert að 
lokum.  omar@frettabladid.is

Róbert reyndist erfiður
Þýska liðið Gummersbach með silfurmanninn Róbert Gunnarsson í farar-

broddi vann ellefu marka sigur á Fram í EHF-bikarnum í gær. Framarar stóðu í 

Gummersbach lengi vel en Þjóðverjarnir sigldu fram úr seint í síðari hálfleik. 

ÖFLUGUR Framarar lentu í basli með Róbert Gunnarsson í gærkvöld sem skoraði 
átta mörk gegn sínum gömlu liðsfélögum í 38-27 sigri Gummersbach. GUMMERSBACH



SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

5 króna
afsláttur
þegar þú notar 

Orkulykilinn í fyrsta 
sinn!

Alltaf
2 króna 
afsláttur

 af dæluverði Bensínorkunnar 
sem kannanir sýna að er 
lægra en hjá öðrum aftur 

og aftur og enn 
aftur!

5 króna
afsláttur
á Ofurdögum Bensín- 

orkunnar. Það er óþarfi að 
bíða eftir afmælis- 
deginum þínum.
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FÁÐU ÞÉR ÖRSMÁAN LYKIL AÐ MIKLU MEIRI SPARNAÐI

Byrjaðu sparnaðinn á www.orkan.is

Vertu með og veldu sparnað. Pantaðu nýja Orkulykilinn á www.orkan.is eða í síma 533 5123 og
við sendum hann um hæl þér að kostnaðarlausu með innbyggðum 2 króna afslætti og 5 króna afslætti 
við fyrstu áfyllingu og á Ofurdögum Bensínorkunnar. Vertu bleikari og fáðu ódýrara eldsneyti!

Á Ofurdögum gilda ekki aðrir afslættir. Viðskiptavinur fær ávallt þann afslátt sem hagstæðastur er hverju sinni.
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KÖRFUBOLTI Benedikt Guðmunds-
son, þjálfari KR, var afar ósáttur 
við frammistöðu sinna manna 
gegn Stjörnunni fyrir rúmri viku 
og brá því á það ráð að skora á sína 
menn fyrir næsta leik gegn Njarð-
vík í von um að þeir myndu mæta 
á tánum.

Þjálfarinn vildi sjá sína stráka 
halda Njarðvík undir 70 stigum í 
leiknum. Fyrir hvert stig undir 70 
myndu hann og Ingi Þór Stein-
þórsson aðstoðarþjálfari hlaupa 
svokallað sjálfsmorðshlaup sem 
íþróttamenn kalla í daglegu máli 
„suicide“. Ef strákarnir fengju á 
sig yfir 70 stig þyrftu þeir að sama 
skapi að hlaupa sjálfsmorðshlaup. 
Sama regla, eitt sjálfsmorðshlaup 
fyrir hvert stig.

Það verður ekki annað sagt en 
að þessi taktík Benedikts hafi 
svínvirkað því KR-strákarnir 
mættu betur stemmdir til leiks en 
áður í vetur og hreinlega slátruðu 
Njarðvíkingum. Lokatölur 103-48 
og þjálfararnir í vondum málum 
enda 22 sjálfsmorðshlaup sem 
biðu handan við hornið. Áskorunin 
hafði það góð áhrif að KR slakaði 
ekki á klónni fyrr en leikurinn var 
búinn enda vildu leikmennirnir 
sjá þjálfarana svitna meira en þeir 
hafa gert í mörg ár.

„Þetta var alveg svakaleg 
frammistaða hjá strákunum. Ég 
get alveg viðurkennt að síðustu 
mínúturnar var ég hálfpartinn 
farinn að vonast til þess að skot 

Njarðvíkinga færu niður til þess 
að fækka hlaupunum,“ sagði Bene-
dikt en hann og Ingi Þór stóðu að 
sjálfsögðu við stóru orðin, mættu í 
æfingagallanum daginn eftir og 
hlupu líkt og enginn væri morgun-
dagurinn.

Fyrir þá sem ekki vita hvað 
sjálfsmorðshlaup er þá gengur 
það út á að hlaupa frá endalínu að 
vítalínu og til baka. Næst að miðju 
og til baka, því næst að vítalínu á 
hinum enda vallarins og til baka 
og að lokum allan völlinn fram og 
til baka. Það er eitt sjálfsmorðs-
hlaup og er ætlast til þess að þetta 
sé hlaupið á fullu gasi. 22 slík 
hlaup urðu þjálfararnir að taka.

„Jón Arnór hringdi reyndar í 
mig og bauð okkur samning fyrir 
hönd leikmannnanna. Það snerist 
um að þeir myndu sætta sig við að 
sjá okkur hlaupa bara eitt „suic-
ide“ ef við værum til í að gera það 
á nærbuxunum. Það kom aldrei til 
greina af okkar hálfu og tilboðinu 
því hafnað snarlega,“ sagði Bene-
dikt sem segir hlaupið hafa gengið 
ágætlega og þeir félagar hafi 
klárað að sjálfsögðu.

„Þetta fór ágætlega af stað en 
strax í þriðja hlaupi voru lappirnir 
á mér eins og steypuklumpar og 
ég dró þær eiginlega bara það sem 
eftir var. Svo vorum við á tímabili 
í hálfgerðu móki og mundum ekki 

á hvaða línu ætti næst að fara. 
Þetta hafðist að lokum og strák-
arnir voru alveg gáttaðir, þeir áttu 
aldrei von á að við gætum þetta,“ 
sagði Benedikt stoltur en hann 
hefur ekki tekið svona á því í rúm 
20 ár.

„Síðast þegar ég tók svona á því 
var þegar ég hjólaði hringveginn 
og safnaði peningum fyrir Krýsu-
víkursamtökin árið 1987 en þá var 
ég 15 ára. Ég verð að viðurkenna 
að þetta reyndi meira á en hring-
ferðin,“ sagði Benedikt léttur og 
bætti við að hann vonaðist til þess 
að mjólkursýran færi úr fótunum 
á honum í febrúar.

 henry@frettabladid.is

Vildu ekki hlaupa á nærbuxunum
Þjálfarar körfuboltaliðs KR, Benedikt Guðmundsson og Ingi Þór Steinþórsson, töpuðu áskorun við leik-

menn sína í leiknum gegn Njarðvík á dögunum. Það þýddi að þeir þurftu að hlaupa 22 sjálfsmorðshlaup. 

Leikmennirnir buðu þjálfurunum samning sem hljóðaði upp á eitt hlaup á nærbuxunum. Því var hafnað.

SKEMMTILEGT Fjöldi manna fylgdist 
með hlaupinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GJÖRSAMLEGA BÚNIR Benedikt og Ingi héngu hreinlega utan í veggjum og mörkum 
eftir hlaupið enda algjörlega búnir á því. Sjáið angistarsvipinn á Inga.FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FLOTT HJÁ YKKUR STRÁKAR Jón Arnór stappar stálinu í þjálfara sína á meðan þeir 
kasta mæðinni á milli hlaupa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HJARTAÁFALL? Það er engu líkara en Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR, sé að fá hjartaáfall á þessari mynd. Skal engan undra 
þar sem hann hafði ekki hlaupið eins mikið í rúm 20 ár. Ingi Þór lokar augunum og reynir að hugsa ekki um mjólkursýrumynd-
unina í kálfunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Það var dregið í átta 
liða úrslitum Eimskipsbikars 
karla í hádeginu í gær. Er ekki 
hægt að segja annað en að 
drátturinn sé afar áhugaverður.

Stórleikur umferðarinnar er 
klárlega leikur Hafnarfjarðarlið-
anna, FH og Hauka, í Kaplakrika. 
Þegar liðin mættust í Krikanum á 
dögunum var ótrúleg stemning og 
hátt í þriðja þúsund manns fylltu 
kofann. 

Má búast við ekki síðri 
stemningu nú, en FH vann þann 
leik sælla minninga og Haukar 
stefna því á hefndir.

Fram og Valur mætast í 
Safamýrinni en lítill kærleikur er 
á milli þessara liða. Selfoss tekur 
á móti Stjörnunni fyrir austan 
fjall en það er varhugaverður 
leikur fyrir Stjörnuna sem er án 
margra lykilmanna.

Að lokum tekur Stjarnan 2 á 
móti toppliði 1. deildarinnar, 
Gróttu. Leikirnir fara fram 
dagana 7. og 8. desember.   - hbg

Eimskipsbikar karla:

Stórleikur í 
Krikanum

HASAR Það var hart barist í Krikanum 
síðast og verður eflaust gert á ný í byrj-
un desember. 

FÓTBOLTI Knattspyrnumenn hafa 
ýmislegt fyrir stafni utan vallar. 
Nýjasta nýtt er að varnarmenn-
irnir Rio Ferdinand hjá 
Manchester United og Ashley 
Cole hjá Chelsea hafa tekið 
höndum saman og verða á meðal 
framleiðanda í nýrri kvikmynd 
með rapparanum 50 cent.

Myndin heitir Dead Man 
Running þar sem 50 cent leikur 
fyrrum fanga á flótta með miklar 
skuldir á bakinu.

Rio hefur lengi verið mikill 
aðdáandi 50 cent og stökk upp á 
svið með honum fyrir þrem árum 
síðan og tók með honum lagið. 

Sjálfur hefur Rio sagt að hann 
hefði viljað gerast leikari ef hann 
hefði ekki orðið knattspyrnumað-
ur.  - hbg

Rio og Ashley Cole:

Í slagtogi með 
50 cent

RIO FERDINAND Setur peninga í mynd 
með 50 cent. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Keflavíkurkonur settu 
nýtt met í þriggja stiga körfum í 
91-69 sigri sínum á Val á miðviku-
dagskvöldið. Keflavíkurliðið 
skoraði nítján þrista í leiknum og 
bætti þar með gamla metið um 
heilar þrjár körfur en það met 
var einnig í eigu Keflavíkur. 
Stelpurnar slógu líka körlunum 
við því ekkert karlalið hefur náð 
að skora svona margar þrista í 
einum leik í Iceland Express 
deildinni í vetur.

Það má með sanni segja að yfir-
burðir Keflavíkur í leiknum hafi 
að stórum hluta legið í frábærri 
hittni heimastúlkna sem skoruðu 
sextán fleiri þriggja stiga körfur 
en Valsliðið í þessum leik en þar 
munar 48 stigum í leik sem liðið 
vinnur með 22 stigum. Keflavík 
vann því sannfærandi sigur þrátt 

fyrir að skora aðeins níu 
tveggja stiga körfur í 
öllum leiknum.

Sjö leikmenn Keflavík-
ur settu niður þriggja stiga 
körfur í þessum leik þar 
af voru fjórar þeirra 
með þrjár þriggja 
stiga körfur 
eða meira. 
Pálína Gunn-
laugsdóttir 
og Svava 
Ósk Stefáns-
dóttir voru 
allt í öllu þegar 
kom að skot-

sýningu Keflavíkurliðsins.
Pálína kom að tólf körfum, 

skoraði fjórar sjálf og átti 
átta stoðsendingar fyrir 
þriggja stiga körfur að auki. 

Svava átti þátt í níu 
þriggja stiga 

körfum, skoraði 
fimm sjálf og 

átti síðan stoð-
sendingar 
fyrir fjórar 
að auki. Þær 
Ingibjörg 
Elva Vil-

bergsdóttir 
og Hrönn Þor-
grímsdóttir náðu 
síðan báðar að skora 
þrjá þrista hvor.

Það var fyrirliðinn 
Ingibjörg Elva Vil-

bergsdóttir sem bætti gamla 
metið þegar hún setti niður sautj-
ánda þrist liðsins þegar rúmar 7 
mínútur voru eftir af leiknum. 
Keflavíkurliðið átti gamla metið 
sem var frá 29. nóvember 2006 í 
122-96 sigurleik gegn Grindavík. 

Ingibjörg var einn af þremur 
leikmönnum liðsins sem tók þátt í 
báðum þessum leikjum en hinir 
eru Svava Ósk Stefánsdóttir og 
Birna Valgarðsdóttir.

Það hefur ekkert lið í Iceland 
Express deildunum skorað fleiri 
þriggja stiga körfur í einum leik 
en Keflavíkurkonur á miðviku-
dagskvöldið því besti árangur 
karlaliðs í vetur eru 17 þristar 
sem KR-ingar settu niður á móti 
Keflavík 19. október síðastlið-
inn.

 - óój

Keflavíkurkonur skoruðu sextán fleiri þriggja stiga körfur en Valur í leik liðanna á miðvikudagskvöldið:

Skoruðu 19 þrista og settu glæsilegt met

KOM AÐ 12 KÖRFUM Pál-
ína Gunnlaugsdóttir var allt 
í öllu skotveislu Keflavíkur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MET HJÁ KEFLAVÍK
Flestar þriggja stiga körfur í einum 
leik í efstu deild kvenna:

19 -  Keflavík á móti Val 19. nóv. 2008
16 -  Keflavík á móti Grindavík 29.nóv. 2006
15 -  Grindavík á móti Hamar 5. jan. 2008
14 -  Haukar á móti Keflavík 4. nóv. 2007
14 -  Keflavík á móti Haukum 5. des. 2007
14 -  Keflavík á móti KR 30. janúar 2008
14 -  Keflavík á móti Breiðab.1. mars 2006

Flestir þristar í einum leik í Iceland 
Express deildunum í vetur:

19 -  Kvennalið Keflavíkur á móti Val
17 -   Karlalið KR á móti Keflavík
16 -  Karlalið FSu á móti Breiðabliki 
15 -  Karlalið FSu á móti Njarðvík 
15 -  Karlalið Grindavíkur á móti Njarðvík
15 -  Karlalið FSu á móti Keflavík



Einnig fEinnig fáanlegir:áanlegir:

Hér fara leikmenn í hlutverk leyni-
lögreglumanns sem þarf að uppræta 
glæpasamtök. NFS er uppfullur af 
eltingaleikjum og öflugum bílahasar.  
Besti Need for Speed leikurinn 
hingað til!

Magnaður fyrstu persónu skotleikur 
þar sem leikmenn geta spilað í 
gegnum Bond myndirnar Quantum 
of Solace og Casino Royle. 
Leikurinn er gerður með
Call of Duty 4 grafíkvélinni.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Dynkur smáeðla, Hlaupin og  Refur-
inn Pablo. 

08.00 Algjör Sveppi Louie, Lalli, Þorlákur, 
Blær, Sumardalsmyllan, Gulla og grænjaxlarn-
ir, Hvellur keppnisbíll og Könnuðurinn Dóra. 

09.40 Krakkarnir í næsta húsi 

10.05 Íkornastrákurinn 

10.35 Bratz 

11.00 Markaðurinn með Birni Inga 

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 (11:13) 

15.05 Sjálfstætt fólk (9:40) 

15.40 ET Weekend 

16.30 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. 

16.55 Dagvaktin (9:12) Í Dagvaktinni 
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni 
saman á ný fyrir einskæra tilviljun.

17.30 Markaðurinn með Birni Inga 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.01 Lottó 

19.10 The Simpsons (3:25) Áttunda 
þáttaröðin um Simpsonfjölskylduna óborgan-
legu og hversdagsleika þeirra.

19.35 Latibær (15:18) Önnur þáttaröðin 
um Íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Nenna níska, 
Glanna glæp og fleiri skemmtilega vini 

þeirra í Latabæ.

20.05 Underdog Fjörug gamanmynd fyrir 
alla fjölskylduna um hundinn Shoeshine 
sem fær ofurkrafta fyrir mistök á rannsóknar-
stofu. Jack er ungur drengur sem verður eig-
andi hans og saman berjast þeir gegn hinum 
illa Simon sem hyggst taka algjör yfirráð yfir 
borginni þeirra.

21.25 Edison  Stjörnum hlaðin spennu-
mynd um ungan og óreyndan blaðamann 
sem grunar lögregluna í bænum Edison um 
spillingu og ætlar að gera eitthvað í málinu. 

23.05 Pirates of the Caribbean. Dead 
Man‘s Chest 

01.30 Mr. and Mrs. Smith 

03.25 Sueno

05.10 The Simpsons (3:25)

05.35 Fréttir  

13.00 Vörutorg

14.00 Dr. Phil  (e)

14.45 Dr. Phil  (e)

15.30 Robin Hood  (13:13) (e)

16.20 Skrekkur 2008 (e)

18.20 Family Guy  (17:20) (e)

18.45 Game tíví  (11:15) Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt 
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikj-
um. (e)

19.15 30 Rock  (10:15)   Bandarísk gam-
ansería þar sem Tina Fey og Alec Bald-
win fara á kostum í aðalhlutverkunum. Jack 
og C.C. reyna að láta fjarsambandið ganga 
upp, Tina ræðst í fasteignakaup og Kenneth 
ánetjast koffíni. (e)

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  (26:42) Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu. 

20.10 Singing Bee  (10:11) 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. 

21.10 House  (11:16) Bandarísk þáttaröð 
um lækninn skapstirða, dr. Gregory House 
og samstarfsfólk hans. (e)

22.00 Heroes  (2:26) Bandarísk þáttaröð 
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum hæfi-
leikum. (e)

22.50 Law & Order. Special Victims 
Unit  (14:22) Bandarísk sakamálasería um 
sérdeild lögreglunnar í New York sem rann-
sakar kynferðisglæpi. (e)

23.40 Cora Unashamed  (e)

01.10 Skrekkur 2008  (e)

03.10 Jay Leno  (e)

04.00 Jay Leno  (e)

04.50 Vörutorg

05.50 Óstöðvandi tónlist

09.00 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Man. Utd og Stoke.

10.40 PL Classic Matches  Leeds - Tot-
tenham, 2000. 

11.10 PL Classic Matches Leeds - Man 
United, 2001. 

11.40 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

12.10 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 

12.40 Enska 1. deildin Bein útsending 
frá leik Plymouth og Cardiff.

14.50 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Liverpool og Fulham í ensku úr-
valsdeildinni. Sport 3. Man. City - Arsenal 
Sport 4. Chelsea - Newcastle Sport 5. Midd-
lesbrough - Bolton Sport 6. Portsmouth - 
Hull

17.15 Enska úrvalsdeildin Bein út-
sending frá leik Aston Villa og Man. Utd.

19.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni.

08.00 Beauty Shop 

10.00 Charlie and the Chocolate Fact-
ory 

12.00 Code Breakers

14.00 Beauty Shop 

16.00 Charlie and the Chocolate Fact-
ory 

18.00 Code Breakers 

20.00 Irresistible 

22.00 The Skeleton Key 

00.00 The Fog 

02.00 Borat

04.00 The Skeleton Key 

06.00 Eulogy 

07.55 Landsbankadeildin 2008 Út-
sending frá leik Keflavíkur og Fram.

10.05 Landsbankamörkin 2008 

11.10 Utan vallar 

12.00 NFL deildin 

12.30 Gillette World Sport 

13.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

13.30 Science of Golf, The Í þessum 
þætti er rennt yfir golfsveifluna eins og hún 
leggur sig.

13.55 Science of Golf, The Athyglisverð-
ur golfþáttur þar sem farið verður yfir helstu 
leyndarmál „stutta spilsins“ í golfi.

14.20 Ryder Cup 2008 

18.20 Spænski boltinn Fréttaþáttur 
spænska boltans.

18.50 Spænski boltinn Bein útsending 
frá leik Real Madrid og Recreativo.

20.50 Spænski boltinn Bein útsending 
frá leik Sevilla og Valencia.

22.50 Ultimate Fighter 

23.40 Box   Floyd Mayweather - Ricky Hatt-
on. Útsending frá bardaga sem fór fram laug-
ardaginn 8. desember.

00.55 Box  Útsending frá bardaga  Ricky 
Hatton og Juan Lazcano.

02.00 Box  Bein útsending frá bardaga 
Ricky Hatton og Paul Malignaggi.

08.00 Morgunstundin okkar  Kóala-
bræðurnir, Herramenn, Sammi, Músahús 
Mikka, Skordýrin í Sólarlaut, Sögur frá Gvate-
mala, 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  (5:6) (e)

13.10 Svart kaffi - Hinn fullkomni 
bolli  (Black Coffee) (3:3) (e)

14.10 Íslandsmótið í handbolta karla 
 Bein útsending frá leik HK og FH.

16.25 Sannar sögur - Toppi fjölskyld-
an  (Vi i familien Toppi) 

16.55 Lincolnshæðir  (4:13) 

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Útsvar  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.45 Spaugstofan  

20.15 Gott kvöld

21.15 Napóleon Dínamít  (Napoleon 
Dynamite) Bandarísk gamanmynd frá 2004 
um unglingsstrák sem er hálfgerður furðu-
fugl. Aðalhlutverk: Jon Heder og Jon Gries.

22.45 Ein í hringnum  (Against the 
Ropes) Bandarísk bíómynd frá 2004 um 
Jackie Kallen, gyðingakonu frá Detroit sem 
gerðist umboðsmaður hnefaleikakappa. Að-
alhlutverk: Meg Ryan og Omar Epps.

00.35 Greifinn af Monte Cristo  (The 
Count of Monte Cristo) (e)

02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.15  Valið endursýnt efni frá liðinni viku. 
Endurtekið á klst. fresti.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

> Jon Heder
„Að geta búið til persónu 
með orðum, hreyfingu og 
framkomu er mikið afrek og 
ég verð alltaf mjög stoltur 
þegar vel tekst til.“ Heder 
leikur hinn misheppnaða 
Napoleon Dynamite í 
samnefndri mynd sem 
sýnd er í Sjónvarpinu í 
kvöld. 

17.15 Aston Villa - Man. Utd. 
 STÖÐ 2 SPORT 2

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos  SKJÁREINN

20.05 Underdog STÖÐ 2

20.15 Gott kvöld 
 SJÓNVARPIÐ

20.30 Sex and the City  
 STÖÐ 2 EXTRA

Loksins er Ísland orðið heimsfrægt. Við erum 
heimsfræg fyrir glæfralegt fjármálasukk 
nokkurra óreiðumanna sem við áttum til 
skamms tíma að líta upp til. Eftir að spilaborg-
in féll, lánalínurnar frusu og allt það, stendur 
ekkert eftir nema sú staðreynd að Íslendingar 
eru kjánar. Nú hlær heimurinn að okkur og 
bendir híandi: Sjá þessi fífl! Sjá þessa montnu 
eyjarskeggja sem héldu að þeir væru eitthvað, 
kaupandi drasl út um allan heim út á krít og 
standa svo bara með buxurnar á hælunum 
betlandi lán úti um allt.

Okkur hafði náttúrulega lengi langað að 
verða fræg. Höfum verið dálítið með það á 
heilanum. Surtsey, Fischer og Spassky, Hófí og 
Jón Páll hleyptu kappi í kinn, svo komu Björk og Sigur Rós. 
Þetta var allt gott og blessað, hér var þá allavega eitthvað í gangi. 
Útrásarbullið var ekki alvöru, en svo blinduð var þjóðin af góðæris-

glampanum að hún hélt það bara. Af hverju 
er allur þessi peningur hérna, spurði ég sjálf-
an mig ítrekað og klóraði mér í hausn um. 
Ekki eigum við olíu eða gull. Hvernig geta 
þessir menn verið svona ríkir fyrir það eitt 
að selja Rússum bjór og Íslendingum niður-
soðnar baunir? 
Allir gömlu áfangarnir til alþjóðlegrar 
viðurkenningar falla nú í skuggann á stóru 
bombunni, rassskellinum ógurlega. Ísland, 
heimska, hroki og þjóðargjaldþrot verða 
samtvinnuð um ókomin ár.

Tengdó var á Flórída og meira að segja 
þar, í litlu lókalblaði, var fjallað um niður-
lægingu okkar. Karlinn í næsta húsi kom 

blaðskellandi á stuttbuxunum með blaðið: Sjáiði folks, hér er verið 
að tala um ykkur, Icelanders.

Því miður var þá of seint að segjast vera frá Finnlandi.

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI ER ENN AÐ KLÓRA SÉR Í HAUSNUM

Loksins erum við orðin fræg

FRÁ FLÓRÍDA Við erum meira að segja fræg þar.
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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 Natasja, kort og simpelt  14.00 Slap af 
Doktor  15.40 Sporløs  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  18.15 Madagascar. Pingviner på julemiss-
ion  18.30 Far, mor og bjørn  19.00 Hvem ved det!  
19.30 Beatles - Den hvide koncert  21.30 Miss 
Marple. 16.50 fra Paddington  23.05 Sneakers  

11.10 V-cup skøyter  11.25 V-cup langrenn  
13.30 V-cup skøyter  14.30 20 år siden 
Calgary-OL  15.00 Sport i dag  16.00 Beat 
for beat  17.00 Kometkameratene  17.25 
Underbuksepiratene  17.30 AF1  18.00 
Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-trekning  18.55 
Kvitt eller dobbelt  19.55 Den store reisen  
20.45 Kvitt eller dobbelt  21.15 Med hjartet på 
rette staden  22.00 Kveldsnytt  22.15 Down 
With Love  23.50 Prinsene  

09.50 Längd. Världscupen Gällivare  13.10 Folk i bild 
2008  13.25 Robins  13.55 Handboll. Champions 
League  15.45 Anslagstavlan  15.50 Livet i Fagervik  
16.35 Byss  16.50 Helgmålsringning  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.15 Pomos piano  
17.45 Häxan Surtant  18.00 Bobster  18.30 Rapport  
18.45 Sportnytt  19.00 Dansbandskampen  20.30 
Svensson, Svensson  21.00 Brottskod. Försvunnen  
21.40 Dom kallar oss artister  22.10 Ett pikant 
ärende  23.40 Svindlarna  00.35 Sändningar från 
SVT24   

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 

19.00 Grasrótin  Daníel Haukur Arnars-
son

19.30 Guðjón Bergmann 

20.00 Lífsblómið  Steinunn Anna Gunn-
laugsdóttir

21.00 Líf og land  Valdemar Ásgeirsson 

21.30 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir 

22.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

23.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir

23.30 Óli á Hrauni  Ólafur Hannesson

15.30 Hollyoaks (61:260)

15.55 Hollyoaks (62:260)

16.20 Hollyoaks (63:260)

16.45 Hollyoaks (64:260)

17.10 Hollyoaks (65:260)

18.05 Help Me Help You (7:13) 

18.30 Smallville (12:20) 

19.15 Justice (8:13) 

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 (3:12) 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 (4:12) 

21.30 Dagvaktin (9:12) Í Dagvaktinni 
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni 
saman á ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt 
uppgjör þeirra á milli verður óhjákvæmilegt.

22.00 E.R. (11:25) 

22.45 The Daily Show. Global Edition 

23.10 Help Me Help You (7:13)

23.30 Smallville (12:20) 

00.15 Justice (8:13)

01.00 Sex and the City

01.25 Sex and the City

01.50 E.R. (11:25) 

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 Engill með húfu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

Stjörnum hlaðin spennumynd um 
ungan og óreyndan blaðamann sem 
grunar lögregluna í bænum Edison 
um spillingu. Hann ákveður að 
komast til botns í málinu og fær því 
ritstjóra sinn og vel þekktan einka-
spæjara til liðs við sig og með því er 
hann búinn að stofna sér og öllum í 
kringum sig í lífshættu.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Edison
Stöð 2 kl. 21.25

▼

Aðalgestur Björns Inga Hrafnssonar í 
Markaðnum á Stöð 2 í dag er Jónas 
Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftir-
litsins, sem hefur staðið í ströngu 
síðustu daga og vikur í kjölfar hruns 
fjármálakerfisins. Fréttaskýring verður 
um nýskipaða Evrópunefnd Sjálf-
stæðisflokksins, rætt við Jóhann Inga 
Gunnarsson sálfræðing um viðbrögð 
við áföllum eins og kreppunni og 
í pallborði verða þau Þórlindur 
Kjartansson, formaður SUS, Katrín 
Júlíusdóttir alþingismaður og Ásgeir 
Jónsson hagfræðingur.
Þátturinn er í opinni dagskrá kl. 11-12 
og endursýndur kl. 17.30.

STÖÐ 2 KL 11.00 OG 17.30

Markaðurinn með Birni Inga

▼
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- TÓLF EGG

ÞJÓFABORG EFTIR DAVID BENIOFF

HINIR TÝNDU 
DRENGIR

HVAÐ ER ÞETTA HVAÐ EFTIR DAVE        EGGERS

Valentino Achak Deng er smástrákur þegar ráðist er á þorpið hans 
í Suður-Súdan og það lagt í rúst. Hann er einn hinna Týndu drengja 
Suður-Súdans sem ganga sannkallaða eyðimerkurgöngu, dvelja í 
flóttamannabúðum og eru um síðir fluttir með loftbrú til Bandaríkjanna. 
Áhrifamikil skáldsaga sem lýsir heimi mannvonsku og átaka 

– en um leið von um betra líf og betri heim. 

Tveir ungir menn hittast í fangaklefa í Leníngrad og bíða dóms fyrir 
hæpnar sakir. Í borg sem hefur verið undir umsátri mánuðum saman 
og allar vistir eru löngu á þrotum, eiga þeir að bjarga lífi sínu með því að 
útvega valdamiklum höfuðsmanni tólf egg til að nota í brúðkaupstertu 
dóttur hans. Saga um vináttu og djörfung á erfiðum tímum.

ÞÝÐANDI: RÚNAR HELGI VIGNISSON

ÞÝÐANDI: JÓN HALLUR STEFÁNSSON

rad og bíða dóms fyrir
msátri mánuðum saman 

bjarga lífi sínu með því að 
að nota í brúðkaupstertu
rfiðum tímum

ÞJÓFABORG EFTIR DAVID BENIOFF

HVAÐ ER ÞE

Valentino Ach
í Suður-Súdan
Suður-Súdans
flóttamannab
Áhrifamikil sk

– en um leið v

ÞÝÐANDI: RÚNAR

F

ðum tímum.

„ROSALEGA

ÁTAKANLEG, FLOTT 

LÝSING MEÐ FRÁBÆRUM 

PERSÓNUM.“

–  EGILL HELGASON, 

KILJAN

r m
mannvonsku og
eim.

„BÓKIN LEIFTRAR 
AF  FYNDNI, VISKU OG  PERSÓNUTÖFRUM ... EINSTAKUR VITNISBURÐUR, EINSTAKT LISTAVERK.“

– THE NEW YORK TIMES 
BOOK REVIEW
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. óskiptu, 6. klaki, 8. meiðsli, 9. fugl, 
11. númer, 12. geðvonska, 14. digur-
mæli, 16. í röð, 17. traust, 18. ennþá, 
20. mergð, 21. snöggur.

LÓÐRÉTT
1. mælieining, 3. í röð, 4. jarðbrú, 5. 
dýrahljóð, 7. fíkinn, 10. eyrir, 13. nyt-
semi, 15. urin, 16. húðpoki, 19. átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. öllu, 6. ís, 8. mar, 9. lóa, 
11. nr, 12. ólund, 14. grobb, 16. hi, 17. 
trú, 18. enn, 20. úi, 21. snar. 

LÓÐRÉTT: 1. kíló, 3. lm, 4. landbrú, 
5. urr, 7. sólginn, 10. aur, 13. not, 15. 
búin, 16. hes, 19. na. 

Bragi Valdimar Skúlason

Aldur: 32 ára.
Starf: Texta- og hugmyndasmiður 
hjá Fíton.
Fjölskylduhagir: Kona og barn.
Foreldrar: Ingibjörg Valdimarsdótt-
ir og Guðmundur Skúli Bragason 
fiskifræðingur.
Búseta: 104 Reykjavík.
Stjörnumerki: 
Meyja.
Bragi Valdimar 
Skúlason semur 
flest lög og texta 
á nýrri plötu 
Baggalúts og allt 
á barnaplötunni 
Gilligill, sem leikin 
er á barnatón-
leikum í Salnum, 
Kópavogi, alla 
sunnudaga til 
jóla.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1.   

2.   Hillary Clinton.

3.   Hljómsveitin Hjaltalín.

Nemendur úr Austurbæjar-
skóla, sem sigruðu í hæfileika-
keppninni Skrekk.

„Jú, það er eitthvað þannig í gangi. 
Í það minnsta er búið að taka slíkar 
myndir af mér sem hugsaðar eru 
fyrir framleiðslu á einhverjum 
svona leikfangabrúðum. Ætli maður 
fylgi ekki bara Big Mac í framtíð-
inni,“ segir leikarinn Gísli Örn 
Garðarsson. Til stendur að fram-
leiða leikföng í kringum stórmynd-
ina Prince of Persia: Sand of Time 
sem hann leikur í og Fréttablaðið 
hefur greint frá. Ef allt gengur að 
óskum verður Gísli því væntanleg-
ur í líki illmennisins The Vizier í 
allar betri leikfangabúðir þegar 
kvikmyndin hefur verið frumsýnd 
sumarið 2010. 

Tökur standa nú yfir í hinu fræga 
Pinewood-kvikmyndaveri en í því 
hafa langflestar James Bond-kvik-
myndirnar verið gerðar. Gísli segir 
umhverfið vera hálffjarstæðu-
kennt. Búið sé að breyta innviðum 
kvikmyndaversins í eyðimörk, þar 
er risinn kastali og öll smáatriði 
séu útpæld. „Þetta er svona svipað 
og ganga inn í einhverja Disney-
veröld,“ útskýrir Gísli. Hann gerir 
sér fulla grein fyrir því hversu 
stórt þetta tækifæri er og nýtur 
þess til hins ýtrasta. Hann bætir 
því þó snögglega við að þetta sé jú 
bara eins og hver önnur vinna. 
„Maður veit auðvitað ekkert hvað 
verður. Ég hef heyrt ótrúlegar 
tröllasögur um fólk sem hefur eytt 
mörgum vikum og mánuðum á 
tökustað en er síðan bara klippt út 
úr myndinni. 

Engar smástjörnur eru á sveimi í 
kringum Gísla þessa dagana. Aðal-
leikarinn er Jake Gyllenhaal en auk 
hans eru Alfred Molina, Gemma 
Arteton og Ben Kingsley í helstu 
hlutverkum. Gísli segist mest hafa 
kviðið fyrir senunum með sir Ben. 
„Ég var pínulítið stressaður fyrir 
þær tökur. Maður hafði heyrt af því 
að hann væri erfiður í samstarfi og 
vildi láta kalla sig „sir“ og svoleið-
is. Ég var því hræddur um að ég 
væri of stífur, væri ekki að standa 
mig nógu vel eða væri eitthvað 
skrýtinn. Svo þegar á hólminn var 
komið reyndist hann bara fínn 
karl,“ segir Gísli og viðurkennir að 
hann hafi kallað Ben „sir“ meðan á 

tökunum stóð. „Já, sem betur fer er 
allt í lagi að kalla miðaldra breska 
karlmenn sir,“ segir Gísli og hlær. 

Gísli stendur því óneitanlega í 
ströngu um þessar mundir því auk 
þess að sinna kvikmyndaleiknum 
er hann á fullu við æfingar á leik-
verkinu Don John með Royal Shake-
speare Company. Verkið verður 
frumsýnt 18. desember næstkom-
andi og segir Gísli æfingarnar hafa 
gengið vel. „Þetta er líka ágætisleið 
til að koma manni í samband við 
raunveruleikann aftur eftir að hafa 
nánast týnst í ævintýraheimi Holly-
wood.“

 freyrgigja@frettabladid.is

GÍSLI ÖRN GARÐARSSON:  SMEYKUR VIÐ SIR BEN

Gísli Örn til sölu í öllum 
betri leikfangabúðum

SEM ACTION-FÍGÚRA Gísli Örn verður eflaust settur í sölu sem action-fígúra þegar 
kvikmyndin Prince of Persia hefur verið frumsýnd árið 2010. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

ERFIÐUR VIÐFANGS Sir Ben Kingsley 
hefur orð á sér fyrir að vera erfiður í 
umgengni. Hann reyndist þó ljúfur sem 
lamb í þeim tökum sem Gísli tók þátt í.

„Þó að ég hafi verið í skemmti-
nefnd í framhaldsskóla hef ég 
aldrei tekið að mér svona stórt 
verkefni áður,“ segir Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir sem hefur verið 
skipaður formaður árshátíðar-
nefndar í Háskólanum í Reykjavík, 
en Unnur nemur lögfræði við skól-
ann. „Þetta er í fyrsta sinn sem 
haldin verður sameiginleg árshátíð 
allra deilda. Hingað til hafa þau sjö 
nemendafélög sem eru starfandi 
verið með aðskildar árshátíðir, en 
eins og ástandið er í dag er það erf-
itt. Styrkir komu yfirleitt frá bönk-
unum, sem mun ekki gerast núna 

svo við ætlum að gera gott úr þessu 
og ýta undir samheldni innan skól-
ans með því að halda eina stóra 
árshátíð í mars,“ útskýrir Unnur 
Birna sem býst við að um 1.000 
manns mæti á hátíðina.

„Við skipuðum nefndina þannig 
að það er fulltrúi frá hverri deild, 
en tveir úr stærri deildunum. Við 
vildum líka gæta fyllsta jafnræðis 
svo við auglýsum nú eftir tveimur 
strákum í nefndina í viðbót,“ bætir 
hún við og segir skipulag vera 
komið vel á veg. Unnur Birna er nú 
á þriðja ári í lögfræði, en þrátt 
fyrir miklar annir starfar hún í 

Glitni meðfram námi og stefnir 
ótrauð á BA-próf í vor. „Jólaprófin 
byrja eftir tvær vikur og ég hætti 
alveg að vinna á meðan. Það er 
mikil upplestrartörn fram undan 
svo maður fer að flytja í lesaðstöðu 
skólans á næstu dögum,“ segir 
Unnur Birna brosandi.  - ag

Skipuleggur 1.000 manna árshátíð

FORMAÐUR ÁRSHÁTÍÐARNEFNDAR 
Unnur Birna sér um skipulag allsherjar-

árshátíðar HR í mars og gætir fyllsta 
jafnræðis í árshátíðarnefndinni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta er í fyrsta skipti sem ég tek að mér 
fasta vinnu á föstudagskvöldum síðastlið-
in tíu ár. Ég hef spilað fótbolta á þessum 
tíma en þegar árferðið er svona getur 
maður ekkert sett sér slík skilyrði,“ segir 
Jón Ólafsson. Hann tekur sæti í dómnefnd 
nýrrar Idol-stjörnuleitar ásamt þeim 
Selmu Björnsdóttur og Birni Jörundi Frið-
björnssyni eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá.

Jón segir það hafa skipt miklu fyrir 
ákvörðun sína að góðvinur hans, Björn 
Jörundur, sitji við hlið hans. „Ég er ekki 
viss um að ég hefði nennt þessu ef ég hefði 
þurft að vera við hliðina á einhverjum vitl-
eysingi,“ segir Jón og hlær en tekur skýrt 
fram að hann ætli sér ekki að verða eitt-
hvert yfirlýsingaglatt flón. „Ég er ekki í 
þessu til að vekja athygli á sjálfum mér.“ 

Mikla athygli vakti á sínum tíma þegar 

Jón og Hildur Vala Einarsdóttir, sigurveg-
ari 2. seríu, felldu hugi saman skömmu 
eftir að henni lauk. Jón segir að Hildur 
Vala treysti honum alveg fyllilega til þess 
að taka þátt í fjórðu seríunni. „Ein Idol-
stjarna er alveg nóg auk þess sem ég er 
alveg yfir mig ástfanginn. Hún ber fullt 
traust til mín,“ segir Jón og skellir 
uppúr.

Fréttablaðið hafði samband við þá 
Einar Bárðarson og Bubba Morthens 
og spurði hvernig þeir hefðu tekið 
því að vera ekki hluti af nýrri dóm-
nefnd. Heldur fátt varð um svör. 
Bubbi sagði þetta vera fínt og gott 
mál. Einar sagði að haft hefði verið 
samband við sig í júní út af þáttunum 
en síðan hefði hann ekkert heyrt meir. 
„Það á annars enginn þessi dómarasæti 
og ég geri ekki tilkall í þetta.“  -fgg

Ein Idolstjarna er nóg fyrir Jón Ólafs

FULLT TRAUST Jón Ólafs-
son segir að Hildur Vala 
treysti honum fyllilega 
til að taka þátt í Idol-
stjörnuleit.

LÍTIÐ UM SVÖR Þeir Einar Bárðarson 
og Bubbi Morthens gáfu fá færi 
á sér í gær. Þeir verða ekki í nýrri 
dómnefnd Idol-stjörnuleitar.

Sveitastjórinn 
í Dalabyggð, 
Grímur Atlason, 
er að reka sig á 
að lögmálið um 
framboð og eftir-

spurn á ekki við 
í Búðardal. 
Meðan 
heilu og 

hálfu hverfin standa auð á höfuð-
borgarsvæðinu er vandfundið 
íbúðarhúsnæði í Dölunum. Grímur 
er nú að missa hús sem hann 
hefur leigt að undanförnu og þarf 
að grípa til þess ráðs að flytja inn í 
veiðihús sem nú stendur autt.

Tómas Hermannsson 
útgefandi á Sögum 
er með ýmsar góðar 
bækur sem þegar eru 
byrjaðar að svamla 
um í jólabókaflóðinu. 
Þó Tómas annist 
þær sem hæna 
unga sína, líkt 
og útgefendur 
gera almennt, 
horfir hann til framtíðar. Tómas 
er mikill og einlægur aðdáandi 
Magnúsar Eiríkssonar og hefur 
talið þann snilling inn á að rétt sé 
að skrásetja ævi-
sögu hans enda 
Magnús eitt ást-
sælasta tónskáld 
landsins auk þess 
sem á ýmsu 
hefur gengið 
um hans daga. 
Sú bók verður 
þó ekki tilbúin 
fyrr en að ári. 

Hugleikur Dagsson hefur 
aldeilis látið hendur standa fram 
úr ermum því fjórða bókin hans 
í ár, sé Símaskráin talin með, er 
væntanleg. Hún heitir Eineygði 
kötturinn Kisi og ástandið og fjallar 
um kreppuna. Svo á tánum er 
Hugleikur um nýjustu hræringar að 
bókin hefur frestast ítrekað. Hann 
varð þó að lokum að skila af sér í 

vikunni. Bókin er því 
væntanleg í búðir eftir 
um vikutíma, með 
nóg af kreppugríni. 
 - jbg, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI



Ragnheiður Gröndal
áritar kl. 16:00 

í Skífunni Kringlunni

Buff áritar
og tekur lagið kl. 14:00 
í Skífunni Kringlunni

Sprengjuhöllin áritar
og tekur lagið kl. 16:30 

í Skífunni Laugavegi

Motion Boys árita
og taka lagið kl. 16:30 
í Skífunni Laugavegi

Áritanir
í Skífunni!

Nýtt upphaf!

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 
www.skifan.is



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Ég sakna góðærisins. Það var 
skemmtilegt. Maður gat farið í 

helgarferðir til útlanda og keypt sér 
trefil og stundum buxur líka án þess 
að gengið sveiflaðist upp og niður 
eins og maníu-depressívu-sjúkling-
ur. Ég man jafnvel eftir því að hafa 
getað keypt dót handa krökkum í 
afmælisgjafir eða bara til að gauka 
að þeim þegar þau áttu alls engin 
afmæli. Slíkt var bruðlið og nú naga 
ég mig auðvitað í handarbökin. Það 
var samt indælt að eiga peninga. 
Það er sem ég hef alltaf sagt, fólk, 
sem ekki finnst gaman að versla, 
fer einfaldlega ekki í réttu búðirn-
ar.

NÚ hefur Geir Haarde forsætis-
ráðherra sagt að það taki tvö ár 
fyrir þjóðina að rétta úr kútnum. 
Það hentar mér bara alls ekki. Á 
þessum tveimur árum verð ég 
nefnilega fertug. Heyrirðu það, 
Geir! Fjörutíu ára! Ég hef hlakkað 
til frá því ég var 17 ára. Sá aldur fór 
mér nefnilega illa. Þá er til siðs að 
fara í fyllerísferðir upp í sumarbú-
staði og flakka á milli öldurhúsa í 
skítakulda upp á von og óvon að 
komast inn. Skemmtanalíf mitt 
snerist meira og minna um áfengis-
neyslu vinkvenna minna og þannig 
var það fulllengi. 

SVO fór maður að átta sig betur á 
því sem skipti máli og því sem gerði 
það ekki. Og ég býst við að hann 
verði ævintýralegur, þroskinn sem 
á eftir að hvolfast yfir mig á fer-
tugsafmælinu. Ekki stóð þó til að 
margir yrðu vitni að því, enda hugð-
ist ég vera stödd í útlöndum. Ferða-
lög eru það sem mér finnst núna 
hvað skemmtilegast og ég hafði 
lengi látið mig dreyma um að þegar 
ég yrði fertug héldi ég í ævintýra-
lega utanlandsferð. Stefnan yrði 
tekin á land þar sem sól skín, suð-
rænir sölumenn reyna að pranga 
inn á mann bastkörfum og sandur-
inn borast upp á milli tánna. 

EN Geir segir að einmitt þá verði 
kreppan enn við lýði með tilheyr-
andi verðbólgu og vibba. Kannski 
ég fresti því þá bara um nokkur ár 
að verða fertug. Ég hef heyrt um 
konur sem hafa einmitt gert það og 
þurfti víst ekki kreppu til. Næstu 
tvö árin hef ég það því líklega bara 
náðugt og vel Facebook fram yfir 
Flugleiðavefinn. Svo vef ég góðum 
trefli úr skemmtilegri helgarferð í 
New York um háls mér, arka ofan í 
fjöru og set flöskuskeyti á flot. 
„Elsku góðæri! Hér er enn margt 
sem minnir á þig. Ég sakna þín. Þótt 
ég efist um að þú eigir nokkurn tím-
ann eftir að birtast mér aftur í sömu 
mynd er ég innilega þakklát fyrir 
að hafa þó fengið að kynnast þér.“

Dagar víns 
og prósaks

Í dag er laugardagurinn 
22. nóvember, 326. dagur ársins.

10.20 13.14 16.07
10.28 12.59 15.33

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
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