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Sjötíu prósent vilja evru
Tæplega sextíu prósent vilja að Ísland sæki um aðild að Evrópusambandinu. Stuðningur minnkar mest
meðal sjálfstæðismanna. Tæplega sjötíu prósent vilja nú falla frá íslensku krónunni og taka upp evru.

Sigurjón Sighvatsson gerir kvikmynd
eftir bók Sir Ranulph
Fiennes.

SKOÐANAKÖNNUN Rétt tæp sextíu

FÓLK 34

Eastwood
hættur
Eftir hálfa öld á
hvíta tjaldinu er
Clint Eastwood
hættur.
FÓLK 24

Viðurkenning á starfinu
Guðjón Sigurðsson er fyrsti
Íslendingurinn til að taka við
formennsku Alþjóðasamtaka
MND-félaga.

prósent (59,6) vilja að Ísland sæki
um aðild að Evrópusambandinu,
samkvæmt nýrri skoðanakönnun
Fréttablaðsins. Þetta er rúmlega
níu prósentustigum minna en í
október.
Mun færri sjálfstæðismenn
vilja nú að Ísland sæki um aðild að
Evrópusambandinu heldur en í
október. 37,7 prósent vilja nú
aðildarumsókn, en 50,5 prósent
þeirra vildu slíka umsókn í október. Í millitíðinni tilkynnti Geir H.
Haarde að Sjálfstæðisflokkurinn
myndi setja á fót nefnd, undir forsæti Kristjáns Þórs Júlíussonar,
sem myndi endurmeta afstöðu
flokksins til Evrópusambandsins í
ljósi breyttra hagsmuna og á
nefndin að skila af sér fyrir landsfund flokksins í janúar.

STUÐNINGUR VIÐ EVRU

Nei
32,0%

Já
68,0%

SKV. KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 22.10.´08

Framsóknarflokkurinn
hefur
jafnframt, frá því í október, tilkynnt endurskoðun á Evrópusambandsstefnu sinni fyrir landsfund
í janúar. Nú segjast 78,3 prósent
framsóknarmanna vilja að Ísland
sæki um, tæplega sextán prósentu-

STUÐNINGUR VIÐ ESB
AÐILDARUMSÓKN
Nei
40,4%

Já
59,6%

SKV. KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 22. 10 ´08

stigum meira en í október. Meðal
þeirra sem ekki gefa upp stuðning
við flokk segjast tæplega tíu prósent færri nú vilja aðildarumsókn
en í október, 58,2 prósent.
Stuðningur
meðal
vinstri
grænna hefur einnig dregist

Fríkirkjuprestur
fagnar flótta úr
Þjóðkirkjunni

Íslandsmeistaramót í sundi
Íslandsmet féllu á
ÍM í 25 metra laug
í Laugardalslaug
í gær.
ÍÞRÓTTIR 30

VEÐRIÐ Í DAG
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VÆTA ÚR VESTRI Í dag verður
vaxandi sunnanátt vestan til, 8-15
m/s síðdegis. Hægari annars staðar.
Hlýnandi veður með rigningu eða
slyddu vestan til síðar í dag en léttir
þá til eystra.
VEÐUR 4

TÓKU SPORIÐ Nýútkominni ævisögu Sæmundar Pálssonar, eða Sæma rokk, var fagnað í Iðnó í gær. Sæmi og fyrrverandi dans-

félagi hans, Jónína Karlsdóttir, tóku sporið, Raggi Bjarna söng og í bakgrunninum má sjá Lúdó og Stefán sem héldu uppi góðri
stemningu.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Lögregla mætti ekki á opinbert pókermót Pókersambands Íslands:
70,7%

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,4%

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...

- ss/ sjá síðu 4

Hjörtur Magni messar:

TÍMAMÓT 20

2

saman um tæp tíu prósentustig og
segjast nú 45,5 prósent vilja aðildarumsókn.
Nokkuð fleiri lýsa yfir vantrausti á krónuna og segjast vilja
taka upp evru í stað hennar, eða
68,0 prósent. Er það 4,5 prósentustigum minna en í október. Stuðningur við evruna hefur dregist
saman um tæp tíu prósentustig
meðal sjálfstæðismanna og er nú
45,5 prósent. Meirihluti stuðningsmanna annarra flokka vill
evru í stað krónunnar. Stuðningurinn við evru hefur aukist meðal
framsóknarfólks og er að ná
stuðningi samfylkingarfólks. 85,7
prósent framsóknarmanna vilja
evru en 90,9 prósent samfylkingarfólks. Um sextíu prósent vinstri
grænna vilja evru í stað krónu.

... alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.

Fjöldi á friðsamlegu pókermóti
SKEMMTUN Pókermót var haldið á veitingastaðnum
Gullöldinni í Grafarvogi í gær. Það var Pókersamband
Íslands sem stóð fyrir mótinu og að sögn Ellerts
Magnasonar, forseta sambandsins, mættu 63 spilarar
til leiks.
Lögregla stöðvaði fyrsta opinbera pókermótið sem
haldið var hér á landi í fyrra sumar. Það var ekki á
vegum Pókersambandsins.
„Lögreglan hefur aldrei stöðvað mót á okkar
vegum,“ segir Ellert. „Þetta er annað mótið sem við
höldum. Lögreglan kom þegar við vorum með fyrsta

mótið en svo fór hún bara aftur þegar hún sá að hér er
enginn þriðji aðili sem er að hagnast á einu eða neinu.
Það er frítt húsnæði hér og enginn að hagnast,“ segir
hann. Því séu lög ekki brotin, en samkvæmt hegningarlögum má ekki hafa atvinnu af því að stunda eða
hvetja til fjárhættuspils eða halda úti spilavíti.
Rannsókn lögreglu á pókermótinu sem var stöðvað í
fyrra lauk í september og er sem stendur hjá ríkissaksóknara. Dómsmálaráðherra skipaði nefnd í febrúar á
þessu ári til þess að fara yfir þær reglur sem gilda um
pókerspil hér á landi.
- þeb

TRÚMÁL „Ef þetta er fagnaðarerindi Fríkirkjunnar finnst mér það
heldur þunnt,“ segir Steinunn
Arnþrúður Björnsdóttir, verkefnisstjóri á Biskupsstofu, um orð
Hjartar Magna
Jóhannessonar.
Við messu í gær,
sem útvarpað var
í Ríkisútvarpinu,
sagði Hjörtur
Magni meðal
annars að það
HJÖRTUR MAGNI
væru góð tíðindi
JÓHANNESSON
fyrir kristni í
landinu hversu margir hefðu sagt
sig úr Þjóðkirkjunni á undanförnum árum.
Steinunn Arnþrúður vildi að
öðru leyti ekki tjá sig um orð
Hjartar. Hún hafi verið í messu
sjálf og því ekki heyrt predikun
hans.
- hhs

Umræður á Alþingi:

Vantrauststillaga verður
tekin fyrir í dag
STJÓRNMÁL Umræða verður um
vantrauststillögðu formanna
stjórnarandstöðuflokkanna á
Alþingi í dag.
Tillagan gerir ráð fyrir að
Alþingi lýsi yfir vantrausti á
ríkisstjórnina og þing verði rofið í
seinasta lagi 31. desember. Efnt
verði til þingkosninga í framhaldinu.
Útvarpað og sjónvarpað verður
frá umræðunni. Hún hefst
klukkan 13.30 og henni lýkur um
18.30. Atkvæðagreiðsla um
tillöguna verður í beinu framhaldi.
Steingrímur J. Sigfússon sagði í
samtali við Fréttablaðið fyrir
helgi að ríkisstjórnin ætti ekki
annað skilið.
- hhs

SPURNING DAGSINS

Jón Erlendur, var þetta augljóst ofríki?
„Já, það gefur auga leið.“
Jón Erlendur Guðvarðarson var einn mótmælanda sem fékk piparúða framan í sig
fyrir utan lögreglustöðina á Hverfisgötu á
laugardaginn.

Bandarísk hjón í mál:

McDonald´s
kært vegna
nektarmynda
BANDARÍKIN, AP McDonald´s í

Bandaríkjunum á yfir höfði sér
málsókn vegna birtinga á
nektarmyndum á internetinu.
Myndirnar voru í síma sem
gleymdist á veitingastað McDonald´s í Arkansas.
Maðurinn sem átti símann segir
að starfsfólk staðarins hafi lofað
að passa upp á símann þar til
hann gæti náð í hann. Það hafi
hins vegar sett myndirnar á
internetið. Í símanum voru
nektarmyndir af eiginkonu
mannsins. Þau segjast hafa þurft
að flytja og hafi orðið fyrir
tekjutapi vegna þess að myndirnar birtust á Netinu. Þau krefjast
þess nú að McDonald´s bæti þeim
tjónið.
- þeb

Kaupþing í Lúxemborg:

Sigurður undirbýr kauptilboð
VIÐSKIPTI Sigurður Einarsson,

fyrrverandi stjórnarformaður
Kaupþings, undirbýr tilboð í
Kaupþing í
Lúxemborg.
Þetta kom
fram í fréttum
Stöðvar 2 í
gær.
Sigurður
mun, samkvæmt
heimildum
SIGURÐUR
fréttastofunnEINARSSON
ar, fara fyrir
hópi erlendra fjárfesta ásamt
Magnúsi Guðmundssyni,
fyrrverandi forstjóra Kaupþings í Lúxemborg. Í þeim hópi
er meðal annarra þýski bankinn
Landesbank.
Nú þegar hefur skilanefnd
Kaupþings borist fjölda tilboða í
bankann, aðallega frá erlendum
fjárfestum.
- jse
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Sextán ára stúlka sem tók þátt í mótmælunum við lögregustöðina:

Uppreisnarmenn í Kákasus:

Blindaðist af piparúðanum

Sex létust í
sprengjuárás

MÓTMÆLI Sextán ára stúlka fór á
slysadeild í fyrradag eftir að hafa
fengið piparúða í andlitið í mótmælum við lögreglustöðina í
Reykjavík. „Við vorum þarna báðar
til að mótmæla handtöku Hauks,“
segir Anna Helgadóttir, móðir
Jóhönnu Þóreyjar Þórarinsdóttur.
„Við vorum búnar að taka þátt í
friðsömum mótmælum á Austurvelli og vissum ekki betur en að
þetta ættu líka að vera friðsöm
mótmæli.“
Að sögn Önnu dróst Jóhanna inn í
anddyri lögreglustöðvarinnar með
hópnum. Engin leið var fyrir hana
að komast aftur út vegna troðnings.
Hún fékk úðann beint í andlitið og

Á SLYSADEILDINNI Jóhanna Þórey,
sextán ára, fékk piparúða beint í andlitið
í mótmælunum við lögreglustöðina í
Reykjavík í fyrradag. MYND / ANNA HELGADÓTTIR

veltist út með hópnum, beint í fangið á móður sinni, sem fór með hana
rakleiðis á slysadeildina. Anna

segir hana hafa verið sárþjáða.
Lögreglan brást við mótmælunum á rangan hátt, að mati Önnu.
„Fólk missti hreinlega þolinmæðina þarna. Lögreglan var búin að
hafa heilan klukkutíma til að tala
við hópinn. En það var eins og verið
væri að mótmæla frammi fyrir
mannlausu húsi.“
Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn segir að lögreglumaður hafi
talað frammi fyrir fólkinu með
gjallarhorn. Engin leið hafi verið
að ræða við það, sökum þess hve
mikil æsingur var í mannskapnum.
Anna segist ekki hafa orðið vör við
lögreglumanninn.
- hhs

Segist ekki hafa sett
krónu í félagið Stím
Jón Ásgeir Jóhannesson segir blaðamann Morgunblaðsins hafa sagt sér að hann
hefði engin gögn undir höndum sem tengdu hann við Stím. FME hefur lokið
nokkrum þáttum rannsóknarinnar á málefnum félagsins.
VIÐSKIPTI „Ég tengist því á engan
hátt, hef ekki sett krónu í þetta
félag,“ segir Jón Ásgeir Jóhannesson athafnamaður spurður um
tengsl sín við félagið Stím. Í
sunnudagsblaði Morgunblaðsins
segir að hann hafi ásamt Hannesi Smárasyni og fleirum stofnað
félagið, sem fyrst hét FS 37. Það
hafi síðan fengið lán hjá Glitni
upp á 20 milljarða sem síðan
voru notaðir til að kaupa hlutabréf í FL Group og Glitni til þess
að hífa upp verðið á bréfunum.
Jakob Valgeir Flosason, útgerðarmaður frá Bolungarvík, er
skráður stjórnarformaður félagsins og segir í greininni að hann
hafi líklegast lánað eða leigt nafn
sitt í þessum gjörningi.
„Ég held ég hafi aldrei hitt
manninn eða alla vega aldrei
rætt við hann um neitt félag,“
segir Jón Ásgeir spurður um
tengsl sín við Jakob Valgeir.
„Þetta eru hreinar lygar í Morgunblaðinu. Hún [Agnes Bragadóttir blaðamaður] er ekki með
nein gögn undir höndum um að
ég tengist þessu félagi, ég hef nú
þegar spurt hana að því.“ Spurður hvað þeim hafi þá farið á milli
segir hann: „þegar verið er að
ljúga upp á mig þá hringi ég í
fólk og læt það heyra það.“
Hann segist hafa hugleitt að
fara í mál við Agnesi. „Lögfræðingar hafa haft samband við mig
í dag og sagt að ég eigi mikinn
rétt í þessu máli.“
„Málefni Stíms ehf. hafa verið
til skoðunar hjá Fjármálaeftirlitinu, þar með talið lánveitingar,“
segir Íris Björk Hreinsdóttir,

RÚSSLAND, AP Uppreisnarmenn
urðu fjórum lögreglumönnum og
tveimur óbreyttum borgurum að
bana þegar þeir hófu árás í
Tsjetsjeníu og nærliggjandi
héruðum í gær.
Þrír lögreglumenn létust
þegar fjarstýrð sprengja var
sprengd í bænum Sadovyi,
nálægt höfuðborg héraðsins,
Grozny. Sprengingin varð einnig
óbreyttum borgara að bana auk
þess sem fjórir lögreglumenn og
fjórir borgarar slösuðust
talsvert.
Þá var fjórði lögreglumaðurinn myrtur þegar uppreisnarmenn sátu um bíl hans.
- ag

Skotárás í verslunarmiðstöð:

Einn lést og
annar særðist
WASHINGTON, AP Lögreglan í
Tukwila leitar nú árásarmanns
sem skaut mann til bana og særði
annan alvarlega á laugardaginn í
Southcenter-verslunarmiðstöðinni
við Seattle. Þúsundir manna voru í
verslunarmiðstöðinni, þegar
árásarmaðurinn hóf skothríð eftir
að hafa átt í útistöðum við tvo
karlmenn. Hann lét sig svo hverfa
í mannfjöldann.
Verslunarmiðstöðinni var lokað
í sex klukkustundir eftir atvikið.
Starfsfólki og viðskiptavinum var
hleypt út í litlum hópum, en þrátt
fyrir stranga leit og öryggisgæslu
fannst árásarmaðurinn ekki.
Lögreglan telur að árásin tengist
klíkuskap, en fórnarlömbin tvö
voru í kringum tvítugt.

Götusmiðjan styrkt:

Fullt út úr dyrum á tónleikum
FÓLK Fullt var út úr dyrum á

styrktartónleikum fyrir Götusmiðjuna, sem voru haldnir á
Grand hóteli í gærkvöldi. Þar
komu fram fjölmargir þekktir
tónlistarmenn sem allir gáfu
vinnu sína.
Síðastliðinn föstudag gerðu
Herbalife-fjölskyldusamtökin
styrktarsamning við Götusmiðjuna. Samtökin eru góðgerðarsamtök sem eru studd af Herbalifefyrirtækinu. Götusmiðjan heldur
upp á tíu ára afmæli sitt um
þessar mundir.
- þeb
JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON Segist engin tengsl eiga við Stím eða hafa rætt við Jakob
Valgeir um nokkurt félag. Þórður segir það skaðlegt fyrir markaðinn ef frásögn um
Stím í Morgunblaðinu reynist sönn.

upplýsingafulltrúi Fjármálaeftirlitsins. „Eins og fram hefur
komið opinberlega hefur ákveðnum þáttum málsins verið lokið,
þar eð talið var að ekki hefði
verið brotið gegn reglum um
flöggun eða tilkynningarskyldu
verðbréfaviðskiptalaga
vegna

viðskipta Stíms ehf. við Glitni
banka hf.“
„Ef frásögnin í Morgunblaðinu
er rétt þá er það alveg ljóst að
þetta er ekki til þess fallið að
auka trú á mörkuðunum,“ segir
Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar. jse@frettabladid.is

AKUREYRI
Maraþonhlaup í júlí
Maraþonhlaup verður haldið í tengslum við Landsmót UMFÍ á Akureyri
næsta sumar. Boðið verður upp á
heilt maraþon, hálft maraþon, 10
kílómetra hlaup og skemmtiskokk.
Hlaupið verður laugardaginn 11. júlí
en landsmótið stendur yfir 9.-12. júlí.
Maraþonhlaupið verður öllum opið.

Fjórði borgarafundurinn verður haldinn í Háskólabíói klukkan átta í kvöld:

Einn ráðherra boðar komu sína
SAMFÉLAGSMÁL Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverf-

SPAUGILEG BÓK Í FÚLUSTU ALVÖRU
www.skalholtsutgafan.is

isráðherra var eini ráðherra ríkisstjórnarinnar
sem hafði í gærkvöldi boðað komu sína á borgarafund sem haldinn verður í Háskólabíói í kvöld. Á
sviðinu verða merkt sæti fyrir alla ráðherra
ríkisstjórnarinnar, þingmenn og seðlabankastjóra.
Gunnar Sigurðsson, leikstjóri og einn aðstandenda borgarafundanna, segir markmiðið að fylla
salinn í Háskólabíói og helst gott betur. Færri en
vildu hafa komist að á fundunum hingað til. Í þetta
sinn komast allir að sem vilja þar sem sett verður
upp stórt tjald frammi á gangi fyrir þá sem ekki ná
sæti. „Við fyllum ekki húsið nema allir mæti sem
boðað hafa komu sína. Við hvetjum alla til að
mæta, þarna er okkar tækifæri til að koma okkar
hugmyndum og skoðunum á framfæri, milliliðalaust.“
Borgarafundurinn hefst klukkan átta. Þau
Þorvaldur Gylfason hagfræðingur, Silja Bára
Ómarsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur, Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri og Margrét
Pétursdóttir verkakona hefja fundinn með fimm
mínútna ræðu hvert. Á eftir gefst fundargestum

FRÁ FYRSTA FUNDINUM Í IÐNÓ Ekkert minna en Háskólabíó

dugar fyrir borgarafundinn sem haldinn verður í kvöld klukkan
átta.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

tækifæri til að tjá sig í tvær mínútur hver eða
spyrja þátttakendur í pallborðsumræðum spurninga.
- hhs
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

140,24

140,90

Sterlingspund

209,88

210,90

Evra

176,51

177,49

Dönsk króna

23,678

23,816

Norsk króna

19,825

19,941

Sænsk króna

17,152

17,252

Japanskt jen

1,4729

1,4815

SDR

206,97

208,21

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
237,5162
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Bítlanna minnst í Páfagarði:

Segja Bítlana
standa upp úr
VATÍKANIÐ, AP Fjölmiðlar í

Páfagarði hylla nú Bítlana í
tilefni þess að fjörutíu ár eru liðin
síðan Hvíta albúm hljómsveitarinnar kom út. Pressan í smáríkinu
hefur einnig vissar meiningar um
þau ummæli sem John Lennon lét
falla árið 1966, um að breska
bandið væri vinsælla en Jesú.
Vatíkanska dagblaðið L‘Osservatore Romano minnist þess að
ummæli Lennons hafi reitt marga
til reiði á sínum tíma, en í
sunnudagsútgáfu blaðsins eru
ummæli hans afsökuð sem mont
ungs manns í átökum við óviðbúna frægð.
Einnig er sagt að Hvíta albúmið
sýni hve sköpunarglaðir Bítlarnir
voru, miðað við það sem þeir
kalla „hefðbundna og ófjölbreytta“ tónlist samtímans.
- ag

LÖGREGLUFRÉTTIR
Óku undir áhrifum fíkniefna
Lögreglan í Borgarnesi stöðvaði þrjá
karlmenn sem óku undir áhrifum
fíkniefna um helgina. Þá voru þrír
karlmenn stöðvaðir á Vestfjörðum um
helgina, einnig grunaðir um akstur
undir áhrifum fíkniefna. Þeim öllum
sleppt að loknum sýna- og skýrslutökum.

Bílvelta á Snæfellsnesi
Jeppi valt við bæinn Hólkot á Snæfellsnesvegi upp úr klukkan 13 í gær.
Tvennt var í bílnum og sluppu þau
með minniháttar meiðsl, en að sögn
lögreglu var fljúgandi hálka á veginum og mikill vindur.

Brotist inn í bíla
Þrír aðilar voru handteknir aðfaranótt laugardags í Vestmannaeyjum
fyrir að brjótast inn í bíla og taka þar
lausamuni. Þeir voru allir handteknir
og vistaðir í fangageymslu, en sleppt
lausum á laugardagsmorgun eftir
greiðslu sektar.
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Forseti Palestínu vill hefja sáttaviðræður við Hamas-samtökin á ný:

Eftirlit í Vestmannaeyjum:

Segist ætla að boða til kosninga

Tveir teknir
með fíkniefni

PALESTÍNA, AP Forseti Palestínu,
Mahmoud Abbas, segist munu
boða til forseta- og þingkosninga
snemma á næsta ári ef Hamassamtökin hefja ekki sáttaviðræður við hann á ný. Hamas-samtökin hafa hafnað þessu og segja að
slíkar kosningar standist ekki
stjórnarskrá.
Hamas-samtökin náðu meirihluta í þinginu í kosningum árið
2006. Í júní 2007 náðu samtökin
svo völdum á Gazasvæðinu og
síðan hefur forsetinn aðeins
stjórnað Vesturbakkanum.
Abbas var kjörinn forseti til
fjögurra ára í janúar 2005, svo
kjörtímabili hans á að ljúka í

janúar. Hins vegar segir í palestínskum lögum að forsetakosningar og þingkosningar skuli halda
saman, og þingkosningar eiga
ekki að fara fram fyrr en í janúar
2010. Abbas hefur gefið til kynna
að hann hyggist því sitja sem forseti í ár til viðbótar. Þetta hefur
valdið deilum á milli forsetans og
Hamas-samtakanna.
Samtökin gagnrýndu ummæli
forsetans og segja þau aðeins
vera tilraun til að þrýsta á að þau
samþykki að hann sitji áfram
sem forseti. Þá saka þau hann um
að nota sáttaviðræðurnar sem
afsökun fyrir því að sitja lengur.

FORSETINN Mahmoud Abbas ávarpaði
leiðtoga PLO, frelsissamtaka Palestínu, á
fundi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

- þeb

Miðborg Reykjavíkur:

Meirihluti vill ESBumsókn og evru

Ekið á gangandi mann
LÖGREGLUMÁL Ekið var á gangandi
vegafaranda í Reykjavík klukkan tuttugu mínútur yfir fjögur
aðfaranótt sunnudags, en atvikið
átti sér stað neðarlega á Hverfisgötu.
Ökumaður bílsins var sautján
ára karlmaður og er hann grunaður um að hafa ekið undir áhrifum
fíkniefna. Vegfarandinn sem ekið
var á, tvítugur karlmaður, var
fluttur á slysadeild Landspítalans
í kjölfar árekstursins og reyndist
hann vera lærbrotinn.
Ökumaðurinn var ekki með
fíkniefni í fórum sínum og var
honum sleppt að lokinni skýrslutöku.
- ag

Tæplega sextíu prósent segjast nú vilja að Ísland sæki um aðild að Evrópusambandinu, í stað tæplega sjötíu prósenta í október. Tæplega sjötíu prósent vilja
að tekin verði upp evra. Voru rúmlega sjötíu prósent í síðasta mánuði.
SKOÐANAKÖNNUN Rétt tæplega sextíu prósent, eða 59,6 prósent, segjast vilja að Ísland sæki um aðild að
Evrópusambandinu,
samkvæmt
nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Þetta er rúmlega níu prósentustigum minni stuðningur en mældist undir lok október í könnun
blaðsins. Það að stuðningur við
umsókn dali á þessu tímabili kemur
ekki á óvart, þar sem Evrópusambandið var í millitíðinni gagnrýnt
fyrir að neyða Ísland til samninga
um innistæðutryggingar, áður en
hægt væri að afgreiða lán frá
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Eins og áður er mestur stuðningur við aðildarumsókn meðal kjósenda Samfylkingar og segjast nú
86,8 prósent þeirra vera fylgjandi
aðildarumsókn, rúmum sex prósentustigum minna en í október.
Stuðningur vinstri grænna við
aðildarumsókn hefur dalað um tæp
tíu prósentustig milli mánaða og
segjast nú 45,5 prósent þeirra vera
fylgjandi umsókn.
Frá síðustu könnun hafa bæði
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur kynnt að landsfundi
verði flýtt þar sem kynna á afstöðu
flokkanna til Evrópusambandsins.
Frá því í síðasta mánuði hefur
stuðningur kjósenda Sjálfstæðisflokks dalað um tæp þrettán prósentustig og segjast nú 37,7 prósent þeirra styðja aðildarumsókn.
Stuðningur við umsóknina er
minnstur meðal sjálfstæðismanna.
Stuðningur
framsóknarfólks
eykst hins vegar á milli mánaða
um tæp sextán prósentustig og
segjast 78,3 prósent þeirra vera
fylgjandi umsókn. Meðal þeirra
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SKV. KÖNNUNUM FRÉTTABLAÐSINS

sem ekki gefa upp stuðning við
flokk dalar stuðningurinn um tæp
tíu prósentustig og segjast nú 58,2
prósent þeirra vilja að Ísland sæki
um aðild að Evrópusambandinu.
Stuðningur við evru í stað
íslensku krónunnar hefur ekki
dalað jafn mikið og stuðningur við
aðildarumsókn. 68,0 prósent segjast nú frekar vilja evru en krónu, í
stað 72,5 prósenta í fyrra mánuði.
45,5 prósent sjálfstæðismanna
styðja nú upptöku evru, sem er
tæplega ellefu prósentustigum
minna en í október. 85,7 prósent
framsóknarmanna styðja upptöku

LÖGREGLUMÁL Nítján ára karlmaður var tekinn með fjórtán grömm
af amfetamíni, tvær E-töflur og
eitt gramm af MMDA-efni við
reglubundið eftirlit við komu
Herjólfs á föstudagskvöld. Við
yfirheyrslu sagðist hann eiga
efnin sjálfur og sagði þau vera til
eigin nota. Málið telst upplýst, en
maðurinn hefur áður komið við
sögu lögreglunnar, bæði vegna
fíkniefnamála og annarra afbrota.
Fyrr um kvöldið fundust fíkniefni
á farþega sem kom með flugi til
Eyja. Hann viðurkenndi að eiga
efnið, sem var neysluskammtur
af kannabisefni og telst málið
vera að fullu upplýst.
- ag

evru og 60,3 prósent vinstri
grænna. Mestur er stuðningurinn
meðal samfylkingarfólks, 90,9 prósent og 72,5 prósent þeirra sem
ekki gefa upp stuðning við flokk
styðja upptöku evru.
Hringt var í 800 manns 22. nóvember og skiptust svarendur jafnt
eftir kyni og hlutfallslega eftir
búsetu. Spurt var; Á að taka upp
evru í stað íslensku krónunnar?
74,6 prósent tóku afstöðu til þess.
Þá var spurt; Á Ísland að sækja um
aðild að Evrópusambandinu? 77,6
prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
svanborg@frettabladid.is

nýkjörinn forseti Bandaríkjanna,
ætlar að beita sér gegn hryðjuverkum í
Afganistan í
stjórnartíð
sinni. Obama og
forseti Afganistans, Hamid
Karzai,
ræddust við í
síma á laugardaginn var en
þetta er í fyrsta BARACK OBAMA
sinn sem þeir
ræðast við frá því Obama var
kjörinn forseti. Obama sagði
baráttuna gegn hryðjuverkum í
Afganistan vera eitt af forgangsatriðum hjá sér.
Rúmlega 30 þúsund Bandaríkjamenn eru nú í Afganistan, en
þeim mun fjölga talsvert á næsta
ári. Karzai gleðst yfir yfirlýsingu
Obama, því Karzai hefur löngum
talið stjórnvöld í Pakistan styðja
talibana og eiga hlut að árásum
þeirra á Afganistan.
- ag

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson

2

veðurfræðingur

Ríkulega
myndskreyttar

UMHLEYPINGAR
Það má segja að það
sé gróðrarstía fyrir
myndun lægða milli
Íslands og Grænlands.
Við ﬁnnum fyrir því
með endalausum
breytileika í veðrinu. Í
dag hvessir vestan til
á landinu með slyddu
eða rigningu síðdegis
enda er hann að hlýna
og verður víðast frostlaust í nótt. Sæmilega
milt verður á morgun
vestan til með rigningu 5
þar síðdegis. Svo kólnar
með éljum nyrðra á
miðvikudag.
Á MORGUN
8-18 m/s, hvassast
með morgninum.
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MIÐVIKUDAGUR
8-13 m/s norðan
til annars hægari.
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ALLAR VÖRUR Á

30%
AFSLÆTTI

Aðeins mánudag 24.11 og þriðjudag 25.11

ALLTAF VEL KLÆDDUR
Laugavegi 5629730 - Kringlunni 5680800 - Smáralind 5659730 - Akureyri 4627800
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Yngingaráburður unninn úr þorskinnyflum selst víða um heim:

Græn vara unnin úr þeim gula
VIÐSKIPTI Snyrtivörur sem Jón Bragi Bjarna-

Fannst þér mótmælendur
ganga of langt í mótmælunum
við lögreglustöðina við Hlemm?
Já

61,1%
38,9%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fannst þér lögregla ganga of
langt með því að nota piparúða
á mótmælendur á laugardag?
Segðu þína skoðun á vísir.is

son, lífefnafræðingur frá Háskóla Íslands,
hefur þróað úr þorskslógi eru seldar víða um
heim meðal annars undir vörumerkinu Dr.
Bragi. Í apríl síðastliðnum hlaut Jón Bragi
CEW-verðlaunin fyrir þessa framleiðslu en
það eru ein þau eftirsóttustu verðlaun sem
hægt er að vinna til í snyrtivöruheiminum.
Efnið kallar hann Penzyme en það er unnið
úr þorskensími. „Innyfli úr þorski eru
náttúrulega afurð sem engum dettur í hug að
setja framan í sig en þegar vísindin eru búin
að meðhöndla þetta þá er þetta niðurstaðan,“
segir Jón Bragi.
„Þetta er svona yngingaráburður sem eyðir
hrukkum, losar dauðar húðfrumur og bætir
næringarflæði til húðarinnar. Þetta er nokkuð
sérstakt því þetta inniheldur engin krem eða

olíur. Eins eru engin rotvarnarefni, lyktarefni
né litarefni sem er mjög til bóta því öll þessi
efni geta valdið ofnæmisviðbrögðum hjá
sumu fólki. Þetta er mjög græn vara, jafnvel
þótt hún sé unnin úr þeim gula,“ segir hann
kankvís.
Fyrirtæki Jóns Braga, Ensímtækni,
framleiðir vöruna hér á Íslandi en hún hefur
verið seld undir breska vörumerkinu Dr.
Bragi í eitt og hálft ár. Þar að auki hefur hún
verið seld til fyrirtækja frá Frakklandi,
Bretlandi og Bandaríkjunum.
- jse
JÓN BRAGI BJARNASON AÐ EINANGRA ENSÍMIÐ Það
dettur ekki mörgum í hug að maka framan í sig þorskinnyflum nema þá að vísindamaðurinn sé búinn að
eiga við þau. Hér er Jón Bragi á vinnustofunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Mistök urðu þegar
12 STAÐIR
boða átti í afplánun
OLÍS ÁLFHEIMUM, OLÍS GULLINBRÚ, HOLTAGÖRÐUM,
OLÍS MJÓDD, OLÍS NORÐLINGAHOLTI, NÝBÝLAVEGI,
SUÐURLANDSBRAUT, OLÍS AKRANESI, OLÍS AKUREYRI,
OLÍS BORGARNESI, OLÍS KEFLAVÍK, OLÍS REYÐARFIRÐI

Haukur Hilmarsson hafði verið eftirlýstur frá 11. nóvember. Hann hafði ekki
hugmynd um það sjálfur. Mistök af hálfu starfsmanns, segir Erna Björg Jónmundsdóttir, deildarstjóri Innheimtumiðstöðvar sekta og sakarkostnaðar.
MÓTMÆLI Mistök réðu því að Hauk-

Minnum á
desemberuppbótina
Desemberuppbót á að greiða ekki
seinna en 15. desember.
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Virðing
Réttlæti

ur Hilmarsson var eftirlýstur án
þess að hafa um það nokkra hugmynd. „Vissulega á að boða menn
aftur inn til afplánunar ef þeir
hafa verið settir út vegna plássleysis,“ segir Erna Björg Jónmundsdóttir, deildarstjóri Innheimtumiðstöðvar
sekta
og
sakarkostnaðar. „Það hins vegar
fórst á milli hluta þarna, þar sem
það er einsdæmi að maður hafi
verið færður til afplánunar eftir
að hafa verið settur út. En Haukur
hefur verið eftirlýstur í handtöku
frá 11. nóvember.“
Haukur hafði fengið sektardóm
vegna mótmælaaðgerða. Hann var
búinn að afplána hluta refsingarinnar þegar honum var gert að
fara, sökum plássleysis.
Afstaða, félag fanga, sendi frá
sér harðorða tilkynningu í fyrrakvöld þar sem skýring lögreglunnar á handtöku Hauks, um að
hann hafi verið handtekinn til að
afplána
vararefsingu,
er
dregin í efa. Öll
fangelsi
séu
yfirfull og á
þriðja hundrað
manns á biðlista. Afbrotamenn með mun
alvarlegri brot á
bakinu en Haukur bíði afplánunar.
Haukur sjálfEVA HAUKSDÓTTIR
ur lýsti undrun
sinni yfir að
hafa verið látinn dúsa á lögreglustöðinni við Hverfisgötu. Þetta
segir Erna alvanalegt. „Flestir
þeirra sem eru settir inn vegna
vararefsinga eru fyrst fluttir inn á
lögreglustöð. Algengt er að menn
séu þar í allt upp undir tíu daga
áður en þeir eru fluttir í fangelsi.“
Skýringar lögreglunnar segir
Eva Hauksdóttir, móðir Hauks,
ekki ganga upp. „Haukur er
margoft búinn að hitta lögregluna

Á ÞAKI ÞINGHÚSSINS Haukur Hilmarsson flaggaði Bónusfánanum á þaki Alþingishússins fyrir rúmum tveimur vikum á meðan á mótmælum stóð á Austurvelli. Hann
var einmitt handtekinn í vísindaferð í Alþingishúsinu síðastliðinn föstudag, Það olli
mikilli reiði.
FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

Hálftíma bið eftir sjúkrabíl
Tæpur hálftími leið frá því að lögreglan beitti piparúða á mótmælendur þar
til sjúkrabílar mættu á svæðið til að veita þeim aðstoð. Flestir þeirra höfðu
þá bjargað sér sjálfir eða þegið hjálp annarra þegar tvo sjúkrabíla bar að. Sjö
manns nýttu sér hjálp í þeim.
„Ég gat ekki opnað augun og þetta var alveg rosalega sársaukafullt. Ég var
ekki búin að jafna mig fyrr en um níu leytið í gærkvöldi,“ segir Þórunn Ólafsdóttir, ein þeirra sem varð fyrir úðanum. Hún komst heim með hjálp vina.
Hjá slökkviliðinu í Reykjavík fengust þær upplýsingar að sjúkrabílarnir
hafi verið sendir af stað skömmu eftir að fyrstu tilkynningarnar komu inn
á Neyðarlínuna, eða klukkan 17.09. Lögreglan beitti piparúðanum klukkan
16.45 og fullyrtu mótmælendur að þá strax hefði verið haft samband við
- hhs
Neyðarlínuna. Það fékkst ekki staðfest hjá Neyðarlínunni í gær.

frá því 11. nóvember. En það var
hentugt hjá þeim að taka hann á
föstudagskvöldi. Hann á eftir að
afplána tvær vikur, þá hefði hann
einmitt misst af tveimur laugardögum í mótmælum.“ Hún gerir
ráð fyrir að Haukur kæri handtökuna. „Haukur hittir Ragnar Aðal-

steinsson, lögmann sinn, á morgun. Þá mun hann taka endanlega
ákvörðun um það. En ég tel allar
líkur á að hann kæri, til að setja
tóninn fyrir það hvað er hægt að
leyfa sér að ganga langt gagnvart
mótmælendum.“
holmfridur@frettabladid.is

Fjölmörg innbrot og þjófnaðarmál í rannsókn hjá lögreglunni á Selfossi:

Keypti bílvél sem hann átti
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi rannsakar nú

B£=H7L;H#IzCK=£?
Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík
sími 515 5000, www.oddi.is

sérkennilegt mál sem snýst um notaða bílvél.
Maður sem keypti umrædda vél nýlega í Hveragerði komst að því þegar hann fór að skoða hana
betur að hann hefði verið að kaupa vél sem stolið
var frá honum fyrir nokkrum árum.
Þá handtók lögreglan á Selfossi karlmann
nýverið vegna innbrots í Hveragerði. Hann
viðurkenndi innbrotið og að hafa stolið verkfærum
og munum fyrir nærri eina milljón króna. Við
húsleit hjá honum í Hafnarfirði fundust svo nýir
hjólbarðar að verðmæti um 700 þúsund krónur

sem mun hafa verið stolið af dekkjalager á
höfuðborgarsvæðinu. Auk þess voru þar tvö
torfæruvélhjól sem grunur leikur á að hafi verið
stolið. Maðurinn var látinn laus að yfirheyrslu
lokinni.
Auk þessa hefur lögreglan haft í nógu að snúast
því brotist var inn í sumarbústaði í Grímsnesi og í
Bláskógabyggð. Úr bústöðunum var stolið smíðaverkfærum og flatskjám. Engar vísbendingar eru
um hverjir þarna hafa verið að verki og eru málin í
rannsókn.
- jss

3AFS0LÁT%TUR!
CHERY

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

Áður 349.850 kr.

NÚ 244.895 kr.

= 104.955 kr.
AFSLÁTTUR!

PRIME

VIKTORIA

Leðurrúmstæði með
00).
heilsudýnu (160x2
mi og gafl.
Innifalið botn, ram
fjórar
Hægt er að velja um .
ýnum
tegundir af heilsud

Rúmstæði
heilsudýnu með
Innifalið bo (160x200).
tn, ra
Hægt er að mmi og gafl.
velj
tegundir af a um fjórar
heilsudýnu
m.

Áður 247.181 kr.

Áður 339.9

NÚ 173.027 kr.

NÚ 237.93000 kr.
kr.
=

= 74.154 kr.
AFSLÁTTUR!

GEFÐU GÓÐA NÓTT Í JÓLAGJÖF Í ÁR

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

HEILSUKODalDi AR
í miklu úrv
á einstöku jólatilboði

R
VERÐ FRÁ 5.900 K

Hitajöfnunar dúnsængurnar frá
Kauﬀmann sem hafa farið
sigurför um heiminn.

Verð frá
25.920 kr.

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

101.970 kr
AFSLÁTTUR .
!

MIKIÐ ÚRVAL
AF SÆNGURFÖTUM
Á ÓTRÚLEGU JÓLATILBOÐI

20% AFSLÁTTUR

Verð frá
4.240 kr.

H E I L S U R Ú M
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað heitir mótmælandinn
sem flaggaði Bónusfána á
Alþingishúsinu fyrir um hálfum
mánuði?
2. Fyrir hvaða landi tapaði
íslenska kvennalandsliðið í
handbolta á Möbelringen
Cup-æfingamóti í Noregi á
laugardag?
3. Hvert vill Kristján Þórðarson
eða Stjáni stuð fara í tilefni af
fertugsafmæli sínu á næsta ári?
SVÖR Á SÍÐU 34
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Nýrnaveiki, sem litin er alvarlegum augum erlendis, greind í Elliðavatni:

Forseti Egyptalands:

Sjúkdómur í Elliðavatnsbleikju

Þingsæti frátekin fyrir konur

LÍFFRÆÐI Nýrnaveiki greindist við rannsóknir á

EGYPTALAND, AP Hosni Mubarak,

bleikju í Elliðavatni í byrjun október. Átján bleikjur
voru skoðaðar og reyndust þrjár þeirra hafa sjúklegar breytingar í nýrum.
Rannsókn Árna Kristmundssonar frá rannsóknardeild fisksjúkdóma á Keldum staðfesti grun um að
hér væri á ferðinni svokölluð PKD-sýki (Proliferative
Kidney Disease) sem smásætt sníkjudýr veldur. Þetta
er í fyrsta sinn sem þessi sjúkdómur greinist hér á
landi. Rannsóknir erlendis hafa sýnt að mikil afföll
geta orðið af fiski í náttúrunni af völdum þessa
sjúkdóms. Sérstaklega í ungviði laxfiska.
Lítið er hægt að segja um útbreiðslu sjúkdómsins
hér á landi, eða hvort hann hafi valdið skaða hér.
Brýnt er talið, ekki síst í ljósi sjúklegra breytinga í
villibleikju, að kanna útbreiðslu sýkilsins í villtum
laxfiskum hér á landi og áhrif hans á heilsu fiska.
Þessi tegund nýrnaveiki er litin mjög alvarlegum

forseti Egyptalands, ætlar sér að
fjölga konum á egypska þinginu á
næsta ári.
Mubarak ávarpaði báðar
deildir þingsins í gær og lofaði að
tvö þingsæti hvers héraðs yrðu
frátekin fyrir konur. Níu konur
sitja á þingi. Fjórar þeirra voru
kjörnar en hinar fimm voru
skipaðar af forsetanum. Engin
þingsæti eru nú frátekin fyrir
konur.
Kvenréttindafélög í Egyptalandi hafa sagt að meira þurfi að
koma til eigi að rétta hlut kvenna
í stjórnmálum í landinu.

rannsóknina. Rannsóknir á fyrirbærinu eru taldar aðkallandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

augum til dæmis í Noregi. Það sem telst alvarlegt við
þennan sjúkdóm er að hann leggst á allar tegundir;
lax, urriða og bleikju. Þetta gerir að verkum að
sjúkdómurinn getur breiðst út frá stöðuvatni til ár, til
næstu ár með sjóbleikju og sjóurriða sem ekki ganga
langt til hafs.
- shá

- þeb

Skiptinemadvölin
þrefaldaðist í verði

9d`idghhing`jghiÅg^i¨`c^
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FRÁ ELLIÐAVATNI Þrjár bleikjur af átján reindust sýktar við

lll#kZg`#]^#^h

Sextán ára stelpa varð að hætta við skiptinemadvöl í Ástralíu vegna verðhækkunar. Hætti við að fara í menntaskóla í haust til að safna fyrir ferðinni. Fær
ekki endurgreiddar rúmar hundrað þúsund krónur frá AFS.
SAMFÉLAGSMÁL „Mig hefur alltaf

langað til Ástralíu og var búin að
hlakka svo til að fara,“ segir Elín
Bogga Þrastardóttir sem varð að
hætta við skiptinemadvöl í Ástralíu vegna hruns á gengi krónunnar.
Í sumar, þegar Elín Bogga sótti um
skiptinemadvöl í gegnum AFS,
fékk hún þær upplýsingar að ferðin myndi kosta á bilinu fimm til sex
hundruð þúsund krónur. Síðar var
gjaldinu breytt í tíu þúsund dollara
og því næst féll gengið. Kostnaðurinn í dag er því 1,4 milljónir króna.
Elín Bogga útskrifaðist úr tíunda
bekk síðasta vor og ákvað að taka
sér frí í eitt ár til að vinna og safna
sér fyrir ferðinni. „Ég átti að fara
núna í febrúar og vera í hálft ár. Ég
væri komin með alveg nóg fyrir
ferðinni núna, ef verðið hefði ekki
breyst.“
En Elín hefur þegar tapað nokkru
fé á viðskiptunum. Hún fær ekki
endurgreitt staðfestingargjald upp
á 115 þúsund krónur. Segist hún þó
hafa verið fullvissuð um, og það
oftar en einu sinni, að ef ske kynni
að hún hætti við fengi hún það til
baka.
Eyrún
Eyþórsdóttir,
framkvæmdastjóri AFS á Íslandi, segir
að ekki komi til greina að endurgreiða staðfestingargjaldið. „Við
sendum bréf til allra í lok september um að verðinu hafi verið breytt í
dollara. Þá gáfum við fólki kost á
að fá endurgreitt innan tíu daga.
Það heyrðist ekki í þessari fjölskyldu fyrr en nú í vikunni. Ef hún
hefði hætt við fyrr hefðum við
getað notað plássið fyrir einhvern
annan.“ Umrætt bréf barst fjölskyldu Elínar Boggu hins vegar
aldrei.
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Eyrún segir samtökin finna fyrir
erfiðleikunum í þjóðfélaginu. „Við
höfum reynt að mæta þessum erfiðleikum með því að koma betur til
móts við fólk, meðal annars með
styrkjum og dreifingu greiðslna.
Við hvetjum fólk til að leggja í
þessa fjárfestingu, því við vitum
að hún er vel þess virði.“
Elín Bogga ætlar að hefja nám á

ný og stefnir á Flensborg eftir áramótin. Hún er þó ekki búin að
leggja drauminn um útlönd alfarið
á hilluna.
„Ef ástandið lagast eitthvað
kemst ég kannski út næsta haust.
Mig langar að minnsta kosti alveg
jafn mikið að komast út, helst eitthvert langt í burtu héðan.“
holmfridur@frettabladid.is

Dísilolía hefur hækkað mjög í verði síðan olíugjaldi var bætt á:
ÏHA:CH@6$H>6#>H$=H@))&-,&&$%-
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ELÍN BOGGA ÞRASTARDÓTTIR Tók ákvörðun um að geyma menntaskólann til að
vinna og safna sér fyrir skiptinemadvöl í Ástralíu. Varð að hætta við þar sem verðið
þrefaldaðist í millitíðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dísil mun dýrara en bensín
NEYTENDUR Lítrinn af dísilolíu kost-

ar nú þrjátíu krónum meira en lítri
af bensíni. Á útsölustöðum Olís
kostaði dísillítrinn 179,60 krónur
en af bensíni 149,50. Í Danmörku er
olían ódýrari en bensínið.
Samúel Guðmundsson, framkvæmdastjóri vörustýringarsviðs
hjá Olís, segir skýringuna einfalda.
„Það er gríðarlega mikill munur á
innkaupsverði á olíu og bensíni.
Sama þróun er í gangi í Evrópu
almennt vegna þess að eftirspurnin
eftir olíu hefur aukist í takt við
kröfur um umhverfisvænni bíla.
Með aukinni eftirspurn hækkar
verðið.“
Árið 2002 var olíugjaldi komið á
og síðan hefur dísilolía hækkað
mjög í verði. Helgi Hjörvar, formaður umhverfisnefndar Alþingis,
segir sjálfsagt að endurskoða
skattaumhverfi.

VERÐ Í DANMÖRKU
Dísilolía er ódýrari en bensín í Danmörku. Þar beita yfirvöld sköttum
til að hvetja til aukinnar notkunar
dísilolíu.
Verð hjá Shell í Danmörku:
95 oktan blýlaust
98 oktan blýlaust
Dísilolía

8,72
9,01
8,69
DÝRT DÍSIL Dísillítrinn er 30 krónum

„Það er eðlilegt að forsendur
skattlagningar séu endurskoðaðar
því það var yfirlýst markmið fjármálaráðherra og fyrri ríkisstjórnar að dísilolían ætti að vera eilítið
ódýrari og þannig ætti að hvetja til
notkunar hennar. Það er auðvitað
fullt af fólki sem keypt hefur bifreiðar á þeim forsendum og þegar
veruleikinn er orðinn svo langt frá
því sem upp var lagt með hlýtur að

dýrari en bensínlítrinn. Formaður
umhverfisnefndar Alþingis vill endurskoða skattaumhverfið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

vera eðlilegt að taka það til athugunar.“
Samúel segir ekkert benda til að
olían muni lækka í hlutfalli við
bensínið, til þess þurfi að verða
stórvægilegar breytingar á heimsmarkaðsverði.
- kóp
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Sóttvarnalæknir hvetur fólk til varúðar og notkunar smokka við skyndikynni:

Átökin í Austur-Kongó:

Átján greindust með lekanda

SÞ styrkir raðir
friðargæsluliðs

HEILBRIGÐISMÁL Alls hafa átján ein-

LISTHLAUP Á SKAUTUM Rússlands-

mót í listhlaupi á skautum fór fram í
Moskvu um helgina. Á meðal keppenda var þetta glæsilega par.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lífeyriskerfi Argentínu:

Lífeyrissjóðir
endurþjóðnýttir
ARGENTÍNA, AP Öldungadeild
Argentínuþings samþykkti á
föstudag umdeild lög um
þjóðnýtingu einkarekinna lífeyrissjóða landsins.
Í sjóðunum eru andvirði 23
milljarða Bandaríkjadala eða
rúmlega 3.100 milljarðar króna
samkvæmt gildandi gengi.
Fjármálasérfræðingar telja
þessa ráðstöfun annars vegar
geta verndað lífeyrisþega fyrir
skammtímaáhrifum hruns á
verðbréfamarkaði, en jafnframt
takmarkað lífeyristekjur þeirra
til lengri tíma litið.
Með þjóðnýtingunni, sem
neðri deild þingsins samþykkti
fyrr í mánuðinum, er endi
bundinn á fjórtán ára tilraun
með einkavæðingu lífeyriskerfisins í landinu.
- aa

24. nóvember 2008 MÁNUDAGUR

staklingar greinst með lekanda,
samkvæmt tilkynningum til sóttvarnalæknis, þá tíu mánuði sem
liðnir eru af árinu. Hinir smituðu
eru sex konur og tólf karlar.
Öll tilfellin eru staðfest með
ræktunum. Einstaklingarnir eru á
aldrinum 19 til 51 árs. Þrettán
þeirra eru með skráða búsetu á
höfuðborgarsvæðinu en fimm eru
búsettir utan svæðisins.
Uppruni smitsins er bæði af
innlendum og erlendum toga og
bæði samkynhneigðir og gagnkynhneigðir hafa orðið fyrir
smiti.
Þá kemur fram að nokkur fjölg-

un varð á smittilfellum í októbermánuði miðað við fyrri mánuði
ársins. Í þeim eina mánuði greindust sex einstaklingar með lekanda.
Næmi bakteríanna sem greindust
í október fyrir sýklalyfjum er
mjög breytilegt, sem bendir til
þess að mismunandi bakteríustofnar valdi sýkingunum.
Lekandi smitast við kynmök
þegar slímhúð snertir slímhúð.
Hægt er að bera bakteríuna án
einkenna. Í stöku tilfellum getur
sýkingin leitt til ófrjósemi og einnig dreift sér víðar í líkamanum.
Sóttvarnalæknir hvetur fólk til
varúðar og smokkanotkunar við
skyndikynni.
-jss

SMOKKAR Sóttvarnalæknir hvetur til

notkunar smokka við skyndikynni.

KONGÓ, AP Öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna hefur samþykkt að 3.100
manna liðsauki verði sendur í
nafni SÞ til að styrkja raðir
fjölþjóðlegs friðargæsluliðs í
Austur-Kongó, vegna borgarastríðs sem þar ríki.
Ekki liggur fyrir að svo stöddu
hvaða lönd munu leggja friðargæsluliðinu til þennan liðsauka.
En John Sawyer, sendiherra Breta
hjá SÞ, sagði eftir fund öryggisráðsins í lok síðustu viku að þau
lönd sem byðu fram hermenn í
liðsaukann fengju allan þann
stuðning sem ráðinu væri unnt að
veita til að koma liðsaflanum
hratt og örugglega á vettvang. - aa

Eigandi starfsmannaleigu leitar atvinnutækifæra fyrir Íslendinga í Kanada:

Sænski fjármálaráðherrann:

Færeyinga fremur en Íslendinga

Atvinnuleysi
eykst verulega

„Flestir gera sér
grein fyrir því að peningar koma
og fara. Mér þykir annað og alvarlegra að orðspor okkar er í rúst,“
segir Óskar Þórðarson, framkvæmdastjóri starfsmannaleigunnar Voot.
Alger viðsnúningur varð í starfsemi fyrirtækis hans á þessu ári.
Samdrátturinn varð til þess að
ekki þurfti lengur að flytja inn
vinnuafl til Íslands frá útlöndum.
Óskar taldi sig fljótlega sjá í hvað
stefndi og byrjaði að kalla eftir
leyfum erlendis frá til að mega
flytja starfsmenn frá Íslandi til
annarra landa. Hann segir íslenska
iðnaðarmenn vel liðna á Norðurlöndum og fjölþætt þekking þeirra
og menntun þyki eftirsóknarverð
meðal frændþjóðanna sem telji
sig þekkja Íslendinga af góðu.
Hins vegar kvíði hann því að

SVÍÞJÓÐ Tæplega 500 á dag skrá
sig atvinnulausa í Svíþjóð þessa
dagana og hefur atvinnuleysi ekki
verið svo mikið frá því í upphafi
tíunda áratugarins. Sænska
ríkisstjórnin óttast að atvinnuleysi aukist á næstunni og telur
að það geti náð 9,2 prósentum
árið 2010. Þetta kemur fram í
Dagens Nyheter.
Anders Borg, fjármálaráðherra
Svíþjóðar, býst við að atvinnuleysið mælist 7 til 7,8 prósent í ár
og á næsta ári verði það 7,7
prósent og 9,2 prósent árið 2010.
Í Svíþjóð er gert ráð fyrir að
stýrivextir lækki um 3,5 prósent
síðar á þessu ári og verði 2,25 til
2,75 prósent á næsta ári. Árið
2010 verði stýrivextir 2,75
prósent. Allt eins er búist við að
efnahagsvöxturinn verði neikvæður á næstu árum.
- ghs

EFNAHAGSMÁL

ÍSLENSKT NEI TAKK Þórður Óskarsson, framkvæmdastjóri starfsmannaleigu, segir
orðspor Íslands svo skaðað að hann vilji leita að atvinnutækifærum fyrir Íslendinga
undir færeyskum formerkjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

markaðssetja fyrirtæki sitt í Kanada. Nú skapi það tortryggni og
spurningar að vera frá Íslandi.
Hann telur því mun vænlegra að
koma starfseminni á fót undir

færeyskum merkjum en þar í
landi hefur Voot einnig verið að
störfum. Færeyskt fyrirtæki sé
mun líklegra til að njóta trausts en
íslenskt.
- kdk
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Neðri deild Rússlandsþings:

Lenging kjörtímabils í höfn
RÚSSLAND, AP Neðri deild rússneska þingsins samþykkti fyrir
helgi, að lokinni þriðju og síðustu
umferð, frumvarp um að lengja
kjörtímabil forseta úr fjórum
árum í sex.
Frumvarpið fer nú til efri
deildar, sem væntanlega samþykkir það með hraði. Lögin hafa ekki
áhrif á yfirstandandi kjörtímabil
Dmitrís Medvedevs forseta, sem
lýkur árið 2012, en gerir hins
vegar Vladimír Pútín kleift að sitja
í samtals tólf ár í stað átta, eða tvö
sex ára kjörtímabil í stað tveggja
fjögurra ára, ef hann býður sig
fram til forseta að nýju, eins og
margir reikna með.
- gb

VONBRIGÐI Menningarmálaráðherrar

nokkurra Evrópuríkja við vígslu Europeana-síðunnar í Brussel á fimmtudag.
NORDICPHOTOS/AFP

Misheppnuð opnun vefseturs:

Evrópsk safnasíða hrundi
BRUSSEL, AP Metnaðarfull tilraun
til að sameina aðgang að menningararfi Evrópu á Netinu
strandaði strax á fyrsta sólarhringnum eftir að opnað var fyrir
hið nýja vefsetur, www.europeana.eu. Síðan hrundi vegna of
mikils álags á netþjóninn.
„Við erum að reyna okkar besta
til að opna Europeana-síðuna
aftur í öflugri útgáfu eins fljótt
og auðið er,“ sögðu forsvarsmenn
verkefnisins í Brussel á föstudag.
Stefnt væri að því að opna síðuna
á ný fyrir miðjan desember.
Á vefsetrinu er sameinaður
netaðgangur að öllum helstu
söfnum Evrópu, þar á meðal
Landsbókasafni Íslands-háskólabókasafni.
- aa

Sænski herinn:

Vill skrifstofur
fyrir samstarfið
SVÍÞJÓÐ Sænski herinn íhugar að

koma á fót þremur samstarfsskrifstofum í Svíþjóð til að sjá um
samvinnuna við norrænu grannlöndin. Varnarskrifstofan fyrir
Danmörku og Ísland verður í
Malmö, fyrir Noreg í Gautaborg
og í Stokkhólmi fyrir Finnland.
Þetta er liður í auknu norrænu
varnarsamstarfi.
Í sænska dagblaðinu Sydsvenskan er gert ráð fyrir auknu
samstarfi í gegnum menntun og
þjálfun hermanna og sameiginlegar aðgerðir í framtíðinni, til
dæmis á sjó. Samstarfið gæti líka
falið í sér að komið verði á fót
sameiginlegum flota Herculesflugvéla til að flytja sameiginlegar hersveitir.
- ghs

ALÞINGI
Spurt um skuldir útvegsins
Kristinn H. Gunnarsson spyr fjármálaráðherra hve mikið sjávarútvegsfyrirtæki skulda ríkisbönkunum þremur.
Jafnframt vill hann vita hve stór
hluti skuldanna er tilkominn vegna
kvótakaupa og hvaða veð hafi verið
lögð fram.

Háhraðanetþjónusta
Kolbrún Halldórsdóttir spyr samgönguráðherra hvað líði framkvæmd
við háhraðanetþjónustu fyrir lögheimili með heilsársbúsetu og fyrirtæki
með heilsársstarfsemi sem hvorki
eiga kost á slíkri þjónustu nú né
munu eiga kost á henni á markaðsforsendum.

Útgerðarmenn segja sölutregðu á humri tengjast alþjóðlegri efnahagskreppu:

Prestur í Finnlandi:

Sala á humri dregst saman

Fær sparkið fyrir heiðarleika

SJÁVARÚTVEGUR „Humar er dýr vara og fyrstu

FINNLAND Presturinn Olli Aalto í

kreppumerkin koma fram á sölu á slíkri vöru,“ segir
Ármann Einarsson, framkvæmdastjóri hjá Atlantshumri í Þorlákshöfn, um trega sölu á humri. Hann
segir að strax í sumar hafi orðið erfiðara að selja
humarinn.
Mest af íslenskum humri er selt úr landi og er
Spánn helsti markaðurinn fyrir heilan humar. Slitinn
humar, humarhalar, er hins vegar seldur til Kanada.
Ármann segir þau hjá Atlantshumri hafa veitt um
200 tonn af humri á síðustu humarvertíð sem stóð
frá 15. mars til 31. október. „Það fór einn gámur frá
okkur út á þriðjudaginn og við eigum einhver 30
tonn eftir af heilum humri sem við reynum að koma
út fyrir jólin,“ segir Ármann en á Spáni selst mest af
humri fyrir hver jól.
Hann segir mikið þrýst á að útgerðarmenn lækki
verð á humri. Þeir hafi þó þegar tekið á sig gríðar-

Finnlandi skiptir um nafn um
áramótin og gengur eftir það
undir nafninu Marja-Sisko Aalto,
eins og hann hefði verið skírður
hefði hann fæðst sem stúlka.
Aalto byrjar um áramót í
leiðréttingaraðgerðum á kyni, að
sögn Hufvudstadsbladet.
Aalto hefur verið prestur í
Imatra í þrjátíu ár en verður
sendur í sjúkraleyfi um áramótin.
„Ef ég hefði haldið áfram að
ljúga og þykjast vera karl hefði
ég getað haldið áfram fram á
lífeyrisaldur en þegar ég ákveð
að vera heiðarlegur þá er mér
sparkað,“ segir hann.
- ghs

ÞORLÁKSHÖFN Stór hluti humars sem veiddur er við Ísland er

unninn í Þorlákshöfn.

FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR ELÍASSON

legar verðlækkanir. „Gengisbreytingarnar eru einar
um að halda þessu uppi,“ segir Ármann en bætir við
að vegna gengisbreytinganna hafi skuldir flestra
útgerðarfyrirtækjanna einnig hækkað.
- ovd

ÁFRAM
ÍSLAND
– fyrir hag heimilanna

Fundarherferð ASÍ um landið í samstarfi við aðildarfélögin
Í dag:

Akureyri , Sjallinn – kl. 17.15

Staðir:

Egilsstaðir, Hótel Hérað – 25. nóvember kl. 20.00
Selfoss, Hótel Selfoss – 26. nóvember kl. 18.00
Reykjavík – Útifundur á Ingólfstorgi – 27. nóvember kl. 17.00

Dagskrá: Áfram Ísland – fyrir hag heimilanna. Hvert skal halda?
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ
Pallborð: Formenn landssambanda og stærstu félaga ASÍ sitja fyrir svörum
Tónlistaratriði, skipulagt í samvinnu við FÍH
Forystumaður stéttarfélags í heimabyggð kynnir drög að
ályktun fundarins
Í lokin verður boðið upp á kaffispjall
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Norska lögreglan upprætir nítján manna barnaklámshring:

Ungir Sjálfstæðismenn:

Ráðuneytismaður í hópnum

Seðlabankinn
brást ekki

NOREGUR Norska lögreglan grunar

MÓTMÆLI Banni við hjónaböndum

samkynhneigðra í Kalíforníu í Bandaríkjunum hefur verið mótmælt um
landið allt síðustu vikur. Þessir menn
voru á meðal mótmælenda í Sacramento í Kalíforníu á laugardag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

nítján menn um að hafa myndað
hring barnaníðinga sem hafa dreift
og skipst á myndum af börnum í
kynferðisathöfnum á Netinu og í
gegnum síma. Einn hinna handteknu vann að málefnum barna
sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í viðkomandi fagráðuneyti í
Ósló. Annar var leiðtogi í trúarsöfnuði.
Fréttin um að embættismaður í
norska ráðuneytinu, sem hefur
með málefni barna að gera, hefur
slegið niður eins og eldingu í stjórnkerfinu í Noregi. Maðurinn hefur
játað að tengjast hringnum og segist sjá sárlega eftir því en nafn

EMBÆTTISMAÐUR REKINN Embættis-

maður í norsku ráðuneyti var í. Myndin
er af Stórþinginu í Ósló.
FRÉTTABLAÐIÐ/MAGNUS FRÖDERBERG, NORDEN.ORG

hans var á lista yfir meðlimina.
Hann hefur nú verið rekinn úr
starfi, að sögn norska dagblaðsins

VG, en ekki fannst neitt barnaklám
í tölvu hans eða vinnuaðstöðu í
ráðuneytinu.
Málið kom fyrst upp í sumar
þegar kennari í Skien í Noregi fékk
tvær klámmyndir af börnum í farsíma sinn óumbeðinn. Hann ætlaði
fyrst að eyða skeytinu en ákvað
svo að hafa samband við lögregluna.
Félagar í barnaklámshringnum
áttu samskipti á Netinu, í gegnum
farsíma eftir að hafa mælt sér mót
í gegnum sjónvarp og þeir hafa
ekki allir hist. Lögreglan segir að
ekkert bendi til þess að þeir hafi
myndað sína eigin kynferðislegu
misnotkun á börnum. -.
- ghs

STJÓRNMÁL Áróður um að Seðlabanki Íslands hafi brugðist
hlutverki sínu undanfarið stenst
ekki skoðun, segir í ályktun
stjórnar Þórs, félags ungra
sjálfstæðismanna á Akranesi. Í
ályktuninni er lýst vanþóknun á
„einstaklega ósanngjarnri“ aðför
að stjórn bankans.
Stjórn Þórs bendir einnig á að
kapp sé best með forsjá þegar
komi að hugsanlegum aðildarviðræðum að Evrópusambandinu.
Staða þjóðarinnar nú megi ekki
verða til þess að langtímahagsmunum sé fórnað fyrir „ímyndaða lausn til skamms tíma“.
- bj

Vilja undan heilbrigðiseftirliti
Bæjarstjórn Ölfuss vill af starfssvæði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands yfir til Suðurnesja. Bæjarstjórinn segir
ástæðuna útgáfu starfsleyfa til Lýsis sem mengi óbærilega. Förum eftir lögum og reglum segir eftirlitið.
GUÐJÓN FRIÐRIKSSON sagnfræðingur

Mistök við vinnslu viðtals:

Rétt viðtal við
Guðjón á Vísi
Mistök urðu við frágang á viðtali
við Guðjón Friðriksson sagnfræðing í blaðinu í gær, með þeim
afleiðingum að sum svör voru
endurtekin í greininni en eitt svar
féll út.
Guðjón er spurður hvort bókin
Saga af forseta verði ekki að
koma út í uppfærðri útgáfu innan
fárra ára í ljósi atburða. Guðjón
svarar:
„Þessir atburðir sem gerst hafa
undanfarnar vikur kalla bara á
nýtt verk í sjálfu sér. Það er
annað tímabil. Þessi saga er að
mestu leyti skrifuð 2006 og 2007,
hápunktur tímabils sem segja má
að nú sé liðið og bókin lýsir því.
Svo verða önnur verk að segja
söguna áfram. Mér finnst ágætt
að þessi bók komi út núna. Hún er
þá vitnisburður um þessa tíma og
þátt Ólafs Ragnars í þeim.“
Rétta útgáfu viðtalsins við
Guðjón má lesa á Vísi. Beðist er
velvirðingar á mistökunum.
- bs

„Heilbrigðiseftirlit
Suðurlands hunsar bæði okkur og
úrskurð umhverfisráðuneytisins,“
segir Ólafur Áki Ragnarsson, bæjarstjóri í Ölfusi.
Ólafur Áki segir bæjarstjórnina
telja fullreynt að Ölfus fái framgang fyrir sjónarmið sín hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands varðandi fiskþurrkun
Lýsis í Þorlákshöfn. Þess vegna
sé því beint til
umhverfisráðherra og þingmanna kjördæmisins
að
breyta
lögum þannig að
Ölfus flytjist undir
Heilbrigðiseftirlit
ÓLAFUR ÁKI
RAGNARSSON
Suðurlands. Þá sé
leitað til umboðsmanns Alþingis vegna þess að
umhverfisráðuneytið sé komið þrjá
mánuði fram yfir tilskilinn frest í
afgreiðslu nýrrar kæru Ölfuss
vegna útgáfu nýs starfsleyfis til
tólf ára.
Ólafur Áki segir að þvert ofan í
kröfur
bæjarstjórnarinnar
og
úrskurð umhverfisráðuneytisins
frá í fyrra hafi Heilbrigðiseftirlit
Suðurlands í vor veitt Lýsi starfsleyfi til tólf ára fyrir fiskþurrkuninni.
STJÓRNSÝSLA

„Þessi þurrkun er gjörsamlega
óbærileg. Það er ekki líft á heimilum og vinnustöðum og bílar eru
ónýtir eftir að hafa staðið nálægt
þessu fyrirtæki. Stór hluti íbúanna
skrifaði undir áskorun um að veita
því ekki starfsleyfi og bæjarstjórnin hefur margítrekað það, en hjá
heilbrigðiseftirlitinu er ekkert
hlustað á okkar óskir. Málið er að
heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur
aldrei látið fyrirtækið fara eftir
starfsskilyrðum,“ segir bæjarstjórinn sem kveður langvarandi erfiðleika hafa verið í samskiptum við
Lýsi. „Lögmaður fyrirtækisins
hefur hótað íbúum málsókn fyrir
rógburð ef þeir kvarta.“
Elsa
Ingjaldsdóttir,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands, telur embættið hafa
unnið eftir settum lögum og reglum. Ekki mundi breyta neinu fyrir
Ölfus að heyra undir annað starfssvæði. „Heilbrigðiseftirlitssvæðin
framfylgja sömu reglum og ákvarðanir eru kæranlegar til sömu aðila.
Þess vegna á að að vera samræmi í
ákvörðunum og framkvæmd.“
Elsa minnir á að forsenda starfsleyfisins til Lýsis sé uppsetning
þvottaturna sem séu besta fáanlega
mengunarvörnin. Byggingarleyfi
fyrir þeim hafi ekki fengist hjá Ölfusi og því hafi fyrirtækið kært

MÓTMÆLI AFHENT Elsa Ingjaldsdóttir, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suð-

urlands, tók í apríl við mótmælum íbúa gegn veitingu starfsleyfis fyrir fiskþurrkun
Lýsis í Þorlákshöfn. Leyfið var síðar veitt.
MYND/GKS

FISKÞURRKUN Fiskþurrkunarverk-

smiðja Lýsis í Ölfusi.

sveitarfélagið til úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála. Niðurstöðu þaðan sé enn beðið.
„Ef úrskurðurinn verður sá að
Lýsi fái ekki að setja upp turnana
verður starfsleyfið að sjálfsögðu

MYND/GKS

endurskoðað í því ljósi. Það sama
gildir um úrskurð umhverfisráðuneytsins. Vitanlega hlítum við
honum hver sem hann verður,“
segir Elsa Ingjaldsdóttir.
gar@frettabladid.is

Öflugt háskólasamfélag er hornsteinn í þeirri
uppbyggingu sem nú bíður þjóðarinnar. Með
miða í Happdrætti Háskólans leggur þú þitt
af mörkum og átt um leið mikla möguleika á
frábærum vinningum.
Gakktu í hópinn og brostu og brostu!
- Þú færð miða á hhi.is eða hjá umboðsmanni.

ÞÚ STYÐUR UPPBYGGINGU
HÁSKÓLA ÍSLANDS...

...OG GÆTIR UM LEIÐ UNNIÐ
MILLJÓNIR
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„ ORÐRÉTT“
Jákvæð Framsókn

Mótmælandi á móti

„Það er kraftur í flokknum og
við erum núna að undirbúa
glæsilegt flokksþing sem
verður í janúar. Eftir það
verður allt upp á við.“

„Ég vissi ekkert hvað ég átti
að gera því ég er algjörlega
á móti því að borga þessa
sekt.“

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR, FORMAÐUR FRAMSÓKNARFLOKKSINS,
UM FYLGI FLOKKSINS Í SKOÐANAKÖNNUN.

HAUKUR HILMARSSON MÓTMÆLANDI VAR LÁTINN LAUS ÚR
FANGELSI EFTIR AÐ SEKT HANS
HAFÐI VERIÐ BORGUÐ Í KJÖLFAR
MÓTMÆLA Á LAUGARDAG.
Fréttablaðið, 23. nóvember 2008

Fréttablaðið, 23. nóvember 2008

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA: ATLI FANNAR BJARKASON RITSTJÓRI MONITOR

HVÍTBLINDA:

Fréttaleysið sæla en jólin gjaldþrota

TRUFLUN Á SJÓN

„Það er allt í lukkunnar velstandi hjá
mér. Ég var að byrja á nýju tölublaði
af Monitor og get ekki annað en
brosað yfir því, enda jákvæðasti
fjölmiðill landsins.
Það getur reynst erfitt að finna
ljósu punktana í þessu hrikalega
árferði, en það gerir starfið meira
krefjandi,“ segir Atli Fannar
Bjarkason, ritstjóri
tónlistartímaritsins
Monitor.
„Frítíma mínum eyði
ég í að rifja upp þátt
eftir þátt af Simpsons og Seinfeld.
Ég nenni ekki

lengur að horfa á fréttir, enda tala pólitíkusarnir eitthvað framandi tungumál sem
ég skil ekki.
Fréttaleysið hefur gert líf mitt að ævarandi sælu. Ég man ekki hvernig Davíð
Oddsson lítur út og Geir H. Haarde gæti
alveg eins verið afdalabóndi úr Eyjafirði.
Svo skilst mér að jólin séu á næsta
leiti, en ég nenni ekki að pæla í þeim og
finnst að við ættum að leggja þau niður.
Jólin urðu gjaldþrota með kapítalismanum og ég skil ekki hvernig hátíð sem
kallar það versta fram í fólki í mánuð
fyrir þrjá góða daga fær að viðgangast.
Spurning um að þjóðnýta jólin, þá verða
þau kannski aftur hátíð fólksins en ekki
fyrirtækjanna.“

■ Hvítblinda er truflun á sjónskynjun sem lýsir sér með því að allt
rennur saman í hvíta heild án skugga,
kennileita, áttar eða dýptar. Gerist
þetta helst þar sem jörð er alhvít og
himininn er skýjaður (til dæmis upp á
jökli eða í snjóbreiðu). Hvítblinda er
einnig sjálf birtan á alhvítum svæðum
þar sem himinn og jörð renna saman.
Snjóblinda er hið sama, nema snjóblinda er eingöngu tímabundin sjóndepra af völdum mikillar snjóbirtu, en
ekki lýsing á birtuskilyrðum. Á meðal
flugmanna er slíkt ástand, sem veldur
truflun á sjónskynjun, oftast kallað
hvítblinda, en snjóblinda er orð sem
er oftar notað um þær snjótruflanir
sem heimskauta- og jöklafarar og
skíðamenn þjást af.
* Heimild: Wikipedia

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
MÓTMÆLIN

Fólkið kaus þá
Mér skilst að
sýnishorn
af íslensku
þjóðinni mæti
reglulega niður
á Austurvöll, til
að kasta fúleggjum í þinghúsið
og mótmæla.
Mótmælendur hafa að
FLOSI ÓLAFSSON
sjálfsögðu ekki
hugmynd um
það hverju þeir eru að mótmæla
– en ef marka má fréttainnklipp þá
halda víst sumir hverjir að verið sé
að mótmæla Tyrkjaráninu og ekki
seinna vænna. Pereat er hrópað á
Davíð og landsstjórnin látin heyra
það – en öllum gleymist að það var
fólkið í landinu sem kaus þessa
fulltrúa sína og hefur raunar gert
svo lengi sem elstu menn muna
þó forgangsverkefni þjóðkjörinna
valdsmanna hafi raunar í gegnum
tíðina verið að búa í haginn fyrir
subbulega braskara.
Þegar ég var krakki og unglingur
trúði ég á fólkið í landinu og skoðanir þess. Á gamalsaldri er ég farinn
að hallast að því að jafnaldri minn
og kollega Clint Eastwood hafi lög
að mæla þegar hann segir í ágætri
bíómynd: „Well, sir, opinions are
like assholes, everybody’s got one.“

Ísland þarfnast góðra tíðinda
John Benediktsson, afkomandi skáldsins Einars
Benediktssonar, er forstjóri
tölvufyrirtækis í Kaliforníu
sem hyggur á opnun skrifstofu á Íslandi. Hann segist
bera hag þjóðarinnar fyrir
brjósti og vonast til að geta
skapað nokkur störf og
komið með peninga inn í
landið. Honum líður eins og
heima hjá sér á Íslandi.
„Ísland býr yfir gríðarlega mörgu
hæfileikafólki á tölvu- og tæknisviðinu, sér í lagi þegar kemur að
hugbúnaðarmálum. Fyrirtækið
mitt lítur þessa miklu hæfileika
hýru auga. Auk þess er ég sífellt
að
enduruppgötva
íslenskar
rætur mínar betur og betur og
þykir vænt um landið. Ísland þarf
á góðum fréttum að halda,“ segir
John Benediktsson, forstjóri og
annar stofnenda tölvufyrirtækisins FATTOC, LLC., sem hefur
aðsetur í Kaliforníu í Bandaríkjunum. John og meðeigandi hans,
David Salomon, hafa í hyggju að
opna útibú fyrirtækisins hér á
landi í náinni framtíð. FATTOC,
LLC. hefur þegar átt í nokkru
samstarfi á sviði hugbúnaðarmála við íslenska fyrirtækið
CCP.

JOHN MAR BENEDIKTSSON Afkomandi Einars Benediktssonar hyggst opna útibú frá

tölvufyritæki sínu hér á landi.

Afi Johns fluttist frá Íslandi til
Alaska í Bandaríkjunum í upphafi síðustu aldar. Faðir hans og
langafi Johns var skáldið og
athafnamaðurinn Einar Benediktsson. John sótti Ísland fyrst
heim fyrir rúmlega tveimur árum
og hefur komið hingað fjórum
sinnum eftir það. Hann segist

hafa heyrt margar sögur af langafa sínum og greinilegt sé að hann
hafi verið þekktur maður á
Íslandi. „Til dæmis heimsótti ég
Höfða, gamla heimili langafa
míns, og borðaði á fyrirtaksveitingastað í miðborginni sem er
nefndur eftir honum. Mér brá
dálítið þegar ég sá nafnið hans á

skiltinu. Fólk sagði mér margar
sögur og mér skilst að Einar hafi
verið leiðandi í framsýnni hugsun
á sínum tíma. Að hann hafi haft
háar hugmyndir fyrir land og
þjóð.“
Aðspurður vill John ekki líkja
sér við langafa sinn. „Hann var
greinilega merkilegur maður og
bækur hafa verið skrifaðar um
hann. Hins vegar hefur mér vegnað vel í starfi og blessunarlega
hefur heimskreppan haft lítil sem
engin áhrif á starfsemi fyrirtækisins. Ég ber hag Íslands fyrir
brjósti og hluti af þeirri hugsun
er að opna skrifstofu í Reykjavík,“ segir John og bætir við að of
snemmt sé að segja til um hversu
mörg störf skapist við opnun útibúsins. Þau gætu þó mögulega
orðið á bilinu fimmtán til tuttugu.
FATTOC, LLC. heldur námskeið
fyrir starfsfólk sitt hér á landi í
byrjun desember. Að sögn Johns
mun hann nota tækifærið þá til að
kanna aðstæður og mynda viðskiptasambönd. „Svo hef ég mikinn áhuga á að læra íslensku betur
en ég hef fengið tækifæri til. Ég
hef farið á nokkur námskeið og
systir mín hefur náð nokkrum
árangri með íslenskuna. En betur
má ef duga skal. Ég hlakka til að
koma til Íslands. Þar líður mér
eins og ég sé heima hjá mér,“
segir John Benediktsson að
lokum.
kjartan@frettabladid.is

Ádeila vegna efnahagsástandsins tekur á sig margvíslegar myndir:

Viðskiptajöfrar á ruslafötum
FÓLK Almenningsruslafötur sem

á hafa verið máluð kjólföt og
nafnspjöld þekktra viðskiptajöfra þjóðarinnar hafa vakið
töluverða athygli. Þessar ruslafötur er að finna við tjörnina í
Reykjavík, á Miklatúni og víðar.
Fréttablaðið hafði uppi á þeim
sem ber ábyrgð á gjörningnum,
en sá vildi ekki koma fram undir
nafni til að forðast sektir vegna
spellvirkja á almenningseignum.
Að sögn mannsins blöskrar
honum sú spilling sem víða viðgengst í kerfinu. Tók steininn úr
þegar fréttir bárust af afskriftum skulda hjá Kaupþingi fyrir
skemmstu, og lagði hann þá til
atlögu með málningu og stensla í
skjóli nætur.
Náttfarinn segir megininntak
ádeilu sinnar vera líkindin með
ruslafötunum og viðskiptamönnum sem hafa verið áberandi í
kringum hrun bankakerfisins,
eins og Hannesi Smárasyni, Jóni
Ásgeiri Jóhannessyni, Björgólfunum tveimur og Hreiðari Má,
sem ásamt fleirum hafa fengið
nafn sitt skráð á nafnspjöldin á
fötunum. Allt í kringum þessa
menn hafi átt að vera voðalega
fínt, en svo breyst í innantómt
drasl.
Spurður hvort von sé á fleiri

VIÐ REYKJAVÍKURTJÖRN Nafn Hannesar Smárasonar hefur verið málað á þessa
skreyttu ruslafötu við Reykjavíkurtjörn. Stúlkurnar þrjár á myndinni virðast sáttar
við ádeiluna, en tengjast fréttinni ekki að öðru leyti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ádeilugerningum af þessu tagi
segist maðurinn búast fastlega
við því. Hann noti sér þó einung-

is opinberar eignir við tjáninguna og láti einkaeignir í friði.
- kg

Ertu að leita
að góðum
innlánsvöxtum?
7,70% innlánsvextir
á verðtryggðum sparnaðarreikningi

Einn, tveir og þrír 312.250

• Betri innlánsvextir
• Öruggur sparnaður
• Engin lágmarksupphæð
• 36 mánaða binditími

M.v. vaxtatöflu S24
21. 10. 2008

Sæktu um...
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533 2424 – Digranesvegur 1

16

24. nóvember 2008 MÁNUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Skoðanakannanir og almannahagsmunir:

Endurreisnin
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

M

eð sanni verður ekki sagt að gangur stjórnarsamstarfsins hafi verið vakur síðustu daga. Einörð afstaða
formanns Samfylkingarinnar sýnist hafa ráðið því að
flokkurinn hvarf ekki úr stjórnarsamstarfinu eftir
ræðu talsmanns bankastjórnar Seðlabankans í Viðskiptaráðinu á
dögunum. Markmið hennar var að grafa undan ríkisstjórninni.
Úr vöndu er að ráða fyrir báða stjórnarflokkana. Sjálfstæðisflokkurinn er að tapa miklu fylgi en kjósendur hans fylgja
ríkisstjórninni býsna fast. Samfylkingin vinnur á en stuðningur
kjósenda hennar við stjórnarsamstarfið dvínar verulega. Forystumenn beggja flokkanna eru því í klemmu. Hún horfir hins
vegar við hvorum þeirra um sig með ólíkum hætti.
Evrópumálin eru vandi beggja. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að
ljúka endurmati á hagsmunum Íslands í janúar. Efnahagsþróun
á Íslandi á komandi tíð og staða landsins í samfélagi þjóðanna
getur þannig ráðist á næstu vikum í því ferli. Kosningar nú
myndu brjóta það ferli upp.
Kjósi Samfylkingin að hlaupa út úr stjórnarsamstarfinu og
knýja fram kosningar blasir þrennt við: Hún myndi að líkindum
bæta við sig fylgi. Ríkisstjórnarsamstarf við VG væri rökrétt
og nánast óhjákvæmilegt. Málefnalega yrði Samfylkingin hins
vegar að kyngja því að ýta niðurstöðu um Evrópumálin út af
borðinu eitt kjörtímabil í viðbót.
Flest bendir til að formaður Samfylkingarinnar hafi gert sér
betur grein fyrir þessari stöðu en þeir ráðherrar sem sögðust
vilja yfirgefa stjórnarsamstarfið og fara í kosningar. Það þarf
bæði áræðni og forystuhæfileika til að taka málefni fram yfir
sýnda veiði í skoðanakönnunum á óróatímum.
Á sama hátt verður endurmatið ekki vandalaust fyrir forystu
Sjálfstæðisflokksins. Á hennar herðum hvílir mikil ábyrgð. Það
er þörf á skýrri leiðsögn. Fólkið kallar á breiða samstöðu um
þann grundvöll sem framtíðarsýn um stöðugleika, hagvöxt og
velferð á að rísa upp af. Evrópusamstarf um nýja mynt er einn af
uppistöðuþráðunum í þeim vef.
Hér eru nú tugir erlendra lögmanna að kaupa eignir út úr
íslenskum fyrirtækjum. Erlendar ráðningastofur kalla til sín
Íslendinga til starfa erlendis. Þetta er ekki sú framtíðarsýn sem
nokkur maður vill sjá. Það eru hins vegar engin einföld og þægileg ráð til. Athyglisvert er að þeir sem vilja kjósa strax hafa ekki
verið á undan öðrum með að kynna skýrar hugmyndir um hvernig á að standa að málum við endurreisnina.
Við blasir að á fyrri hluta næsta árs þarf að móta þær meginlínur sem fara á eftir til þess að ná aftur jöfnuði í rekstri ríkissjóðs. Í hvaða hlutföllum á að skera niður og auka tekjur? Hvernig á að byggja upp heilbrigt viðskiptabankakerfi? Hvernig á að
hleypa súrefni á ný inn í atvinnufyrirtækin? Á Ísland að standa
eitt og sér eða hasla sér völl í alþjóðlegri samvinnu eins og grannþjóðirnar hafa gert?
Skilaboðin frá fundi Samfylkingarinnar um helgina um að
hagsmunir fólksins í landinu séu mikilvægari flokkshagsmunum eru skýr. Forysta Sjálfstæðisflokksins getur tekið þau sem
áskorun um að tefla úr þeirri stöðu sem stjórnarsamstarfið er
í. Fyrir þjóðina væri best að stjórnin varðaði leið fyrir breiðan stuðning áhrifamestu aflanna í þjóðfélaginu að nýrri endurreisnaráætlun.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
Issn 1670-3871
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Birtingarmyndin var ekki
þar
Þórlindur Kjartansson formaður SUS
telur rétt að koma því á hreint að
ungir sjálfstæðismenn og ráðandi
öfl í fjármálakerfinu hafa ekki átt svo
mikla samleið í grein sem birt var í
Fréttablaðinu í síðustu
viku. „Þau stefnumál
og grundvallarafstaða sem í raun
og sann einkenna
starf ungra sjálfstæðismanna hafa
ekki átt birtingarmynd í alþjóðlega
fjármálakerfinu á
síðustu misserum. Í
raun er öðru nær.“
En þó birtingarmynd

þessi hafi ekki verið í alþjóðafjármálakerfinu þá var Þórlindur sjálfur þar
vissulega. Hann starfaði í markaðsdeild Landsbankans, líkt og fleiri ungir
sjálfstæðismenn, og hafði umsjá með
erlendri markaðssetningu Landsbankans og samskiptum við dótturfélög
og erlendar starfsstöðvar.

Hlutverk hæfileikafólksins í bönkunum
Í greininni útskýrir hann
einnig það sem gæti hafa
verið hlutverk hans eftir að
hafa sogast inn í Landsbankann. „Ótrúlegur
gróði hefur hlaðist upp
í fjármálafyrirtækjum
um heim allan og mikill
fjöldi hæfileikafólks

hefur sogast inn í fjármálageirann þar
sem gáfur þeirra hafa verið nýttar til
að gera einfalda hluti flókna.“

Skilaboðaskjóðan hans
Vilhjálms
Vilhjálmur Bjarnason, formaður
Félags fjárfesta, las úr skilaboðaskjóðunni í þættinum Silfri Egils í gær.
Skilaboðin voru frá Má Mássyni, fjölmiðlafulltrúa Glitnis, sem óskaði eftir
því, væntanlega af kaldhæðni, að
komast í læri hjá Vilhjálmi í fjölmiðlaþjálfun. Vilhjálmur ætti kannski
að vísa bón Más til norskra
sjónvarpsmanna.
jse@frettabladid.is

Stjörnur tvær
Í

þessari miklu kreppu sem nú
ríður eins og holskefla yfir heim
allan standa tveir franskir
stjórnmálamenn með pálmann í
höndunum, og það eru Nikulás
forseti og bréfberinn Besancenot.
Nú þegar kapítalistar hafa á
stuttum tíma afrekað það sem
kommúnistum tókst ekki að gera á
sjötíu árum, sem sé að kollsteypa
kapítalismanum – en þetta er enn
ein sönnunin fyrir því hvað
kapítalisminn er í rauninni
máttugra og árangursríkara kerfi
en kommúnisminn – nýtur Sarkozy
þess að innst inni er hann hentistefnumaður. Meðan kenningasmiðir halda áfram að berja hausnum
við steininn og segja að lausnin á
vandanum sé enn meiri frjálshyggja getur hann því lýst yfir án
þess að hiksta eða stama að
grundvallarforsendur þeirrar
stefnu hafi nú reynst alrangar, og
það finnst almenningi lofa góðu um
að reynt verði að taka á málunum
af alvöru. Um skoðanir Besancenot,
áður leiðtoga franskra trotskíiista
og núverandi formanns hins nýja
andkapítalíska flokks, þarf ekki að
fjölyrða, og atburðir líðandi
stundar virðast staðfesta allt það
illt sem hann hefur sagt um
kapítalismann, og ríflega það.
En nú spyr kannske einhver:
hvað er þá orðið af hinum glæsta
flokki franskra sósíalista? Af þeim
er það að segja, að í mörg ár hafa
þeir verið að rembast við að
hvítþvo sig af öllum grun um
vinstri stefnu, á þeim dundu
stöðugt í öllum fjölmiðlum
kröfurnar um að þeir „aðhylltust
markaðsbúskap“, annars væru þeir
ófærir um að komast aftur í
ríkisstjórn, og þeim kröfum hlýddu
þeir, það var eins og þeim fyndist
þeir aldrei geta gengið nógu langt.
Síðast í vor lýsti sósíalistinn
Delanoé, borgarstjórinn í París, því
yfir að hann væri „frjálshyggjumaður“. En þegar sósíalistaflokkurinn var loksins búinn að giftast
frjálshyggjunni með brauki og

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Forsetar, bréfberar og kukl
bramli, fékk brúðurin bráðkveddu.
Og nú virðist hann vera að leysast
upp í einhverju smákóngastríði.
Það er eina sýnilega lífsmarkið sem
eftir er í flokknum.
Þess vegna eru Nikulás og
bréfberinn tvímælalaust stjörnur
dagsins, og gætu að því leyti vel
sómt sér hlið við hlið. En svo er
annað hliðstætt í lífi þeirra þessa
dagana, þeir eiga hvor um sig í
miklum málaferlum, og gæti maður
svo sem ímyndað sér að leiðir
þeirra kynnu að liggja saman í
biðstofum réttarsala. Og bæði
málaferlin eru á sinn hátt tímanna
tákn.
Besancenot er í þeirri undarlegu
stöðu að vera bæði ákærður og
ákærandi í nokkurn veginn sama
málinu. Andstæðingur hans er
fyrirtæki að nafni „Taser“ sem
flytur inn og selur einhvers konar
rafmagnsbyssur; eiga þær að lama
menn með því að gusa á þá 50.000
volta straumi, og er það talið
vænlegt til árangurs ef til óeirða og
uppþota skyldi koma, eins og vel
gæti gerst í því ástandi sem nú er
að myndast. Markmið fyrirtækisins
er að búa sem flesta lögregluþjóna
Frakklands þessu tóli, og hefur það
ekkert sparað í áróðri og auglýsingum. Besancenot gagnrýndi þessa
rafmagnsbyssuvæðingu sem nú
virðist í uppsiglingu, hann hélt því
fram að byssan væri hættuleg og
hefði þegar valdið dauða tuga
manna í Bandaríkjunum, og var það
byggt á skýrslum frá Amnesty
International. „Taser“ svaraði um
leið með því að kæra Besancenot

fyrir meiðyrði. En þá tók málið
óvænta stefnu, því skömmu síðar
kom í ljós að „Taser“ hafði ráðið
fyrirtæki einkaspæjara til að
njósna um Besancenot, konu hans
og son þeirra. Í því voru fyrrverandi lögreglumenn sem misnotuðu
mjög aðstöðu sína. Besancenot
kærði þetta umsvifalaust, og var
málið talið svo alvarlegt að bæði
einkaspæjararnir og nokkrir
yfirmenn „Taser“ fengu að dúsa um
stund í gæsluvarðhaldi. Bæði
málin, ef hægt er að tala um tvö
mál, eru fyrir rétti samtímis.
Málaferli Nikulásar eru af
nokkuð öðru tagi. Eitt af því sem
talið er fyrirsjáanlegt í kreppunni
er að galdur og kukl af öllu tagi
muni færast í aukana, kannske
samhliða óeirðum. Af þessum
ástæðum hefur forsjáll útgefandi
nú gefið út handbók í vúddúsæringum, sem eru upprunnar
meðal svertingja í Haítí. Í þessum
fítonskúnstum tíðkast það m.a. að
menn gera líkneskju af óvini
sínum, einhvers konar brúðu, og
stinga hana svo með nálum til að
valda viðkomandi fjandmanni
sjúkdómum og ódöngun, og
jafnframt sárum verkjum á þeim
stöðum líkamans sem stungið er í.
Það vantaði heldur ekki að
handbókinni fylgdi brúða, svo og
einar tólf nálar, og var þetta því
einhvers konar „galdra-kitt“; að
sögn fjölmiðla rokselst það. En svo
vildi nú til að brúðan var í líki
Sarkozys forseta, og hafa blöð birt
af henni stórar og skýrar myndir.
Nikulás vaknaði upp við vondan
draum þegar hann spurði þetta, og
höfðaði umsvifalaust mál gegn
útgefandanum. Hann taldi þetta
brot gegn „myndrétti“ sínum og
krafðist þess að brúðan yrði þegar í
stað tekin af markaðinum.
Málið er nú fyrir rétti eins og
mál bréfberans. En litlar líkur eru
á öðru en því að þeir munu báðir
fara með sigur af hólmi, og gætu
svo sem vel haldið upp á það í
sameiningu.

Að kenna gömlum hundi að sitja
Síðan segir í viljayfirlýsingu ríkisstjórnarinnar: „... Þetta mun gera okkur kleift að slaka
á hömlum á lánveitingum Seðlabankans og
smám saman reiða okkur aftur á stýrivexti
sem aðalstjórntæki peningamála innan
ramma sveigjanlegrar gengisstefnu. Í þessu
angt er síðan ríkisstjórninni var gerð grein
efni reiknum við með að krónan styrkist fljótt
fyrir að íslenskir bankar væru orðnir alltof
og að verðbólga á ársgrundvelli verði komin í
stórir og skuldsettir fyrir íslenskt samfélag.
EYGLÓ
4,5% við lok ársins 2009 og að krónan styrkist
Fyrir lá fjöldi viðvarana sem voru algjörlega
hunsaðar. Forystumenn þjóðarinnar voru alltof HARÐARDÓTTIR enn frekar og verðbólgan haldi áfram að
hjaðna árið 2010.“
önnum kafnir við að ferðast með einkaþotum
Hljómar þetta ekki ansi kunnuglega? Hversu oft
heimshornanna á milli, jafnvel í boði útrásargreifanna.
höfum við ekki heyrt ríkisstjórnina, seðlabankann og
Afleiðingin er sú að nú þarf þjóðin að taka á sig 700
greiningardeildirnar tala svona? Og enn hljómar
milljarða króna neyðarlán frá alþjóðasamfélaginu,
platan, þrátt fyrir að margir af okkar virtustu
vegna hins algjöra dugleysis og ráðaleysis sem
ríkisstjórnin hefur sýnt í viðbrögðum sínum við þeirri hagfræðingum segi að stjórnun peningamála með
stýrivöxtum samhliða sveigjanlegri gengisstefnu
kreppu sem dunið hefur yfir.
gangi ekki fyrir þetta pínulitla myntkerfi okkar.
Samkomulagið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn felur í
Það getur nefnilega verið erfitt að kenna gömlum
sér að ríkisstjórnin ætlar að halda áfram að reiða sig á
hundi að sitja. Það eina sem þessi ríkisstjórnarhundur
krónuna, sem flestir telja handónýta, án þess að það
virðist kunna, er að leggjast á bakið og þykjast vera
komi sérstaklega fram hvernig þeir ætla að gera það.
Nefnt er mikilvægi stöðugleika, vextir verði hækkaðir dauður.
enn meira, gjaldeyrishöftum beitt og já, bankar eiga
Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins í
ekki lengur að fá lán frá Seðlabankanum.
Suðurkjördæmi.

UMRÆÐAN
Eygló Harðardóttir skrifar um ríkisstjórnina
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Björk fær slæma ráðgjöf
UMRÆÐAN
Sandra B. Jónsdóttir
skrifar um líftækni

R

sviði verði best formfest í
reglugerðum. Gott dæmi
um slíka stofnun er norska
rannsóknastöðin í genavistfræði (GenØk).

eglugerðir eru ekki
Andstaða við reglugerðir
ógnun, heldur vísa
vanhugsuð
þær veginn til heilbrigðara þjóðfélags og
Krafan um straumlínuvísinda.
laga regluverk lætur vel í
SANDRA B.
Í samantekt Dr. Karls JÓNSDÓTTIR
eyrum margra vegna
Karlssonar fyrir líftæknilandlægrar andstöðu við
hóp Bjarkar sem birt var í Fréttareglugerðir. En minnumst þess að
blaðinu 15. nóv. s.l. eru þau tilmegin orsök fjármálakreppunnar
mæli á borð borin að styrkja beri
var skortur á lagareglum og eftirlíftækni á Íslandi með mun meira
liti. Fyrirtækjum mislíkar oft
fjármagni úr vösum skattgreiðreglugerðir og reyna hvað þau
enda og með straumlínulagaðra
geta að komast fram hjá þeim.
regluverki. Þessi formúla mun
Þau þurfa að skila arði af fjárfesthvorki þjóna þjóðfélagi okkar né
ingum og án reglugerða selja þau
vísindunum.
nýjungar áður en þær eru fullþróaðar og áður en öryggi þeirra er
Ísland þarf óháða vísindastofnun
tryggt. Erfðabreytt matvæli eru
gott dæmi. Matvæla- og lyfjaeftÞað er óhætt að taka undir þá
irlit Bandaríkjanna tekur við
skoðun að æskilegt sé að styrkja
umsóknum þarlendra fyrirtækja
rannsóknir og þróun með fjársem hyggjast rækta eb-plöntur,
magni opinberra eða óháðra aðila,
án þess að láta fara ofan í saumþví með óháðri fjármögnun er líkana á þeim. Leyfi eru gefin út á
legra að öryggi og gæði verði
þeim forsendum að fyrirtækin
meginhvatar vísindastarfs. En
sem sækja um hafi gert nægar
háskólar eru ekki réttur vettvangrannsóknir til að tryggja öryggi
ur til að sjá um áhættumat á hagviðkomandi ræktunar. Í reynd
nýtingu líftækni. Og ungum vísstýrir iðnaðurinn sér sjálfur, –
indamönnum hættir til að einblína
með hörmulegum afleiðingum
á kosti nýrrar tækni og horfa
fyrir bandarískan landbúnað,
framhjá áhættu, sem hún hefur í
útflutning og umhverfið.
för með sér. Hér á landi er brýn
þörf á rannsóknastofnun með
Að fjármagna fyrirheit í stað
þrautþjálfuðum og vel launuðum
vísinda
vísindamönnum, sem eru óháðir
líftækniiðnaðinum og treysta má
Allt frá því að Reagan komst til
að geri óvilhallt mat á umsóknum
valda hefur bandarískum lífum hagnýt líftækniverkefni. Slík
tæknifyrirtækjum
tekist
að
stofnun gæti veitt vísindalega
tryggja sér gríðarlega fjármuni
ráðgjöf til stjórnstofnana sem
frá hinu opinbera á grundvelli lofbera ábyrgð á leyfisveitingum til
orðalista. Engin þessara fyrirlíftæknifyrirtækja, og gæti uppheita hafa þó staðist. Eb-afurðir
lýst yfirvöld um með hvaða hætti
leiddu ekki til minni eiturefnaeftirlit og stjórnun áhættu á þessu
notkunar – þvert á móti jókst hún.

Þær juku ekki uppskeru – og í
mörgum tilvikum minnkaði hún.
Hvarvetna sem eb-plöntur hafa
verið ræktaðar hafa þær mengað
aðra ræktun. DNA hefur borist úr
leifum eb-plantna út í jarðveg og
eyðilagt með því frjósemi jarðvegs og mengað grunnvatn. Ebplöntur hafa víxlfrjóvgast við
villtar plöntur og myndað þannig
ofurillgresi. Skordýr hafa breyst í
ofurskordýr eftir að hafa innbyrt
Bt-eitrið úr eb- maís- og bómullarplöntum. Dómstólar í Bandaríkjunum hafa a.m.k. þrívegis
dæmt
landbúnaðarráðuneytið
fyrir ófullnægjandi eftirlit með
eb-ræktun, og fjöldi bænda á í
málaferlum við líftæknifyrirtæki
um ræktunarréttindi. Mörg sambandsríki reyna nú að draga úr
tökum líftæknifyrirtækja á landbúnaðinum og kröfur neytenda
leiddu til þess að Barack Obama
lýsti yfir að merkja beri eb-matvæli.

Evrópa gefur rétta fordæmið
Evrópuþjóðir viðurkenna það sem
Bandaríkin eru nú að átta sig á að
reglugerðir eru óhjákvæmilegur
þáttur í lýðræði og jafnframt
virkasta tækið til að vernda
alþjóðaviðskipti. ESB hefur sett
ítarlegar reglur um erfðabreyttar
lífverur vegna þess að varúðarreglan, sem er grunnatriði í löggjöf ESB, er álitin hin rökrétta
leið til að stjórna nýrri tækni.
Kröfur líftæknifyrirtækja um
minna regluverk munu aldrei
þagna, en vel upplýst stjórnvöld
munu standast þann þrýsting.
Reglugerðir eru ekki ógnun, heldur vísa þær veginn til heilbrigðara
þjóðfélags – og vísinda.
Höfundur er sjálfstætt starfandi
ráðgjafi.

Allir sem eru með verðtryggð fasteignaveðlán hjá opinberum lánastofnunum,
lífeyrissjóðum eða öðrum fjármálafyrirtækjum með starfsley hér á landi eiga rétt
á greiðslujöfnun, uppfylli þeir skilyrði laganna. Lántakandi skal koma umsókn
sinni á framfæri við viðkomandi lánastofnun og skal hún vera umsækjanda að
kostnaðarlausu.

Ný gildi á Íslandi
bankans. Ríkisstjórn Íslands
hefur nú gengið frá óútfylltum tékka vegna Icesavereikninga og getur sá tékki
numið allt að 640 miljörðum,
fer allt eftir því hversu langt
eignir Landsbankans ganga
uppí þessa skuld.
ftir þær sviptingar
Á þessari stundu veit engsem nú hafa orðið í
inn hver hin endalega uppíslensku efnahagslífi er VILHJÁLMUR
hæð verður sem við og
ekki annað hægt að segja BIRGISSON
næstu kynslóðir þurfum að
en að það sé grátlegt fyrir
greiða vegna græðgisvæðingar
íslenska alþýðu að horfa upp á það
þessara manna.
ástand sem nú blasir við þjóðinni.
Það á að vera skýlaus krafa að
Ástand sem er að langstærstum
leitað verði allra leiða til að frysta
hluta tilkomið vegna ofþenslu
eigur þeirra útrásarvíkinga sem
bankakerfisins og græðgisvæðingstóðu að útrás bankanna á meðan
ar sem hér hefur ríkt undanfarin ár
rannsókn fer fram á hruni bankí fjármálageiranum.
anna. Það á líka að
Þjóð sem átti nánvera skýlaus krafa
ast skuldlausan ríkissjóð um síðustu Krafa almennings er sú að að þeir aðilar sem
áramót horfir nú hér verði tekin upp ný gildi skuldsettu íslenska
alþýðu upp í rjáfur
upp á stórauknar
í íslensku samfélagi, gildi
á erlendri grundu
skuldir þjóðarbúsverði látnir sæta
ins vegna græðgi- sem lúta ekki að græðgi,
svæðingar útrásar- sérhagsmunagæslu, einka- ábyrgð og einnig
allir þeir eftirlitsaðvíkinganna.
ilar sem brugðust
Það er með mikl- vinavæðingu og hroka í
hlutverki sínu.
um ólíkindum að garð almennings.
Við vitum hvað
bankarnir skuli hafa
gerist ef skipstjóri
náð að skuldsetja
á skuttogara sofnar á sinni vakt og
sig jafn mikið og raunin varð. Það
siglir skipi sínu upp í brimgarð. Jú,
var löngu orðið ljóst að íslenska
hann er sviptur skipstjórnarrétthagkerfið hafði enga burði til að
indum tafarlaust og er dæmdur af
standa undir ofvexti íslensku bankdómstólum fyrir vítavert gáleysi í
anna enda voru þeir búnir að vaxa
starfi.
12 falt umfram þjóðarframleiðslu.
En þeir aðilar sem standa við
Íslenskri alþýðu þessa lands
stýrið á þjóðarskútunni og sigla á
ofbauð þau ofurlaun sem æðstu
12 mílna ferð beint upp í stórgrýttstjórnendur fjármálageirans fengu.
an brimgarðinn með skelfilegum
Nægir að nefna í því sambandi laun
afleiðingum fyrir allan almenning í
bankastjóra Kaupþings upp á 64
þessu landi virðast ekki ætla að
milljónir á mánuði, árslaun sem
axla neina ábyrgð. Allir þessir aðilnámu rúmum 700 milljónum króna,
ar segja: ekki benda á mig!
eða þegar bankastjóri Glitnis fékk
Krafa almennings er sú að hér
300 milljónir fyrir það eitt að hefja
verði tekin upp ný gildi í íslensku
störf hjá nýjum banka.
samfélagi, gildi sem lúta ekki að
Þegar verkalýðshreyfingin og
græðgi, sérhagsmunagæslu, einkafleiri aðilar gagnrýndu kaupréttarvinavæðingu og hroka í garð
samninga, bónusa og önnur ofuralmennings. Þessi nýju gildi eiga
laun hjá starfsmönnum fjármálaað lúta að réttlæti, jöfnuði og virðstofnana þá komu skýr svör frá
ingu.
þeim aðilum: ykkur grálúsuga
Það er klárt mál að það þarf að
almúganum kemur þetta ekkert
fara fram uppgjör í þessu samfévið.
lagi vegna þess stórslyss sem hér
Raunin hefur hins vegar orðið
hefur orðið í íslensku efnahagslífi.
allt önnur, okkur kom þetta svo
Slíkt uppgjör getur ekki farið fram
sannarlega við. Ég tala nú ekki um
nema að boðað verði hér til kosnþegar þessir snillingar eru búnir að
inga og það í síðasta lagi í mars eða
veðsetja íslenska þjóð uppí rjáfur á
apríl.
erlendri grundu og það án vitundar
meginþorra almennings þessa
lands. Búið var að veðsetja íslenska
þjóð fyrir allt að 640 milljarða
Höfundur er formaður Verkalýðsvegna Icesave-reikninga Landsfélags Akraness.

UMRÆÐAN
Vilhjálmur Birgisson
skrifar um efnahagsástandið
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Trúnaðarmenn SFR
Hlutverk
trúnaðarmanna er m.a. að tryggja
að kjarasamningar séu
haldnir og réttur starfsmanna virtur. Aldrei hefur
verið mikilvægara en nú
að eiga öfluga talsmenn
stéttarfélaganna,
sem
standa vörð um kjör félagsFR - stéttarfélag í
manna okkar. Trúnaðaralmannaþjónustu
er ALMA LÍSA
menn standa þó aldrei
með um 7.000 félagsmenn JÓHANNSDÓTTIR
einir því stjórn og starfsog hefur á að skipa um 250
menn félagsins eru þeim til stuðntrúnaðarmönnum
sem
saman
ings ásamt trúnaðarmannaráði
mynda trúnaðarmannaráð. TrúnaðSFR. Trúnaðarmannaráð SFR er
armenn eru lífæð stéttarfélagsins
öflugt og erum við mjög stolt af
og tenging okkar við vinnustaði
störfum þess.
félagsmanna. Öflugt trúnaðarStarf trúnaðarmanna er gefandi
mannakerfi er lykillinn að farsælu
og felur í sér tækifæri til að bæta
starfi innan stéttarfélagsins og viljvið sig þekkingu og reynslu á sviði
um við því hnykkja á mikilvægi
starfsmannamála. Einnig gefur það
þess að kosnir séu trúnaðarmenn
innsýn í rekstur stofnanna og starffyrir hönd félagsmanna SFR á
semi stéttarfélaga. Góður trúnaðöllum vinnustöðum.
armaður þarf fyrst og fremst að
Vellíðan félagsmanna okkar og
hafa áhuga á vellíðan og starfsörstarfsöryggi er ofarlega í huga
yggi félaga sinna. Hann þarf að
SFR. Þrátt fyrir að opinberir starfsvera vakandi fyrir vinnuumhverfmenn búi við annað atvinnuöryggi
inu og eiga auðvelt með mannleg
en starfsmenn á hinum almenna
samskipti og ríka réttlætiskennd.
markaði er farið að gæta óöryggis
SFR hvetur félagsmenn til að
hjá félagsmönnum okkar. Fregnir
standa vörð um réttindi sín á þessaf lokunum deilda hjá Landspítala
um víðsjárverðu tímum, hugum að
háskólasjúkrahúsi og flötum niðurstarfsumhverfi okkar og réttindaskurði hjá hinu opinbera um 10%
málum. Saman erum við 7.000 raddveldur óöryggi og áhyggjum meðal
ir – öflug og sterk. Stöndum vörð
okkar félagsmanna og enn er ekki
um kjörin okkar, kjósum fulltrúa
komið í ljós hver áhrif efnahagsstéttarfélagsins á alla vinnustaði.
ástandsins verða á heimilin í landinu. Viljum við því efla og bæta
þjónustu við okkar félagsmenn m.
a. með því að hlúa að trúnaðarHöfundur hefur umsjón með starfi
mönnum.
trúnaðarmanna hjá SFR.

UMRÆÐAN
Alma Lísa Jóhannsdóttir skrifar um stéttarfélag í almannaþjónustu

Jbh`cjb\gZ^Âhaj_[cjc
[VhiZ^\cVkZÂa{cV
Óski lántaki Íbúðalánasjóðs eftir að greiðslujöfnun komi til framkvæmda á
gjalddaga í desember næstkomandi þarf umsókn að berast Íbúðalánasjóði
eigi síðar en þriðjudaginn 25. nóvember. Framvegis þarf að sækja um
greiðslujöfnun 11 dögum fyrir gjalddaga.
Greiðslujöfnun er úrræði fyrir lántakendur til að létta greiðslubyrði verðtryggðra lána þar til kaupmáttur eykst að
nýju. Vakin er sérstök athygli á því að greiðslujöfnun lána mun leiða til aukins vaxta- og verðbótakostnaðar á
lánstíma þar sem í henni felst frestun afborgana að hluta. Hægt er að óska eftir afnámi greiðslujöfnunar á lánum
hvenær sem er og mun þá sú upphæð sem safnast hefur á jöfnunarreikning leggjast við höfuðstól lánsins og
greiðast á eftirstöðvum lánstíma.

Umsóknir um greiðslujöfnun eru á vefsíðu Íbúðalánasjóðs, www.ils.is.
Starfsfólk Íbúðalánasjóðs er einnig reiðubúið til að veita viðskiptavinum aðstoð við umsóknir.
Skilyrði fyrir greiðslujöfnun er að lán sé í skilum, ekki í frystingu og ekki þegar vera með
greiðslujöfnun frá fyrri tíð.

www.ils.is

Borgartúni 21, 105 Reykjavík
Sími: 569 6900, 800 6969, fax: 569 6800

S

MÁLVERK geta kostað skildinginn og kannski ekki
allir sem haf ráð á að eyða háum upphæðum í listaverk
þessa dagana. Ef listrænir hæfileikar leynast í fjölskyldunni er því tilvalið að virkja þá núna til að fegra heimilið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

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

STIGAR
Allar mögulegar gerðir og stærðir
smíðað eftir óskum hvers og eins
Beygjanlegir Handlistar & Gólflistar
Loftastigar, Innihurðir, Gerefti
Gólflistar, Franskir gluggar í hurðir
Smíðum Harmonikkuhurðir eftir máli
Bílkerrur úr Áli frá Anssems í Hollandi

Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215

www.byggingavorur.com

Patti lagersala

VERÐHRUN

50%

A F S L ÁT T U R

af öllum rúmum
út nóvember
Verðdæmi með afslætti:
90 x 200 cm Verð frá kr. 44.450,120 x 200 cm Verð frá Kr. 55.950,150 x 200 cm Verð frá Kr. 67.450,180 x 200 cm Verð frá Kr. 80.950,-

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16
Jarðþrúður Karlsdóttir við píanó lífs
síns, þar sem hún semur mest af
tónlist sinni innan um persónulega
muni, úrklippur, minnismiða, jólaskraut, Jesúmyndir og jólaseríur.

fyrir
ATA R N A

Píanó saknaðar og þrár
Stór og lítil
heimilistæki,
símtæki og ljós í
miklu úrvali.
Sjáið jólatilboðin á
www.sminor.is

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Í Vesturbænum býr ungt og efnilegt tónskáld í samfélagi við merkilegan ættargrip sem hún gefur sjálfa
sig alla og fær drauma sína að launum, en á hljóðfærið spilar hún aðeins tvö lög eftir aðra en sjálfa sig.
„Mitt uppáhald og sálarheill er
aldargamalt barpíanó sem foreldrar mínir fluttu inn frá Englandi fyrir meira en þrjátíu árum,
í þeim tilgangi að gefa okkur
systrum tækifæri á tónlistarnámi,
en í þeim efnum völdum við allar
að læra á píanó,“ segir Jarþrúður
Karlsdóttir, tónskáld og hljóðmaður, um þann grip sem er í mestum
metum hjá henni heima.
„Píanóið hefur fylgt mér því ég
vil spila á hverjum degi, en systur
mínar tvær komast af án þess,
þótt báðar séu reyndar komnar
með píanó á sín heimili í dag. Þær
bundust því ekki sömu tilfinningum, en mér þykir stórvænt um

þetta hljóðfæri. Það hefur lifað
með mér alla ævi, frá því ég byrjaði að glamra á það sem lítið barn
og áfram eftir að ég hóf tónlistarnám á fimmta árinu,“ segir Jarþrúður um T.G. Payne-píanóið sem
hætt var að framleiða fyrir meira
en öld í þeirri mynd sem það stendur hjá Jarþrúði, en einkenni þess
er hár strengjakassi með löngu
aflagðri uppsetningu á strengjum.
„Hljómurinn er afar sálarmikill
og skemmtilegur, en mér er bráðnauðsynlegt að spila á það daglega
og finnst orðið erfitt að fara til
útlanda ef ég kemst ekki í píanó.
Ég tek þá með mér lítið ukulele til

að komast í gegnum ferðina, því
annars er ég ómöguleg af þrá og
söknuði,“ segir Jarþrúður sem
stendur á tímamótum í vikunni
þegar út verður gefin frumsamin
tónlist hennar úr leikverkinu
Dansaðu við mig.
„Ég hef samið tónlist í mörg ár,
en þetta er í fyrsta sinn sem lagasafn eftir mig eina kemur út. Ég
sem mikið á gamla píanóið heima
og spila reyndar aðeins tvö lög
eftir aðra á það, því oftast er ég að
semja. Annað er píanólag úr kvikmyndinni Tvöfalt líf Veróníku
eftir Krzysztof Kieslowski og hitt
lítið lag eftir Edward Grieg.“
thordis@frettabladid.is
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GOTT SIGTI er þarfaþing í eldhúsið. Misauðvelt er
að hella vatni af mat og til dæmis eiginlega alveg vonlaust að eiga við spaghettí án þess að nota sigti. Sigtið
kemur sér líka vel þegar grænmeti er þrifið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dönsk innrétting úr hnotu og tekki frá
Tona fæst í Innréttingum og tækjum.
Handlaugarskápur kostar 78.846 og
hliðarskápur 76.900. Spegillinn er á
25.900 með innbyggðum ljósum.

Ein af nýju innréttingunum í Brúnási.
Efniviðurinn er hlynur og borðplatan er
úr graníti frá S. Helgason. Höldurnar eru
kantaðar. Staðgreiðsluverð er 159.740
krónur.

Ítölsk Nostalgia í Innréttingum og
tækjum. Baðskápurinn kostar 85.900 og
innréttingin að öðru leyti 169.500 með
spegli, ljósi og handlaug. Blöndunartækin eru ekki innifalin.

Þokki, ending og þægindi
Þegar endurnýja þarf baðherbergi eða útbúa nýtt er úr ótal innréttingum að velja. Því komst Fréttablaðið að bara með því að líta inn í tvær búðir í Ármúla, Brúnás og Innréttingar og tæki.

Alla þriðjudaga

  
    

framleiddir eftir máli
á allar gerðir kælitækja.

NÝVAKI

Dvergshöfða 27 • S. 557 2530

Frum

Þéttikantar

Að mörgu er að hyggja þegar innrétting er valin á
baðherbergi hússins. Fyrst er það stærðin og í öðru
lagi þægindin. En útlitið hefur líka sitt að segja.
Bæði eykur það gleði heimilisfólks og getur skilað
sér í hærra verði ef til sölu eignar kemur. Miklu
skiptir líka að auðvelt sé að þrífa baðherbergið og að
allir fletir séu slitsterkir.
Brúnás er með íslenska smíði sem fer fram á
Egilsstöðum og í verslunina í Ármúla bætast stöðugt
nýjar baðinnréttingar, allar upphengdar.

Innréttingar og tæki selur úrval innréttinga frá
Danmörku, Belgíu og Ítalíu. Þær ítölsku, Nostalgia
minna á fortíðina og henta við endurnýjun eldri
húsa. Hinar dönsku Tona eru andstæða þeirra,
stílhreinar, upphengdar og nýtískulegar og þær
belgísku eru til í ótal einingum sem hægt er að raða
saman eins og hverjum hentar best. Fást í sex
viðartegundum, sumar með ekta granít í plötunum,
aðrar marmara og einnig fást granítblöndur og
plast.
gun@frettabladid.is

Grunnur að góðu líﬁ
Fasteignasala :: Lágmúla 7 :: 108 Reykjavík :: sími 535_1000

Þorlákur Ó. Einarsson lögg. fasteignasali
Þórhildur Sandholt lögfr. og lögg. fasteignasali

fasteignir
24. NÓVEMBER 2008
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• Leitum að 3ja herb íbúð fyrir Stéttarfélag
í Lækjarsmára í Kóp í lyftublokk. Góðar
greiðslur.
• Tvær íbúðir til leigu í Einholti 2ja og
3ja herb leiga 80 -100 þús með rafm+hita.
Lausar strax.
• Vilt þú skipta þinni eign í aðra eign ?
Höfum marga á skrá og margt í boði.
• Átt þú íbúð og viltu taka bíl upp í ?

HÚSIN Í BORGINNI …ÞAÐ BORGAR SIG

Allir nánari uppl veitir
Telma Róbertsdóttir
í 899-5611 eða í 511-5005
Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Húsið er í smíðum en verður afhent fullfrágengið að utan og tilbúið til innréttinga að innan.

Útsýni yfir Elliðavatn
Fasteignasalan Valhöll hefur til
sölu parhús á tveimur hæðum
í Norðlingaholti.

H

úsin standa ofan götu við
Búðavaðið
með
góðu
útsýni yfir Elliðavatnið.
Samkvæmt skráningu er stærð

hússins 219 fermetrar og þar af er
íbúðarrýmið 188,3 fermetrar og
bílskúrinn er 30,7. Húsið er í smíðum og verður afhent fullfrágengið að utan og tilbúið til innréttinga
að innan og lóð verður grófjöfnuð.
Á neðri hæð er andyri, þvotta-

hús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og bílskúr sem innangengt
er í úr anddyri. Á efri hæð er
stofa og borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, baðherbergi, gangur,
hol og geymsla.
Afhending hússins fer eftir
samkomulagi.

Á ils.is getur þú:
Gengið frá greiðslumati
Sótt um íbúðalán
Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Ýmsar reiknivélar

@nccijÄga{cV`_g^c{^ah#^h

Netsamtal við ráðgjafa
Umsókn um rafrænar
afborganir lána
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SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

4IL LEIGU
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4IL LEIGU VIÈ 'J¹HELLU Å (AFNARÙRÈI NÕTT ATVINNUHÒSN¾ÈI SEM
HENTAR VEL UNDIR HEILDSÎLU LAGER IÈNAÈ EÈA VERKST¾ÈI 3T¾RÈ FR¹
 FM ¹ H¾ÈUM   METRA LOFTH¾È ¹ JARÈH¾È  6SKHÒSN¾ÈI

!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR

3VEINN %YLAND GSM   EÈA ¹ SKRIFSTOFU &ASTEIGNIS

Vala Matt mælir með...
Hannes Steindórsson

„Ef þið eruð að kaupa eða selja fasteign.
Hafið þá samband við Hannes hjá Remax.
Hannes þjónustar ykkur 100% og gef ég
honum mín bestu meðmæli.“

699 5008

Valgerður Matthíasdóttir
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Fremri í atvinnufasteignum

FREMRI Í ATVINNUFASTEIGNUM

Kleagarðar 6
Sundahöfn

3TËREIGN BÕÈUR TIL LEIGU ÖESSA ÎÚUGU EIGN 5M ER AÈ R¾ÈA  M ST¹LGRINDARHÒS (ÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST
Å AÈALSAL SEM ER  M MEÈ ALLT AÈ  METRA LOFTH¾È ÖRENNAR STËRAR INNKEYRSLUDYR SEM MÎGULEIKI ER ¹
AÈ H¾KKA /G  M SKRIFSTOFU OG LAGERRÕMI
o
o
o
o
o
o

(ÒSIÈ ER AFAR VEL STAÈSETT VIÈ SV¾ÈI SKIPAFÁLAGANNA Å 3UNDAHÎFN
!ÈKOMAN AÈ HÒSINU ER AFAR GËÈ OG N¾G BÅLAST¾ÈI
'OTT ATHAFNASV¾ÈI TD FYRIR G¹MA OG FL
4VEIR HLAUPAKETTIR MEÈ BRAUTUM ÖVERT YÙR HÒSIÈ MEÈ   TONNA LYFTUGETU Å AÈALSALNUM
5M  M STARFSMANNAAÈSTAÈA LAGER OG SKRIFSTOFUR ERU ¹ MILLILOFTI
®ÚUGT LOFTR¾STIKERÙ ER Å ÎLLU HÒSINU

.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA  p S  

Víkurhvarf 7
Kópavogi

3TËREIGN BÕÈUR TIL LEIGU GL¾SILEGT   M SKRIFSTOFU ÖJËNUSTU OG VERSLUNAR HÒSN¾ÈI ¹SAMT BÅLAKJALLARA
VIÈ 6ÅKURHVARF  Å +ËPAVOGI (ÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST Å TV¾R H¾ÈIR INNDREGNA ÖRIÈJU H¾È OG KJALLARA ,YFTA VERÈUR
Å HÒSINU )NNRÁTTAÈ AÈ ËSKUM LEIGJANDA
o
o
o
o
o
o

+JALLARI ER SAMTALS   M
*ARÈH¾ÈINN ER  M MEÈ   METRA SALARH¾È
®NNUR H¾ÈIN ER  M MEÈ TVENNUM SVÎLUM
¶RIÈJA H¾ÈIN ER  M INNDREGIN MEÈ CA  M SVÎLUM
"ÅLAGEYMSLA MEÈ TENGINGU VIÈ KJALLARA
-ÎGULEIKI ER ¹ AÈ LEIGJA HÒSIÈ Å MINNI EININGUM

.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA  p S  

Frum

:: 535_1000
Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

"RAUTARHOLT m0ENTHOUSEn
ÒTSÕNISÅBÒÈ
Laufengi
- 4ra

herb.

stakfell.is

Fax 535 1009

  M PARHÒS SEM ER TV¾R H¾ÈIR OG KJALLARI  JARÈH¾È ERU  SVEFNH ANNAÈ MEÈ FATAHERBERGI SNYRTING GËÈ GEYMSLA OG HOBBY
67 fm ²TIHURÈ
íbúð mjög
miðsvæðis
í 105
Reykjavík.
Íbúðin
er björt
og skemmtileg
góðu
útsýni.
HERBERGI
ÒT Å GARÈINN
 FYRSTU H¾È
ER AÈAL
INNGANGURINN
%LDHÒSIÈ
OG STOFUR
GESTASNYRTING AUKmeð
BÅLSKÒRS
 ANNARI
H¾È Parket
ERU  GËÈog
hurðarSJËNVARPSHOL
úr Eik. Baðherbergi
flísalagt
með
ljósri (ÒSINU
innréttingu.
23.5
millj
SVEFNH
BAÈHERBERGI HURÈ
ÒT ¹ STËRAR
ÖAKSVALIR
ER SKILAÈVerð
FULLBÒNU
AÈ UTAN
EN FOKHELDU AÈ INNAN &ALLEGA HANNAÈ
FOKHELT PARHÒS p &R¹B¾RT VERÈ ,¾KKAÈ VERÈ  MILLJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

stofu og bað með baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
og opið er inn í gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

Leitum að tvíbýlishúsi
Smáíbúðahverfi.

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

&RIGGJARBRUNNUR p &ALLEGA Stórholt
HANNAÈ FOKHELT
PARHÒS
p &R¹B¾RT VERÈ
- 3ja
herb.

  FM ÖAKÅBÒÈ MEÈ STËRUM SVÎLUM GL¾SILEGA HÎNNUÈ AF 'UÈRÒNU - «LAFSDËTTIR &R¹B¾RT ÒTSÕNI YÙR (ÎFUÈBORGINA "AÈ ER ÚÅSALAGT
Å HËLF OG GËLF MEÈ SANDSTEIN .UDDBAÈ ER ¹SAMT STURTUKLEFA MEÈ VÎNDUÈUM T¾KJUM %LDHÒS ER MEÈ FALLEGRI INNRÁTTINGU SEM ER B¾ÈI
HNOTA OG HVÅT SPRAUTULÎKKUÈ %YJA MEÈ ST¹LT¾KJUM OG GASHELLUBORÈI ¥SSK¹PUR OG UPPÖVOTTAVÁL ERU INNFELLD 0ARKET ER ¹ STOFU OG
106.4
fm fjögurra
íbúðMEÈ
sem
skiptist í stofu með S.A. svölum, eldhús, 3 svefnh., miðjuhol, forBORÈSTOFU
!RINN ER Åherbergja
STOFU (JËNAHERB
FATAHERB

Leitum að eignum sem þarf að
gera upp, allar stærðir.

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

í

Leitum að raðhúsi á einni hæð
með bílskúr undir 50 millj.

Leitum að stórri sérhæð, pareða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.

Erum með kaupanda að einbýli Fossvogi og Þingholtunum

&¹KAHVARF ,ÒXUSEIGN MEÈ ÒTSÕNI

OPIÐ
HÚS Í DAG
17.00
- 18.30

M EINBÕLISHÒS
¹ EINNI H¾È
,ÕSINGIN
ËBEIN HÎN
Línakur
- 4.herb.
NUÈ AF ,UMEX
)NNRÁTTINGAR HANNAÈAR AF 2UT +¹RAD
Fallegar
nýjar íbúðir.)NNANGENGT
Allt tréverk
íbúð'ËLFSÅÈIR ÒTSÕNISGLUGGAR
Å  Mí BÅLSKÒR
unum
er úr eik fyrir utan þvottah. Þar eru
6ERÈTILBOÈ
hvítar
innr. Bað og þvottah. með flísum

og gólfhita. Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

&LÁTTURIMI JA HERB

!USTURGATA %INBÕLISHÒS

OPIÐ
DAGÅ HJARTA
KL 17.30
– 18.00
 FMHÚS
ÖRÅLYFT ÍEINBÕLI
(AFNARFJARÈAR
-IKIÈ

Engihjalli
- ÅBÒÈ
LÆKKAÐ
ENDURNÕJAÈ 3ÁR
Å KJALLARAVERÐ
6ERÈ  MILLJ

84 fm þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni.
Verð 19,9 millj.

4JARNAÚÎT 3TËRGL¾SILEGT EINBÕLISHÒS (EIÈARHJALLI 0ARHÒS MEÈ ÒTSÕNI
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00-18.30

-ARKARÚÎT %INBÕLISHÒS

Bollagarðar - Seltjarnarnesi - Útsýni. %NDURNÕJAÈ
Stararimi
-einbýlishús
M EINBÕLI ¹SAMTmeð
  Mútsýni
 FM PARHÒS MEÈ INNB BÅLSKÒR Å SUÈURHLÅÈUM
200 fm tvílyft einbýlishús að meðtöldum BÅLSKÒR
Fallegt
165SKIPTIST
einbýlishús
einni
hæð með
(ÒSIÈ
Å HOL STOFUáBAÈ
GESTASN
+ËPAVOGS 3PA HERBERGI MEÈ POTTI ER EKKI INN Å FM
bílskúr
á þessum góða stað á Seltjarnar- SVEFNHMÎGULEIKI
32.3 bílskúr. ¹Eignin
skiptist
í 36ERÈ
svefnh.,
Glæsileg
3ja herb
íbúð á jarðhæð í litlu FJÎLDA
LÕSING %INGNASKIPTI
SKOÈUÈ
 ELDHÒS
OG ÖVOTTAH
3KJËLS¾LL GARÈUR 6ERÈ XXX
baðherbergi
með hornbaðkeri, eldhús
fjölbýli með útgengi í garði. Eikarparket nesi. Eignin skiptist í anddyri, hol, eldhús, 
MILLJ
  M SEX HERBERGJA ENDURNÕJAÈ EINBÕLI ¹ EINNI

Hallakur
NýBÅLSKÒR
3ja herb.
H¾È MEÈ -M
6ERÎND MEÈ POTTI (ALOGEN

og flísar á gólfum. Eikar innréttingar. 4 herb., 2 baðh., þvottah. og geymslu.
Glæsileg eign mjög miðsvæðis og stutt í Suðurverönd með timbur skjólveggjum.
Frábært útsýni til norðurs.
aðal umferðaræðar.
Verð 29.5 millj.

með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Verð 55 millj.

"AKKASTAÈIR PARHÒS

,ANGALÅNA JA HERB SJ¹VARÒTSÕNI

(¹ALIND 0ARHÒS

Hjallabraut - 4ra herb.

 FM ÅBÒÈ Å 6ESTURB¾NUM 'ËÈ STOFA OG SÁR
BORÈSTOFA "ÒIÈ AÈ ENDURNÕJA BAÈ %LDHÒS MEÈ HVÅTRI
FULNINGAINNR OG NÕLEGUM T¾KJUM 6ERÈ  MILLJ

Kúrland 19 - Raðhús

 FM ÅBÒÈ ¹ MIÈH¾È "AÈ ÚÅSALAGT Å HËLF OG GËLF
MEÈ INNR BAÈKARI OG STURTU %LDHÒSIÈ ER MEÈ HVÅTRI
INNR OG ST¹LT¾KJUM 6 SVALIR MEÈ GRÅÈARLEGU ÒTSÕNI
Hjarðarhagi
6ERÈ   MILLJ - UPPGERÐ-4ra m/ bílskúr

&ALLEGT OG VEL STAÈSETT   FM PARHÒS ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR  'L¾SILEGT ÒTSÕNI
TIL SUÈURS OG VESTURS !RINN Å STOFU (ALOGEN LÕSING
Seljuskógur
18 - Akranesi - 100% lán
6ERÈ
 MILLJ

108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og hjónaherbergi.
Verð 22.5 millj.

300 fm raðhús. Eignin er á 2 hæðum og er
stór skjólsæll garður. Húsið skiptist í anddyri, stofu, eldhús, 4 herb. og baðh. á efri
hæð og á neðri hæð forstofu, hol, 4 herb.,
snyrtingu, þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

Falleg 109 fm íbúð á 1. hæð með bílskúr.
Baðh. er allt flísalagt t.f.þv.vél og þurrkara.
Á gólfi náttúrusteinn. Baðkar með sturtu.
Eldh. er með hvítri háglans innr, eikar plötu
og á gólfi náttúrusteinn. Svefnh, gangur og
stofa með Kährs eikarparketi með 30 ára
ábyrgð. Verð 30.9 millj.

Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús.
Búið er að klæða húsið að utan, setja
veggjagrindur, rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj

$AGGARVELLIR RA HERB

-ÕRARGATA %INBÕLI 6OGUM

+AMBASEL JA HERB

"¹RUGATA JA HERB

  FM EINBÕLISHÒS ÖAR AF  FM BÅLSKÒR
%IGNIN SKIPTIST ÖANNIG HOL  SVEFNHERBERGI STOFA
ELDHÒS OG BAÈHERBERGI BÅLSKÒR INNANGENGUR 6ERÈ
  MILLJ

  M ÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁR
GARÈI 3KIPTIST Å FORSTOFU  SVEFNHERBERGI STOFU BAÈ
ELDHÒS OG ÖVOTTAH 6ERÈ  MILLJ

 M FALLEG ÅBÒÈ ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ENURNÕJUÈ
AÈ HLUTA MEÈ PARKETI ¹ GËLFUM ÒR 2USTIC EIK &ALLEGT
ÒTSÕNI 6ERÈ  MILLJ

 FM ÖRIGGJA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å  H¾ÈA
FJÎLBÕLI 3ÁR INNGANGUR AF SVÎLUM %IKARPARKET OG
KIRSUBERJA INNRÁTTINGAR 6ERÈ  MILLJ

,AUFENGI RA HERB
 FM ÅBÒÈ SEM SKIPTIST Å STOFU MEÈ 3! SVÎLUM
ELDHÒS  SVEFNH MIÈJUHOL FORSTOFU OG BAÈ MEÈ
BAÈKERI STURTU OG ÖVOTTAHÒSI INNAF 6ERÈ  MILLJ

Baugakór geymslu

  FM RA HERBERGJA ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È Å LYFTUHÒSI
AUK ST¾ÈIS Å BÅLAGEYMSLU ¶VOTTAH Å ÅBÒÈ 9ÙRTEKIN L¹N
CA  MILLJ 6ERÈ  MILLJ

Laus 3ja herb m/bíla- Unnarbraut - Seltjarnarnesi -parhús

97 fm 3 herb íbúð með bílageymslu,
íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Fullbúin fallegum innréttingum.
Verð 25.9 millj.

SVALLAGATA

$UNHAGI  HERB N¹L¾GT (¥

JA HERB

  M ÅBÒÈ ¹  H¾È VIÈ SVALLAGÎTU  2VK
¥BÒÈIN SKIPTIST Å HOL BAÈ  SVEFNH ELDHÒS OG STOFA
3TUTT Å (¥ 6ERÈ  MILLJ

212.7 fm parhús. Efri hæð: Forstofa, 2
baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjónvarpshol. Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
AF KJALLARAÍBÚÐ.

(ALLVEIGARSTÅGUR JA HERB

AUKAÅBÒÈ

 FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK  FM LEIGUIBÒÈAR Å
BAKHÒSI (ÒSIÈ ER NÕLEGA UPPGERT AÈ UTAN .ÕIR
GLUGGAR OG GLER 6ERÈ  MILLJ

 M PARHÒS ÖAR AF  FM BÅLSKÒR &ALLEG AFGIRT
LËÈ MEÈ TJÎRN OG GARÈHÕSI -IKIL LOFTH¾È ¥ DAG ER
HÒSIÈ MEÈ  SVEFNH EN ¹ TEIKNINGU ERU  3KIPTI ¹
MINNI
EIGN - 3ja herb. með bílskúr.
Fróðengi

114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, 2
svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bílskúr 21.4 fm fylgir. Sér geymsla og hjólageymsla á jarðhæð.
Verð 28.9 millj.

Þorfinnsgata 101 - nálægt Landsspít- Stigahlíð - 3ja herb.
Flétturimi - 3ja herb. - Bílskýli
ala. 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk 84 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt 102.5 fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. End14.09 fm herbergis í kjallara með sameiginl. salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
6ITASTÅGUR
HERB
er
sögu ríkari.JA
TILBOÐ

frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur- aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
nýjuð, ný gólfefni, nýtt rafmagn, eldhús- björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
innr. lökkuð og uppfærð, nýjar flísar, tæki suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð á allri íbúð nema baði og þvottah.
í topp standi.
Verð 22.5 millj.
¶ORL¹KSGEISLI JA HERB
,OKASTÅGUR
JA HERB
Verð 24.4 millj.

-JÎG FALLEG  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È AUK  FM
ÖVOTTGEYMSLU Å KJALLARA %LDHÒSIÈ MEÈ VIÈARINNR 3TO
FAN PARKETLÎGÈ MEÈ 3! SVÎLUM 3VEFNH PARKETLÎGÈ
MEÈ SK¹PUM "AÈ ER ÚÅSALAGT MEÈ BAÈKARI 6ERÈ 
MILLJ

 M FALLEG ÅBÒÈ Å HJARTA (ÎFUÈBORGARINNAR
3ÁRINNGANGUR OG BJARTUR STIGI UPP Å ÅBÒÈINA SEM ER
MIKIÈ ENDURNÕJUÈ SKEMMTILEGA SKIPULÎGÈ OG NÕTIST
VEL 6ERÈTILBOÈ

  FM BÒÈ ¹  H¾È ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLSKÕLI %IGNIN
SKIPTIST Å FORSTOFU STOFU OG ELDHÒS SVEFNH OG BAÈ
¶VOTTAHÒS Å ÅBÒÈ 6ERÈ  MILLJ

Tjarnarmýri - 2ja herb með bílskýli

Sörlaskjól - sérhæð með bílskúr

Mánagata - Norðurmýri - 2ja herb

Rauðarárstígur - 2ja herb.

Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm
tveggja herb. íbúð á 2 hæð fjölbýli á Seltjarnarnesi.
Stæði
í lokuðu bílskýli
fylgir.
(RINGBRAUT
,YFTUHÒS
BÅLGEYMSLA
Eignin
í hol,
 FM skiptist
JA HERBERGJA
ÅBÒÈeldhús,
¹ H¾È stofu,
Å  H¾ÈAsvefnh
ogLYFTUHÒSI
bað. 'EYMSLA ¹ H¾È 3T¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
Verð 21.5 millj.

Nánast algjörlega endurnýjuð 109,2 fm
sérhæð ásamt 25,1 fm bílskúr á þessum
góða stað í vesturbæ Reykjavíkur. Mikið
(¹HOLT RA HERBERGJA
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
  M ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È ¹ ÖESSUM GRËNA OG
vesturs. Útgengt á suð-vestur svalir úr
FALLEGUM STAÈ Å (AFNARÙRÈI "JÎRT ÅBÒÈ Å N¹ND VIÈ
stofu.

53.6 fm tveggja herb. íbúð mjög miðsvæðis í 108 Reykjavík í litlu fjölbýli. Stutt
í alla þjónustu og skóla. Þvottaherbergi á
2AUÈ¹S JA HERB
jarðhæð.
 FM ÅBÒÈ MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI YÙR 2AUÈAVATN OG
Verð
14.5 millj.

48 fm íbúð á fyrstu hæð miðsvæðis í Ný uppgerð íbúð á 1. hæð. Nýjar hvítlRvk. Hvítar fulninga innréttingar í eldhúsi. akkaðar innréttingar í elddhúsi með nýjBaðherbergi flísalagt í hólf og gólf. um stáltækjum. Perket út hlyn. Ný úti,EIFSGATA
HERB
Geymsla ogJA
þvottahús
í kjallara. Stæði "RÒ
hurð.HÒS
Baðherb
flísalagt með upphengdu
VIÈ "ORGARMÎRKIN

 FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ Å HJARTA 2EYKJAVÅKUR %LDHÒS salerni,
 FM SUMARHÒS
Å %LLIÈAKOTSLANDI
LËÈIN Hvítlakkaðir
¹ MJÎG
bakatil.
ný tæki
og ný sturta.
UPPRUNALEGT
SNYRTILEGT "AÈ VAR NÕLEGA TEKIÈ Å GEGN FALLEGUM
STAÈ VIÈ (ËLMS¹ &ARIÈ ER YÙR BRÒ SEM LIGGUR
Verð 15.5ENmillj
fataskápar.
2ÒMGOTT SVEFNHERBERGI OG STOFA 6ERÈ  MILLJ
YÙRVerð
(ËLMS¹
ER SUMARHÒSIÈ STRAX ¹ H¾GRI HÎND
19OGmillj.

GOLFVÎLLINN +EILIR 6ERÈ   MILLJ

.

"L¹FJALLAHRINGINN %IKARPARKET ¹ GËLFUM 3ËLPALLUR
MËTI 636 ,¾KKAÈ VERÈ  MILLJ

.is

:: 535_1000

Reynimelur - 2ja herb. - 1. hæð

LANDIÈ SKËGI VAXIÈ 6ERÈTILBOÈ

FULLBÚIÐ RANNSÓKNARHÚSNÆÐI
Glæsilegt húsnæði sem er sérhannað fyrir rannsóknarstofur, með góðri skrifstofuaðstöðu á góðum stað í Reykjavík. Um er að ræða 1287,5 fm húsnæði
sem er skiptanlegt í tvær jafn stórar einingar og getur þannig leigst í tvennu
lagi eða í minni einingum. Húsnæðið er sérhannað með tilliti til reksturs
lyfjaþróunar en Actavis var síðast með rannsóknarstofur í húsnæðinu. Í
húsnæðinu er fullkomið loftræstikerﬁ, lokuð loftrými, einangrunarherbergi,
ásamt góðri starfsmannaaðstöðu og hreinlætisaðstöðu.
Um er að ræða mjög snyrtilegt húsnæði með góðri aðkomu og miklum
fjölda bílastæða. Fallegt útsýni. Eignin skiptist í skrifstofur, fundarsali, opin
vinnurými, snyrtingar og rannsóknarstofur. Góð kafﬁstofa. Allar lagnir eru
til staðar. Eignin er laus.

Miklaborg - Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - sími 569 7000 - fax 569 7001 - miklaborg@miklaborg.is

+LAPPARHLÅÈ  HERBERGJA
.ÕLEG OG FULLBÒIN  FM ENDAÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI &JÎGUR GËÈ SVEFNHERBERGI ,AUS TIL AFHENDINGAR 6   M

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Bogi
Einar Finnbogi
Finnbogi
Pétursson
Hilmarsson
Guðmundsson
Hilmarsson
lögg.
fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

'ERPLUSTR¾TI
,YFTUHÒS Å (ELGAFELLSLANDI -OSFELLSB¾JAR
 VANDAÈAR ÅBÒÈIR (ÒSIÈ STENDUR ¹
SKJËLGËÈUM STAÈ OG FR¹ HONUM MIKIÈ
ÒTSÕNI (ÒSIÈ ER ¹LKL¾TT AÈ UTAN SEM
TRYGGIR L¹MARKS VIÈHALD (ITI Å STÁTTUM AÈ
HÒSI ®LLU ÅBÒÈUM FYLGIR ST¾ÈI Å BÅLSKÕLI
¹SAMT  ST¾ÈUM ¹ BÅLAPLANI FYRIR UTAN
HÒSIÈ ¥BÒÈIR AFHENDAST FULLBÒNAR MEÈ
ÚÅSALÎGÈU BAÈHERBERGI ÖVOTTAHÒSGËLÙ
OG GËLÙ Å ANDDYRI !LLAR ÅBÒÈIR MEÈ
SÁRINNGANGI SUÈURSVÎLUM OG GËLFHITA MEÈ HITASTILLINGU Å HVERJU RÕMI 6ANDAÈAR
INNTÁTTINGAR VAL ¹ MILLI EIK OG HVÅTLAKKAÈAR 'RANÅT Å BORÈPLÎTUM OG MYNDDYRASÅMI
3ÁRGEYMSLUR Å KJALLARA ¹SAMT VAGNA OG HJËLAGEYMSLU ®LL SKIPTI SKOÈUÈ

&RËÈENGI

JA HERBERGJA

¶ËRÈARSVEIGUR

RA HERB

 FM ENDAÅBÒÈ 3UÈURSVALIR MEÈ
ÒTSÕNI 3TUTT Å ALLA ÖJËNUSTU MA
FRAMHALDSKËLA OÚ 6  M

.Õ  FM ÅBÒÈ Å GËÈU LYFTUHÒSI
¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLSKÕLI ¶RJÒ RÒMGËÈ
HERBERGI OG BJÎRT STOFA

+ARFAVOGUR
BÅLSKÒR

-ARTEINSLAUG

ENDARAÈHÒS MEÈ

6EL SKIPULAGT HÒS Å LOKUÈUM BOTN
LANGA 3TËRAR OG BJARTAR STOFUR OG
FJÎGUR SVEFNHERBERGI 3KIPTI ¹ GËÈRI
H¾È EÈA MINNI EIGN MÎGUL

3KÒLAGATA GËÈ JA MEÈ
STËRUM SVÎLUM
5M  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È 3TËR
STOFA OG TVÎ RÒMGËÈ HERBERGI 4F
ÖVOTTAVÁL INNAN ÅB 'ËÈ ÅBÒÈ RÁTT VIÈ
MIÈB¾INN 6ERÈ   MILLJ

LFKONUHVARF

JA HERBERGJA

6ÎNDUÈ  FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
EFSTU H¾È Å GËÈU FJÎLBÕLI Å LYFTUHÒSI
2ÒMGËÈ HERBERGI OG BJÎRT STOFA
&ALLEGT ÒTSÕNI

 L¹N

.ÕJAR JA HERBERGJÅ ÅBÒÈIR OG ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU ¥BÒÈIRNAR AFHENDAST
FULLBÒNAR MEÈ FALLEGUM INN
RÁTTINGUM FRAFT¾KJUM GËLFEFNUM OG
JAFNVEL GLUGGATJÎLDUM 'OTT VERÈ OG
HAGST¾ÈIR GREIÈSLUSKILM¹LAR

3UÈURHËLAR

RA HERB

(OLTSÚÎT

!KRANESI

RTÒNSHOLT

.ÕJAR JA OG RA HERBERGJA ÅBÒÈIR
!FHENDAST FULLBÒNAR EN ¹N GËLFEFNA
(AGST¾È VERÈ OG GREIÈSLUSKILM¹LAR

"LËMVANGUR

-)KIÈ ENDURB¾TT BJART OG SKEMMTI
LEGA SKIPULAGT  FM EINBÕLSIHÒS ¹
EINNI H¾È MEÈ INNBYGGÈUM  FM
BÅLSKÒR

-IKIÈ ENDURNÕJAÈ  FM HÒS ¹ EINNI
H¾È MEÈ INNBYGGÈUM  FM BÅLSKÒR
6   M

,AUGAR¹SVEGUR

3TUÈLASEL

3UMARHÒS ¹ !RNARSTAPA

EFRI SÁRH¾È

&ALLEG  FM ÅBÒÈ OG  FM BÅLSKÒR
'L¾SILEGT ÒTSÕNI YÙR ,AUGARDALINN

,AXATUNGA -OS

RAÈHÒS

6EL HÎNNUÈ RAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
(ÒSIN ERU   FM OG ÖAR AF   FM
BÅLSKÒR 3KILAST FULLBÒIN AÈ UTAN OG TILB
TIL INNR AÈ INNAN ,ËÈ GRËFJÎFNUÈ OG
BÅLAPLAN STEYPT 6   MJ

6ÅÈIMELUR

H¾È OG RIS

 HERBERGJA SÁRH¾È

'ËÈ  FM NEÈRI SÁRH¾È Å TVÅBÕLISHÒ
SI  SVEFNHERBERGI OG SÁRGARÈUR
6   M

EINBÕLI

&ALLEGT FULLBÒIÈ HÒS 4VÎ SVEFN
HERBERGI OG STËR VERÎND 'L¾SILEGT
UMHVERÙ 3KIPTI ¹ BÅL MÎGULEG

0RESTBAKKI

2AUÈAMÕRI

'OTT  FM TVEGGJA H¾ÈA RAÈHÒS
MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR OG AUKA
ÅBÒÈ Å KJALLARA 6  

.ÕTT VANDAÈ OG FULLBÒIÈ MEÈ GËLF
EFNUM  FM HÒS MEÈ INN
BYGGÈUM  FM BÅLSKÒR 6   M
®LL SKIPTI SKOÈUÈ

(JALTABAKKI

.J¹LSGATA

JA HERBERGJA

RAÈHÒS

JA HERB

'ËÈ MIKIÈ UPPGERÈ  FM ÅBÒÈ
.ÕJAR INRÁTTINGAR OG GËLFEFNI BJÎRT
STOFA MEÈ ÒTGENGT ¹ SUÈUR SVALIR OG
GOTT ÒTSÕNI   M

"JÎRT OG FALLEG EFRI SÁRH¾È OG RIS ¹ ¹
GËÈUM STAÈ Å 6ESTURB¾NUM ¥BÒÈIN
SEM ER TALSVERT ENDURNÕJUÈ BÕÈUR
UPP ¹ MIKILA MÎGULEIKA TIL ST¾KKUNAR
Å RISI SEM EYKUR MJÎG ¹ NÕTINGAR
MÎGULEIKA HENNAR 6   M

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹ JARH¾È MEÈ
SÁRAFNOTARÁTT AF LËÈSËLPALLI 0ARKET ¹
GËLFUM 6ERÈ AÈEINS   M

&ALLEG  FM RISÅBÒÈ MEÈ MIKILLI
LOFTH¾È OG SUÈUR SVÎLUM
6   M HV  

+LAPPARHLÅÈ

-ÕRARSEL

,EIFSGATA

(ËLMVAÈ 3ÁRH¾È MEÈ BÅLSKÒR

 HERBERGJA

.ÕLEG OG FULLBÒIN  FM ENDAÅBÒÈ
MEÈ SÁRINNGANGI &JÎGUR GËÈ SVEFN
HERBERGI  ¹RS LEIGUSAMNINGUR
6   M

EINBÕLI

6EL SKIPULAGT FALLEGT HÒS ¹ GËÈUM
STAÈ Å 3ELJAHVERÙ &JÎGUR SVEFNHERBER
GI OG GËÈ STOFA "ÒIÈ ER AÈ INNRÁTTA
AUKA ÅBÒÈ Å KJALLARA OG Å HLUTA AF
BÅLSKÒR 6   M

RA HERB

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å JA
ÅBÒÈA STIGAGANGI ¶RJÒ SVEFNHERBERGI
NÕTT ELDHÒS OG BJÎRT OG OPIN STOFA
6   M HV   M

 FM ÖRJÒ SVEFNHERBERGI
SÁRGARÈUR VERÎND OG SVALIR TIL
SUÈVESTURS 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR
OG GËLFEFNI 6  

«SKUM EFTIR
(ÎFUM KAUPENDUR
RKVÎRN

RA M BÅLSKÒR

&ALLEG  FM ENDAÅBÒÈ MEÈ
SÁRINNGANGI 3TËR OG GËÈ STOFA OG
RÒMGËÈ  SVEFNHERB 3UÈURSVALIR OG
FR¹B¾RT ÒTSÕNI 6   M
-ÎGUL SKIPTI ¹ MINNA

$ALVEGUR

IÈNAÈARHÒSN¾ÈI

'OTT  FM HÒSN¾ÈI MEÈ CA  M
LOFTH¾È OG STËRUM INNKEYRSUDYRUM
Å ENDA SALSINS ERU TVÎ HERBERGI ¹SAMT
BAÈHERBERGI OG MIKLAR GEYMSLUHILLUR
6   M

(RAUNB¾R

RA TIL  HERB

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹ ANNARI H¾È
TVENNAR SVALIR Å AUSTUR OG SUÈUR 'ËÈ
SAMEIGN ,AUS STRAX
4ILBOÈ ËSKAST

&LÁTTURIMI

JA HERBERGJA

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ VESTUR
SVÎLUM 'ËÈAR INNRÁTTINGAR OG GËLF
EFNI !UÈVELD KAUP  L¹N
6   M

(EIMILI &ASTEIGNASALA o 3ÅÈUMÒLA  o 3ÅMI   o WWWHEIMILIIS

o 6ÎNDUÈU EINBÕLISHÒSI
o JA HERBERGJA Å BREIÈHOLTI
o 3ÁRH¾È Å AUSTURB¾ Å
SKIPTUM FYRIR MINNI

● fréttablaðið ● fasteignir
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

'L¾SILEGT EINBÕLISHÒS

Sími 562 4250

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

ËSKAST TIL LEIGU

Fást á yﬁrtöku á láni ásamt 3 milljónum í reiðufé
Parhúsalóðir við Leirvogstungu í Mosfellsbæ

«SKA EFTIR STËRU EINBÕLISHÒSI MEÈ BÅLSKÒR TIL
LEIGU ¹ SV¾ÈI  EÈA  &YRIRFRAMGREIÈSLA
Å BOÈI

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
%LÅSABET !GNARSDËTTIR LÎGG FASTEIGNASALI
Å SÅMA  

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33 í Leirvogstunguhverﬁ í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn. Allar teikningar fylgja; Arkitektateikningar, Verkfræðiteikningar og Raﬂagnateikningar.
Byggingarleyﬁsgjöld eru fullgreidd. Hægt er að hefja framkvæmdir strax. Lóðirnar fást á yﬁrtöku á áhvílandi láni
ásamt reiðufé, eftirstöðvar 14.9 milljónir á hvorri lóð. Möguleiki er á að yﬁrtaka bara aðra lóðina.
Skipti koma einnig til greina
Allar upplýsingar á skrifstofu Fjárfestingar í síma 562-4250 eða 896-8750.

W W W H R A U N H A M A R I S

www.volundarhus.is

VINSÆLU GESTAHÚSIN

3ÅMI  

OG GARÐHÚSIN
ERU AÐ SELJAST UPP

Því fer hver að verða síðastur að eignast hús frá okkur. Höfum einnig til sölu úrvals
pallaefni, girðingaefni og undirstöður. Gagnvarin fura á mjög hagstæðu verði.

Næsta sending gæti hækkað um 30%

ftir

1 hús e

28 mm bjálki
08-0159 Hennar hátign · * Verð miðast við október 2008 og er birt með fyrirvara um prentvillur.

(AFNARFIRÈI

T
UPPSEL

" ¾ J A R H RA U N I 

8

34 mm bjálki -Tvöföld vatnslæsing/nótun.

Verð: 99.500,-

ftir

Verð: 225.000,-

BARNAHÚS 2,1 m²

Verð: 210.000,-

34 mm bjálki

GARÐHÚS 6,0 m²

GARÐHÚS 4,7 m²

DUR
UPPSEL

ftir
3 hús e

5 hús e

34 mm bjálki

34 mm bjálki

Verð: 245.000,-

Tilboð 595.000,-

45 mm bjálki

GARÐHÚS 7,2 m²

Verð: 286.000,-

SVEFNKOFI 9,7 m²

T
UPPSEL

ftir

T
UPPSEL

3 hús e

45 mm bjálki

Verð: 649.000,-

45 mm bjálki

GESTAHÚS 15 m²

Verð: 849.000,-

70 mm bjálki

GESTAHÚS 21 m²

25 m² + 9 m² verönd

Verð: 1.350.000,-

GESTAHÚS 25 m²

Tilboð á pallaefni
Pallaefni og girðingaefni - Gagnvarin fura.
21 x 95 mm

195 kr. pr. lengdarmeter.

28 x 95 mm

225 kr. pr. lengdarmeter.

34 x 95 mm

450 kr. pr. lengdarmeter.

45 x 95 mm

320 kr. pr. lengdarmeter.

45 x 145 mm

475 kr. pr. lengdarmeter.

Hagstætt verð

Vel valið fyrir húsið þitt
*Það sem er innifalið í húsunum er: Allt viðarverk, gluggar eru glerjaðir og hurðir eru með lömum og festingum.

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Negld gróf 33 tommu snjódekk sem
ný(1500 km) á álfelgum 33x12,50 R17
T undan Landcruiser 120, 4 stk nýtt 260
þús verð samkomulag. uppl. 8622605,
5674161

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Garðyrkja

Sölu. Ný 17.T Naglasekk. Profil.
235/45R17 og sölu DANKY gul.úr. Uppl.
í s. 846 5340.

Til sölu

TILBOÐ 1.150 þ. stgr.

TOYOTA AYGO H/B árg. 1/2007, ek.
aðeins 13þ. km, Eyðslugrannur bíll,
Beinskiptur, Rafmagn í rúðum, Listaverð
1.360 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S.
567 2700.

Glæsilegur Ford Escape Limited V6.
Nýs. júní 2006. Ekinn 24.000 mílur.
Sjálfsk, leður sæti, stigbretti, þakbogar,
húddhlíf, vindhlifar á glugga, Kælitaska
og tengi í farangursrími. Krókur, sumar
og vetrardekk. Innfluttur af Brimborg,
fæst með yfirtöku á láni sem er í ísl. Kr.
Uppl. Í 822 0102.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Legacy tilboð 110 þús

Til sölu M. Benz ML430 árg. ‘01. Ek. 110
þ. V. 650 þ. S. 861 3889.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554
1610 & 892 7852.

0-250 þús.

Búslóðaflutningar

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

TILBOÐ 590 þ. stgr

VW GOLF VARIANT COMFORTLINE, árg.
2/2002, ek. 119þ., 1.4L 5 Gíra, Ný yfirfarinn, Skoðaður 09, Ásett verð 790.þ
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Subaro Legacy station’95. Skoðun 09.
Sjálfskiptur með krók. S. 897-8779

Opel Zafira 7 Manna, árg 8/2001, ek
157.þ.km, Topp bíll fyrir fjöldskylduna
og farangurinn líka, Ásett verð 790.þ
Tilboð 450.þ Bifreiðin þarnast aðhlyningar.Uppl hjá Netbilar.is s: 588-5300

Varahlutir

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.

Viðgerðir
TILBOÐ 230 þús!!!
SJÁLFSKIPTUR

Trjáfellingar

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

MMC Lancer glxi árg ‘97 ek.180 þús.
ný skoðaður’ 09, ssk, álfegur sumar
og vetrardekk, fínn bíll sem eyðir litlu,
ásett verð 350 þús. TILBOÐ 230 þús!!!
s.841 8955

Bókhald

Pit bike Xmotos 125cc, 2 litir. Verð
aðeins 159 þús.

JEPPLINGUR Á 230
ÞÚSUND

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

Jólaskemmtanir

Hef áhuga á að fá gefins eða ódýran
gamlan Subaru Justy, helst hvítann.
Uppl í síma 848 8785. Sóley.
Dirt bike Xmotos 250cc, 2 litir, stillanlegir demparar. Upside down, bæði
aftan og framan. Aðeins 248 þús.

Bílar óskast
Ford EXPLORER LTD 4WD LIMITED,
árg.12/2004, ek.74 þús.km, sjálfsk, rafmagn, leður, lúga, krókur omfl., Ásett
verð 2990þús.kr, 100%fjármögnun
fáanleg!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is
Hippar. Litir: Rauður, svartur og blár,
aðeins 155 kg. Töskur, rollbar, hjálmur,
vindhlíf, skrásetning. 250cc. Verð 298
þús. Verð sem aldrei kemur aftur !

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar 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.

Óska eftir pallbíl, helst með húsi.
Sjálfskiptan og 4 wd. Með miklu áhvílandi. Ekki eldri en ‘05 í skiptum við
Santa Fe ‘04. Uppl. í s. 868 1814.

Sendibílar

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

joli.is

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

Bílar til sölu

Hreingerningar

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar,
bókhaldsþjónusta, samningar við lánardrottna, viðskiptaáætlanir, samningagerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

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

Óska eftir vél 150-200hö með skrúfubúnaði. Lóranstaðsetningartæki, talstöð, sjálfstýringu og radar. Allt í einum
pakka eða stakt. S. 847 3758.

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

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

Hjólbarðar

Búslóðaflutningar
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

ERUM Með Besta Verðið

Sérhæfum okkur í : Öll almenn þrif,
Fjarlægjum múrbrot og rusl eftir iðnaðarmenn, Þrífum báta og skip einnig
vélarúm. Pökkun búslóða og fyrirtækja
ásamt akstri. Uppl. í s. 690 5675.

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

Vy-þrif ehf.

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 islandus.com sjá um að markaðssetja og
selja þinn bíl úr landi á hagstæðum
kjörum. Kaupum bíla til útflutnings.
Sjáum um útflutningsferlið og breytingar á bílum til skráningar erlendis.
Upplýsingar í síma 5522000 og á www.
islandus.com

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Ræstingar
Ræsta

Regluleg ræsting sameigna og fyrirtækja. Hreingerningar, teppahreinsun,
gólfbónun. Föst verðtilboð. Simi 533
1515. www.raesta.is

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

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Vinnuvélar

24. nóvember 2008 MÁNUDAGUR
WWW.VORTEX.IS

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

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

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

Vandaðar tölvuviðgerðir

Múrverk og málun
Getum bætt við okkur verkefnum 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

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000

Verslun

Til sölu

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára
reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821
6839, Stefán.

Evrur til sölu
Nokkuð magn gjaldeyris til
sölu, t.d. Evrur, USD,DKK,
GBP. Afhendist í seðlum hérlendis.
6978827 - evrurtilsolu@
hushmail.com

Dulspeki-heilun

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

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.

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

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 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.

Óskast keypt
Saltkristall

Nudd
Flot ljoshaerd blaeygd kona bydur upp
a heilnudd siminn 8411837
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Spádómar

Símaspá-draumráðningar: 908 6414 &
553 5395 (Visa/MC), Símat. 10-24.
Spák. Yrsa. Hringdu núna!
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

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.

7-ur óskast

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

Hljóðfæri

Iðnaður
HÓLMUR ehf

Reyndir smiðir taka að sér öll smíðaverkefni. Sanngj. verð. S: 772 8295

Stífluþjónusta

Rafvirkjun

Tölvur

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

LAGERÚTSALA Svefn &
heilsu

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla

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

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, takmarkað magn til afhendingar
hérlendis og erlendis. Uppl. í s.
618 7001
Uppl. í s. 618 7001

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.gitarinn.is
Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar,
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.

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

Tölvur

Til sölu

Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695-2095
Kaupum Notaðar Fartölvur,Tölvur og
Tölvuíhluti.Gegn Staðgreiðslu Sími:5556250 Milli kl:9-18

Til bygginga
Viðgerðir

stubbahus.is

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is

Þjónusta

Hanna og smíða stiga. Fást á
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s.
894 0431.

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

Sumarbústaðir
Stórglæsilegt sumarhús til leigu. Allar
upplýsingar á www.brekkuskogur.com

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

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

Nudd

HENDUR.IS

Falleg 83 fm 4ra herb. íbúð við
Holtsgötu. 120þ. p/mán. Uppl. Óli 822
2307.
Til leigu 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis www.leiguibudir.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Fæðubótarefni

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

Atvinnuhúsnæði

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Atvinna óskast

Til leigu 150 og 250 m2 nýtt iðnaðarhús. Hurð 4,2x4,2. Stórt útisvæði.
Passar f. trailer. Gott verð. Laust. S.
660 1060.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.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.

Exclusive tantra massage

Atvinna í boði

Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu
okkar.

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

Lækjarbrekka
Rótgróið, þekkt veitingahús
getur tekið að sér nema í matreiðslu.
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

Tilkynningar
Elsku Hildur, innilega til hamingju með
leynivinaleikinn. Hlakka til að eiga
ánægjulega viku með þér. Þinn leynivinur.
Komdu
í
Landsvarnarflokkinn
á Facebook á netinu. Þar er hópur
fólks kominn saman gegn ESB aðild.
Landsvarnarflokkurinn.

geymslur.com

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

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Snyrting

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895
3176.

Bílskúr
23 fm. upph. Langtímaleiga sem
geymsla. 25 þús. á mán. Sími 8571822
e. kl. 16.

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

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben.
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gistiheimilid.dk S. 0045 2460 9552.

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.

Ný upptaka!

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

Auglýsingasími

geymslaeitt.is

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir,
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og
vaktað. S. 564 6500.

Mjög flott kona

35 ára, ljóshærð, vill kynnast karlmanni
með tilbreytingu í huga. Auglýsing
hennar er hjá Rauða Torginu Stefnumót,
sími 905-2000 (símatorg) og 535 9920
(kreditkort), augl.nr. 8433.

Búðu þér til góðar tekjur
á Netinu.

– Mest lesið

Einkamál

Rafrænt námskeið í netviðskiptum fyrir alla sem hafa áhuga á
að búa sér til sjálfstæðar tekjur
á Netinu.
Skoðaðu http://kennsla.com
og fáðu allar frekari upplýsingar.

„...fyrst á visir.is“

Óska eftir tilboði frá tækniteiknara í
teikninga vegna loka úttektar byggingafulltrúa. Nánari uppl í s. 860 1301 Villi
Byggingarvinna Fyrir röskan mann ,þarf
að geta byrjað strax , laun samkvæmt
töxtum verkalýðsfélagana , svar sendist
roskur@visir.is
Óska eftir fólki til sölustarfa mjög góð
sölulaun í boði. Aldur 25-70. S. 661
7595.

Kvöldvinna

Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5
kvöld vikunnar frá kl.18-22 Góð laun í
boði fyrir gott fólk. Aldur 25+ og góð
íslenskukunnátta (talað mál) Uppl. í
síma 699 0005 milli kl.15-19 virka
daga.

...ég sá það á visir.is
sir.is

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Atvinna

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

40-50 fermetra íbúð til leigu í hverfi
101. Uppl. í s 5681848 milli kl. 12 og 16
á mán, þri og mið.
Til leigu 3 herb íbúð á 3.hæð í góðu
fjölbýlishúsi í Vesturbænum. Lyfta.
Íbúðin getur verið laus fljótlega. Uppl.
í s 8960650

Grafarvogur 2 íbúðir

Húsgagnaviðgerðir
Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Dýrahald

2herb. íbúð á 1 hæð með sér inng.
102þ m. hússjóð. 4herb. 120fm ný
íbúð m. uppþvottavél&ísskáp. 150þ m.
hússjóð. s. 698-1100
2ja 3ja 4ura parhús+einbýlishús til
leigu Í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði,
Þorlákshöfn. Uppl. í s. kort@internet.is
S. 892 2506
4ra herb. íbúð til leigu í 101 Vesturbæ
Uppl. í s. 895 9564.
Vel með farin 52fm 2herb. íbúð í 101.
Leiga aðeins 100þ. Laus strax. Uppl. í
s. 770 7654.
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.
Herbergi til leigu með sameiginlegu
eldhúsi og baðherbergi. Uppl. í síma
770 6090.
Til leigu góð 2.herb íbúð með bílskyli
í smáranum í Kópavogi upl í síma
8922221
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.
2herb. í 101 52fm íbúð til leigu. 115þ. á
mán. Laus strax. Uppl. í s. 770 7654.

Húsnæði í boði
Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long time
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 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.

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 fjölskylda óskar eftir að leigja
stóra íbúð eða hús í Salahverfi, til að
m.k. 2 ára. Trygging og fyrirfr. greiðsla.
Uppl. s. 869 7838
Til leigu góð 4 herbergja, 125 fm íbúð
á Fitjum í Reykjavík við Leirvogsá, rétt
fyrir utan Mosfellsbæ. Leiga 120.000
mán. og rafm. hiti og hússjóður innifalið. Getur verið laus Strax. Upplýsingar í
síma 6919500 og fitjar@internt.is www.
fitjarguesthouse.com Einnig möguleiki
á plássi fyrir nokkra hesta í vetur.

CAREERS IN TECHNOLOGY & FINANCE
FATTOC LLC is one of the leading electronic trading firms in the world. We are a small
company of highly talented, cooperative engineers, scientists, and traders. We trade in
major markets including foreign exchange, metals, equities, and fixed income.
We plan to open a software development subsidiary or satellite company in Iceland.
Personnel will be expected to, on some occasions, travel to the corporate headquarters
in Beverly Hills, California, USA.
We are seeking individuals with backgrounds in the following:
Languages Python, Java, C/C++, Perl
Databases SQL, MySQL, Postgres
GUI QT, HTML, Javascript
Statistics Factor Analysis, Regression Analysis, Time Series Analysis
Network Juniper, Cisco, Foundry Equipment, Dynamic Routing Protocols,
Low Latency Routing & Switching, Network Monitoring tools,
including Open NMS, Intermapper, etc.

DECEMBER 2, 2008
An invitation-only private seminar will be held in Reykjavik on Tuesday, December 2,
2008. Please submit your resume for consideration. Invitations will be emailed to
qualified candidates.
We invite interested candidates to view our website at www.fattoc.com and email their
resume to jobs@fattoc.com attention of John Benediktsson.
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RITHÖFUNDURINN LAURENCE STERNE
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1713.

„Konur sem tárfella yfir sérhverju
lítilræði, hryggjast aldrei af neinum hlut.“
Þekkasta bók írska rithöfundarins er
Líf og skoðanir Tristrams Shandy en
hún var valin ein af 100 bestu bókum
allra tíma, sem 100 þekktir rithöfundar völdu.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 24. NÓVEMBER 1965

MERKISATBURÐIR

Mobutu nær völdum í Kongó

1715 Ána Thames í Bretlandi

Saga Kongó hefur verið ein hörmungarsaga. Landið var undir stjórn
Belga en óhætt er að segja að hvergi
hafi verið meiri kúgun í Afríku en í
þessari nýlendu Belga.
Þegar kröfur um sjálfstæði urðu
áberandi í Afríku upp úr seinni
heimsstyrjöldinni var Kongó ekki
undanskilið og var það lýst sjálfstætt 1960. Ófriður hófst í kjölfarið
og árið 1965 tók Joseph-Désire Mobutu, formaður herráðsins, við völdum. Hann var sannkallaður einræðisherra, var sá
eini í kjöri í kosningum, sankaði að sér auðæfum
úr fjárhirslum ríkisins og stjórnaði landinu með ofbeldi. Hjálparaðstoð rann beint í vasa Mobutu en
á meðan var vegakerfi landsins í molum. Stjórnvöld á Vesturlöndum studdu Mobutu hins vegar
því hann var hatrammur andstæðingur kommún-

leggur.

1951 Óskalög sjúklinga hefja

ista. Hann ríkti í 30 ár en var steypt af
stóli árið 1997. Þá tók ekki betra við.
Frá árinu 1998 hefur ríkt styrjöld
í landinu með þátttöku sjö erlendra
herja. Fimm og hálf milljón manna
hefur látist í stríðinu sem gerir það
að mannskæðustu átökum frá lokum
seinni heimsstyrjaldarinnar. Frá 2003
hefur ríkt vopnahlé að nafninu til en
átök hafa aukist á ný í landinu að
undanförnu.
Tíðar nafnabreytingar hafa verið á
Kongó. Fyrst hét það Belgíska-Kongó, síðan Kongó.
Mobutu nefndi það Zaire en frá 1997 hefur það
heitið Lýðræðislega lýðveldið Kongó (République
démocratique du Congo) til aðgreiningar frá Lýðveldinu Kongó sem er mun minna ríki og liggur
vestar. Það kallaðist áður Franska-Kongó. Nú eru
þessi ríki oft kölluð Vestur-Kongó og Austur-Kongó.

1965

1966
1969
1972

göngu sína í Ríkisútvarpinu. Þátturinn er á dagskrá vikulega til ársins
1987.
Lögreglumaðurinn Jóhann Löve finnst suður af
Skjaldbreið eftir að hafa
villst á rjúpnaveiðum og
verið týndur í 70 klukkustundir.
Bítlarnir hefja upptökur á
Sgt. Pepper’s.
Apollo 12 snýr aftur til
jarðar.
Suðurlandsvegur milli
Reykjavíkur og Selfoss er
tekinn í notkun eftir að
hafa verið endurbyggður
og lagður bundnu slitlagi.

Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri, Grétar Sveinsson, Rannveig Grétarsdóttir og Vignir Sigursveinsson, öll frá Hvalaskoðun Reykjavíkur
- Elding, Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra og Sveinn Rúnar
Traustason, umhverfisfulltrúi Ferðamálastofu.

Heiður Eldingar
Verðlaun
Ferðamálastofu
voru afhent nýlega í fjórtánda sinn. Þau komu í hlut
fyrirtækisins Hvalaskoðun
Reykjavík ehf/Elding fyrir
þá stefnu að vinna að stöðugum úrbótum í umhverfismálum. Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra afhenti
verðlaunagripinn, skúlptúr
eftir Aðalstein Svan Sigfússon myndlistamann.
Hvalaskoðun Reykjavík
ehf./Elding er stærsta hvalaskoðunarfyrirtæki
landsins með 42 starfsmenn og
fjóra báta sem gerðir eru
út frá Reykjavíkurhöfn. Það

býður upp á marga afþreyingarkosti á Faxaflóasvæðinu meðal annars hvala- og
fuglaskoðun, eyjaferðir og
sjóstangveiði.
Árið 2006 fengu bátar fyrirtækisins hið alþjóðlega
umhverfismerki Bláfánann
og árið 2007 gekk fyrirtækið í samstarf við Íslenska nýorku og tók þátt í vetnisverkefninu SMART-H2. Nýlega
hlaut það svo fulla umhverfisvottun hjá Green Globe
21. Einkunnarorð þess eru:
Mætum þörfum nútímans án
þess að ganga á möguleika
framtíðarinnar.
-gun

Ástkær systir okkar, mágkona og frænka,

Oddný Jónsdóttir
frá Lunansholti,

lést föstudaginn 21. nóvember á Hjúkrunarheimilinu
Sóltúni.
Guðrún Jónsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
og frændfólk.

Björgvin Kjartansson

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Svanhildur Stefánsdóttir
Ártúni 22,

andaðist 19. nóvember á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi. Útförin fer fram frá Garðakirkju miðvikudaginn 26. nóvember kl. 13.00.
Guðmundur Rúnar Magnússon
Steinn Logi Guðmundsson
Kristbjörg Guðmundsdóttir
Sigurjón Guðmundsson
Hrönn Guðmundsdóttir
Stefán Magnús Guðmundsson
og ömmubörn.

Ingibjörg Erna Sveinsdóttir
Magnús Árnason
Kristbjörg Elídóttir
Ásgeir Þór Eiríksson
Alda Ragna Þorvaldsdóttir

DUGMIKILL Í ÞREMUR STÖRFUM Guðjón Sigurðsson er nýkjörinn formaður Alþjóðasamtaka MND-sjúklinga. Hann segir það gefa sér kraft að
geta orðið að gagni og hjálpað öðrum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GUÐJÓN SIGURÐSSON: KJÖRINN FORMAÐUR ALÞJÓÐASAMTAKA MND-FÉLAGA

Formennskan mín líkamsrækt
„Það var óskað eftir því af Alþjóðasamtökunum að ég byði mig fram til
formanns og ég var nógu vitlaus til að
taka það að mér, en þetta er í fyrsta
sinn sem Íslendingur er í forsvari
fyrir samtökin og í fyrsta sinn sem
sjúklingur er formaður,“ segir Guðjón
Sigurðsson, formaður MND-samtakanna á Íslandi, og nýkjörinn formaður
Alþjóðasamtaka MND-félaga til næstu
fjögurra ára. Alls eru 49 lönd aðilar að
samtökunum.
„Verkefnin eru endalaus og ærin, en
þetta verður alltaf jafn mikið starf og
maður vill að það verði. Mér til aðstoðar er starfsmaður í bækistöðvum samtakanna á Bretlandi sem sér um daglegan rekstur,“ segir Guðjón og bætir
við að útnefning hans sem formanns sé
fyrst og fremst viðurkenning á starfi
MND-félagsins hérlendis.
„Ég hef verið ötull talsmaður þess
að við MND-sjúklingar getum vel allt
eins og aðrir, ef við fáum til þess aðstoð og þannig hugsa ég að þeir hafi
ekki litið á mig sem sjúkling heldur
einstakling til að níðast á,“ segir Guðjón og brosir stríðnislega. „Væntanlega hafa þeir þó séð sér hag í að nýta
eitthvað af hugmyndum okkar Íslendinga og víst er það upphefð sem ég
verð að sitja undir í hjólastólnum.“

Guðjón er glettinn og hress, þrátt
fyrir erfiðan sjúkdóm, en hann greindist með MND í mars árið 2004. Alls
greinast um fimm til sex Íslendingar
á hverju ári með MND, en sami fjöldi
deyr úr sjúkdómnum og því um 25
sjúklingar á lífi á hverjum tíma.
„Helstu baráttumál eru að efla rannsóknir og finna lækningu við þessum
fjanda. Einnig að bæta umönnun og
lífsskilyrði fólks með MND um allan
heim, því ákaflega mismunandi er að
því búið. Á alþjóðavettvangi eru lönd
sem hafa nákvæmlega ekkert, hvorki
aðstöðu, búnað né hjálpartæki fyrir
sína sjúklinga, en það eru vitaskuld
grundvallarmannréttindi. Miðað við
Mongólíu eru Íslendingar því með lúxuskerfi, en í samanburði við Dani, Svía
og Norðmenn erum við bölvaðir skussar; ekki síst í félagskerfinu,“ segir
Guðjón alvarlegur í bragði.
Hann segist ekki þreyttur á að vinna
fullan vinnudag í Orkuveitu Reykjavíkur og sinna tveimur formannsstörfum. „Það gefur mér ugglaust mest að
geta orðið að gagni og hjálpað öðrum.
Fólk skammast í mér að slaka ekki á
og segir mig gera of mikið, en þetta er
mín líkamsrækt; ég sæki orku í þetta
bras. Ég vann áður sem pípari hjá Hitaveitunni en hef síðan þvælst á milli

deilda og verkefna eftir því sem getan
hefur leyft, og á frábæra yfirmenn og
samstarfsmenn sem leyfa mér að taka
að mér önnur verkefni.“
Lífslíkur eftir greiningu á MND eru
eitt til fimm ár og fer eftir tegund og
afbrigði sjúkdómsins. „Við hittumst
einu sinni í mánuði og reynum að
stappa stálinu hvert í annað, en þetta er
alveg ferlegur félagsskapur að halda
dampi í því maður er ekki fyrr búinn
að kynnast fólki en það kveður. Sumir
fara á örfáum mánuðum á meðan aðrir
tóra lengur og ég ætla mér að tóra í
tugi ára, en það er eins og gengur; enginn veit hver er næstur,“ segir Guðjón
sem fyrr á árinu var einn fjögurra Íslendinga til að prófa nýtt lyf sem miklar vonir hafa verið bundnar við til að
stöðva framgang sjúkdómsins.
„Hinum þremur gengur mjög vel,
en ég þurfti að hætta á lyfinu vegna
ofnæmis fyrir því. MND-sjúklingar
eru vongóðir um að það finnist lækning við sjúkdómnum og reyndar full
ástæða til bjartsýni, því fyrir þremur
árum var til aðeins eitt lyf en í dag er
á annan tug lyfja í prófun og heilmikið
að gerast. Það vantar bara verulegan
kraft í rannsóknir á sjúkdómnum því
svo mikið er í húfi.“
thordis@frettabladid.is

AFMÆLI

EINAR
KÁRASON

rithöfundur
er 55 ára.

EYÞÓR
ARNALDS

tónlistarmaður er
44 ára.

KATHERINE HEIGL

leikkona er
þrítug.

FLOTT TILBOÐ
LINK

Panasonic TX26LE7F

26" V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., V-Real tækni
(einstök myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, Backlight
Control, VIERA Link, 16w Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB),
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarp ofl.

TILBOÐ

HAGSTÆÐUSTU

SJÓNVARPSKAUPIN

LINK

Panasonic TX32LM70F

32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., V-Real tækni, HD Ready,
Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, VIERA Link, Backlight Control, 20w Nicam
Stereó með V-Audio hljóðkerfi, Backlight Control, 2 x Scart (með RGB), 2 x
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnatólstengi, textavarp ofl.

99.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 109.990

119.990

JVC LT32G80BU

32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn,
DynaPix Plus, HD Ready, 1.200:1 skerpu, Black Level Correction og Digital
Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 20w RMS MaxxBass hljóðkerfi, 2
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi,

VERÐ

119.990

FRÁBÆRT VERÐ

FULLT VERÐ kr. 129.990

Full

HD

LINK

Philips 32PFL5403D

32" LCD BREIÐTJALD, 1366x768 punkta uppl., Perfect Pixel Plus HD,
HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 skerpu,
ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara, 30w Nicam
Stereó, 2 Scart, 4 HDMI v1.3, Component, SVHS, CVBS og heyrnart.,
Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

JVC LT37DA8

37” DynaPix LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p. uppl., DynaPix,
HD Ready, 1.000:1 skerpu, 6ms svartíma, Digital Comb Filter, Iinnb.
DVB-T mótt., 12w RMS MaxxBass, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI,
Component, SVHS, CVBS og heyrnartt.,VGA tengi, textav. ofl.

159.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 179.990

FÁÐU
100
EVRUR
TIL
BAKA!

Panasonic TX37LZD70F

169.990

FULLT VERÐ kr. 189.990

Full HD 1080p

37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p.uppl., V-Real Pro
2 Engine, IPS Alpha skjá, Advanced 3D Colour, Sub-Pixel Control, HD Ready,
Progressive Scan, innb. digital DVB-T mótt., 8.500:1 skerpu, VIERA Link,
innb. SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó með V-Audio, 2 x Scart (með
RGB), 2 x HDMI, Comp., SVHS, CVBS, PC og heyrnatt., textav. ofl.

TILBOÐ

219.990

FULLT VERÐ kr. 249.990

FÁÐU
200
EVRUR
TIL
BAKA!

SUPER SLIM
OFURÞUNNT

www.cash-back.nu

www.cash-back.nu

Philips 32PFL7613D

32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., Perfect Pixel Plus
3 HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1
skerpu, ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara,
Ambilight 2 bakljósi, 30w Nicam Stereó, 2 Scart, 4 HDMI v1.3,
Component, SVHS, CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

219.990

FULLT VERÐ kr. 229.990

Philips 42PFL7613D

42" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta uppl., Perfect
Pixel Plus 3 HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1
skerpu, ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara, Ambilight
2 bakljósi, 2 x 15w Nicam Stereó með wOOx hátölurum, 2 Scart, 4 HDMI v1.3,
Component, SVHS, CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

299.990

FULLT VERÐ kr. 329.990

JVC LT42DS9

42" DynaPix Full HD LCD BREIÐTJALD Super-Slim (þykkt: 7,4 sm) með
1920x1080 punkta upplausn, HD Ready, 7.500:1 skerpu, innb. digital
DVB-T mótt., 20w RMS MaxxBass Nicam Stereó, 2 Scart (með RGB),
3 HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartt., textav. ofl.

TILBOÐ

299.990

FULLT VERÐ kr. 329.990

MINNISKORT
1971 - 2008

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum.
Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, Þorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.
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Ljós í allri sinni dýrð

É

g lendi alltaf í hálfgerðri togstreitu á
hverju ári þegar búðirnar fyllast af
jólavörum, um hvenær ég á að leyfa
mér að kaupa fyrstu malt og appelsíndósina og hvenær ég á að baka fyrstu smákökurnar. Jólahlaðborð valda mér líka alltaf
hugarangri, því eins mikið og mig langar að
fara og gúffa í mig gómsætum jólamat
finnst mér það á sama tíma vera svik við
hina einu sönnu jólamáltíð á aðfangadagskvöld. Togstreitan nær líka til
jólaskrautsins, því ég er
alin upp við að aðventuljósin lýsi þar til tréð er
sett upp og húsið skreytt
á Þorláksmessu. Ég hef því yfirleitt reynt
að hemja mig fram að aðventu, en byrja þá
aðeins að skreyta.
Í ár er annað andrúmsloft í samfélaginu
en fyrir undanfarin jól. Þunginn í fólki
leynir sér ekki, enda ekki við öðru að búast

NOKKUR ORÐ
Alma Guðmundsdóttir

VaaVk^g`
VYV\V`
a#+*%

miðað við það sem á undan er gengið.
Þegar ég fór að hugsa út í það um helgina
sá ég enga ástæðu til að bíða með að setja
upp jólaljósin og tengdi allar tiltækar
jólaseríur, nema þær sem verða að bíða
eftir jólatrénu þangað til í desember. Á
þrettándanum hef ég líka alltaf fengið verk
fyrir hjartað þegar ég horfi á eftir öllum
ljósunum sem mér finnst ekki hafa fengið
nægan tíma, svo það er aldrei að vita nema
þau fái að lýsa út janúar í þetta skiptið.
Jólin verða óhjákvæmilega erfiðari tími
fyrir marga nú en oft áður. Í svartasta
skammdeginu er auðvelt að leyfa áhyggjum og svartsýni að ná yfirhöndinni svo
jólaljósin hafa kannski aldrei gegnt jafn
veigamiklu hlutverki og akkúrat í ár. Okkur
veitir ekki af orkunni frá ljósadýrðinni til
að byggja upp gleðiforða fyrir komandi
mánuði, svo nú er um að gera að njóta
jólaljósanna í allri sinni dýrð.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Olræt! Venjulega læt
ég náttúruna ráða för,
en fyrst það er helgi ...

Best fyrir ...
Oj! Þar fór
það!

... smá
góð lykt!

... og ég
ætla út á
lífið ...

■ Gelgjan
Halló, er
það herra
Dalberg?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jamm.

Eruð þér ánægðir
með gæði utanbæjarsímtala yðar?

Ég verð var við truflanir
við mikil langlínusímtöl.

Ekki
aldeilis.

Símasölumenn þola
ekki þegar röddin
mín fjarar út.

Sérstaklega þau
sem ná
lengra en
Venus og
Júpíter.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég held að það
væri stórsniðugt ef
við tækjum niður
eitthvað af þessum
rimlum. Það myndi
opna pleisið og gefa
því nýja vídd.

■ Kjölturakkar
Hugleiðingar
úr dýraathvarfinu

Eftir Patrick McDonnell

Fólki finnst kanínur eins
og ég vera sætar.

Þess vegna kaupa margir
mig til að gefa, læsa mig
inni í litlu búri, taka mig
svo og sleppa mér út í
náttúruna.

Virkilega sætt.

Palli kanína

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það lítur út fyrir
að þetta verði Verði?!
erfiður dagur!

23

MÁNUDAGUR 24. nóvember 2008

Trúnó í Iðnó
Útgáfutónleikar Tómasar R.
Einarssonar vegna geisladisksins
Trúnó verða í Iðnó á miðvikudagskvöldið kl. 20.00. Þar mun hljómsveit Tómasar og söngvararnir
Ragnheiður Gröndal og Mugison
flytja lög Tómasar við ljóð yngri og
eldri skálda, auk hans eigin texta.
Hljómsveitina skipa auk bassaleikarans Tómasar, Ómar Guðjónsson
gítar, Davíð Þór Jónsson píanó og
hammondorgel, Matthías MD
Hemstock trommur og slagverk og
Óskar Guðjónsson saxófón.
Það sem sungið er um á Trúnó
eru ástin í öllum sínum myndum,
einsemdin, timburmannaraunir og
tilvist guðs. Skáldin sem eiga ljóð á
geisladisknum eru Halldór Kiljan
Laxness (Hjarta mitt), Ingibjörg
Haraldsdóttir (Nú eru aðrir tímar,
Sumarkvöld við Hvalfjörð), Kristín
Svava Tómasdóttir (Klof vega
menn, Náungar mínir), Steinn
Steinarr (Veglaust haf), Sveinbjörn
I. Baldvinsson (Örljóð langþreytta
drykkjumannsins, Vor) og Vilborg
Dagbjartsdóttir (Þú). Tómas á
sjálfur þrjá texta (Stolin stef,
Morgunn, Alls óvænt). Trúnó var
plata
vikunnar
á Rás 2
10-16.
nóvember.
Tónleikarnir í
Iðnó
verða þeir
einu sem
allur
Trúnóhópurinn
verður á
sviðinu.

Leikför um Norðurland
Í dag hefst leikför Möguleikhússins um
Norðurland en flokkur á þess vegum sýnir
nyrðra leiksýninguna Hvar er Stekkjarstaur?
Sýnt verður í grunn- og leikskólum á Blönduósi, Sauðárkróki, Siglufirði og Akureyri, en
leikferðir sem þessi eru einn veigamesti
þátturinn í starfi Möguleikhússins nú þegar
leikhúsið hefur brugðið búi við Hlemm.
Leikritið, sem er eftir Pétur Eggerz, var
frumsýnt fyrir jólin 1996, en hefur síðan
verið á dagskrá Möguleikhússins með
reglulegu millibili og notið mikilla vinsælda.
Eru sýningar á verkinu orðnar rúmlega 200
talsins.
Í leikritinu segir frá því þegar það gerist
eitt sinn að jólasveinninn Stekkjarstaur skilar
sér ekki til byggða á tilsettum tíma hinn 12.
desember.
Þegar aðalpersóna leikritsins, Halla, fer að

athuga hvernig á því stendur kemst hún að
því að jólasveinunum er orðið svo illa við
allan ysinn og þysinn í mannheimum að þeir
hafa ákveðið að hætta að fara til byggða um
jólin. Spurningin er hvort Höllu takist að fá
þá til að skipta um skoðun.
Tveir leikarar taka þátt í sýningunni, en
það eru þau Alda Arnardóttir og Pétur
Eggerz. Leikstjóri er Pétur Eggerz en
leikmynd og búningar voru unnin í samvinnu
leikhópsins og Helgu Rúnar Pálsdóttur. - pbb

LEIKLIST Pétur Eggerz, höfundur verksins um Stekkjar-

staur sem norðlensk börn njóta næstu daga.
MYND FRÉTTABLAÐIÐ /STEFÁN

- pbb

TÓNLIST Tómas R. Einarsson
fylgir plötu sinni eftir með
tónleikum á morgun.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Mánudagur 24. nóvember
➜ Dans
20.00 Tangóævintýrafélagið stendur
fyrir tangókvöldi á 22, Laugavegi 22,
II hæð, þar sem boðið verður upp á
ókeypis kennslu í argentískum tangó.
Allir velkomnir.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Ósk Vilhjálmsdóttir myndlistarmaður, fjallar um eigin verk í húsnæði
myndlistardeildar Listaháskólans, stofu
024 að Laugarnesvegi 91.

➜ Menningardagskrá
20.00 Málið, músíkin, og myndlistin
Menningardagskrá helguð Steini Steinarri í Listasafni Árnesinga. Aðgangur
ókeypis og allir velkomnir. Listasafn
Árnesinga, Austurmörk 21, Hveragerði.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

➜ Sýningar
Ungblind og Utan-garðs Í Gerðubergi
hafa verið opnar tvær sýningar. Annars
vegar ljósmyndasýning Björns Sigurjónssonar og hins vegar sýning á olíumálverkum eftir Halldóru Helgadóttur. Opið
mán.-föst. 11-17 og um helgar 13-16.
Gerðuberg, Gerðubergi 3-5.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Höfum það notalegt í skammdeginu.
Nú færðu rjómann frá MS á 20% lægra
verði í næstu verslun.
Gerðu það gott með rjóma frá MS.
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Gefur út tónlist úr leikriti

> JÓLABARN Á LEIÐINNI
Usher á von á sínu öðru barni í
desember. Barnið er væntanlegt 15.
desember og segir söngvarinn það án
efa verða bestu jólagjöf sem hann
geti hugsað sér. Usher og eiginkona hans, Tameka Foster, eiga
fyrir ársgamlan son, en Usher,
sem er 30 ára, segist alltaf hafa
viljað eignast börn snemma á
ævinni og er því ánægður með
hlutskipti sitt í dag.

tónlist, en ég bætti aðeins við undirleikinn á plötunni svo hún stæði betur ein og
sér,“ bætir hún við.
Auk tónlistarstarfanna lætur Jarþrúður sig varða þjóðfélagsmálin og er félagi
í samtökunum Undirrót sem urðu til í
kjölfar kreppunnar. „Kjarninn í hópnum
er átta manns og við hvetjum fólk til að
mótmæla á friðsamlegan hátt, en allir
sem vilja leggja okkur lið eru velkomnir. Mér finnst ástandið í samfélaginu það
rosalegt að ég gat ekki bara setið heima
og gert ekki neitt,“ segir Jarþrúður að
lokum, en plata hennar er væntanleg í
verslanir í næstu viku.
- ag

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég sem
tónlist við leikverk,“ segir Jarþrúður
Karlsdóttir sem gefur úr plötu með
tónlistinni úr leikritinu Dansaðu við
mig, en verkið er sýnt í Iðnó um þessar
mundir. Jarþrúður hefur samið tónlist
um árabil og meðal annars sungið með
hljómsveitinni Thunder cats auk þess
sem hún hefur starfað sem hljóðmaður í Þjóðleikhúsinu um nokkurt skeið.
„Ég hef samið alls konar tónlist í
mörg ár, en það var allt öðruvísi að
semja tónlist fyrir leikrit því hún
þarf fyrst og fremst að falla að verkinu.
Það var töluverð vinna, aðallega af því
að ég hef svo mikla fullkomnunaráráttu,
en rosalega skemmtilegt,“ segir
Jarþrúður sem syngur lögin sjálf og sér
að mestu leyti um hljóðfæraleikinn á
plötunni. „Þetta er frekar minimalísk

folk@frettabladid.is

GEFUR ÚT SJÁLF Jarþrúður sér sjálf um útgáfu

tónlistarinnar úr leikverkinu Dansaðu við mig
sem kemur út í næstu viku.

Eastwood hættir að leika
Clint Eastwood hefur
tilkynnt að hann sé hættur að leika. Kvikmyndin
Gran Torino verður síðasta
kvikmynd þessarar spagettivestrahetju.
AXL ROSE Herbragð Axl og félaga að

skella plötunni á Myspace virðist hafa
heppnast fullkomlega.

Settu met á
Myspace
Nýjasta plata Guns N´Roses,
Chinese Democracy, er orðin
vinsælasta platan í sögu Myspacesíðunnar. Sveitin leyfði aðdáendum sínum að hlusta ókeypis á
plötuna á síðunni á fimmtudag og
voru viðbrögðin framúrskarandi.
Þegar mest lét var platan spiluð 25
sinnum á sekúndu sem er vitaskuld mjög góður árangur.
Hlustun á plötuna er nú yfir
þremur milljónum, sem er
töluvert meira en fyrri methafinn,
Beyoncé Knowles, náði með sinni
síðustu plötu. Sautján ár eru liðin
síðan síðasta plata Guns N´Roses
kom út með nýju efni og hafa
margir því beðið eftir Chinese
Democracy með mikilli eftirvæntingu.

Red Hot
besta sveitin
Bandaríski rapparinn Kanye West
segir að The Red Hot Chili
Peppers sé uppáhaldshljómsveitin sín. Hann segir að góðar
melódíur sveitarinnar hafi fyrst
og fremst heillað sig.
„Góðar melódíur skipta mig
miklu máli,“ sagði hann. „Anthony Kiedis er ekki besti söngvarinn í heiminum en þetta er samt
uppáhaldshljómsveitin mín.“
West er þessa dagana að ljúka
tónleikaferð sinni um Bretland,
sem er hluti af heimsreisu hans
Glow in the Dark.

Gran Torino segir frá uppgjafahermanni frá Kóreustríðinu sem
tekur vandræðaungling upp á sína
arma eftir að táningurinn reynir
að stela djásni hermannsins, 1971
árgerð af Gran Torino. Reyndar
fóru margar sögur á kreik í kringum þessa kvikmynd. Því marga
hefur dreymt um að hinn 78 ára
gamli Eastwood myndi endurtaka
leikinn í síðasta sinn sem Dirty
Harry. „Maður á alltaf að hætta á
toppnum.
Mig langar ekkert að verða eins
og hnefaleikakappi sem stendur í
hringnum og er kominn langt frá
sínu besta,“ segir Eastwood í samtali við Sunday Express. Hann tók
hins vegar skýrt fram að hann
hygðist ekki leggja kvikmyndagerð á hilluna. Hann ætlaði að
sitja áfram í leikstjórastólnum.
Eastwood virðist síður en svo eitthvað vera farið að förlast í þeim
stólnum því nýjustu kvikmynd
hans, Changeling, hefur verið
hampað af bæði áhorfendum og
gagnrýnendum.
Kannski má segja að kjaftasögurnar um endurnýjað samstarf
Clints og Dirty Harry segi hvað
mest um tiltrú manna á leikaran-

HAMIGJUSÖM Allt virðist leika í lyndi hjá

Reese Witherspoon og kærasta hennar
Jake Gyllenhaal, en Reese segist ekki
vera farin að íhuga brúðkaup.
NORDICPHOTOS/GETTY

Bíður með
brúðkaup

ÁFRAM LEIKSTJÓRI Clint Eastwood ætlar að halda áfram að vera leikstjóri þó að

leikaraskórnir hafi verið lagðir á hilluna.

um. Þrátt fyrir að vera að nálgast
níræðisaldurinn virðist trúin á
Eastwood nánast ódrepandi. Enginn sá neitt athugavert við það að

EFTIRMMINNILEGAR PERSÓNUR Spagettivestrahetjan Blondie úr kvikmynd
Sergio Leone, Hinn góði, sá slæmi
og hinn ljóti og byssuglaði rannsóknarlögreglumaðurinn Harry Callahan
eru meðal þekkustu persóna CLints
Eastwood.

JAKE GYLLENHAAL Þarf að bíða

enn um sinn.

Verðhrun Verður trú sögunni

Verðhrun

Útsölumarkaður Verðlistans
Jakkar
Pils og buxur
Kápur
Úlpur

sjá mann á þessum aldri, eltast við
glæpamann
með
risavaxna
skammbyssu að vopni. Svo lengi
sem það og hið sama gamalmenni
væri Clint Eastwood.
Síðastliðna hálfa öld hefur Eastwood verið ímynd karlmennskunnar og táknmynd hörkunnar í
bandarískri
kvikmyndagerð.
Honum gekk reyndar ekki vel í
upphafi ferilsins en frammistaða
hans í ítölsku spagettívestrunum
opnaði honum leið inn í draumaverksmiðjuna á nýjan leik.
Frammistaða hans sem Dirty
Harry varð síðan til þess að
tryggja veg og vegsemd hans í
Hollywood.
Eastwood kom síðan öllum á
óvart þegar hann hóf að leikstýra
en hæfileikar hans á því sviði eru
ótvíræðir. Kvikmyndir á borð við
Bird, Unforgiven og Million Dollar Baby segja alla söguna.

Reese Witherspoon finnst of
snemmt að giftast kærasta sínum,
leikaranum Jake Gyllenhaal.
Reese, sem á tvö börn með
fyrrverandi eiginmanni sínum
Ryan Phillippe, segir skilnaðinn
hafa breytt skoðun sinni á
hjónaböndum. „Fjölskyldan er
allt sem við eigum í lífinu en ég
veit ekki hvað mér finnst um
hjónaband. Það er of stutt síðan
ég skildi til að ég sé farin að leiða
hugann að því að gifta mig aftur,“
segir leikkonan í viðtali við
tímaritið Parade, en hún hefur
aldrei gefið upp ástæðuna fyrir
skilnaði hennar og Ryans
Phillippe.
„Stundum er erfitt
að átta sig á af
hverju hlutirnir
gerast, en
maður verður að
bera ábyrgð á
sínum eigin
ákvörðunum,“
bætti hún við.

kr. 2.500
kr. 1.500
kr. 5.000
kr. 3.000

Opið mánud. til föstud. frá kl. 12.00 - 18.00
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0
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Ármúla 38

Leikstjórinn Zack Snyder, segir að
nýjasta mynd sín Watchmen, verði
trú upprunalegu teiknimyndasögunni sem hún er gerð eftir. „Ég vona
að áhorfendur verði yfir sig hrifnir,
alveg eins og ég var þegar ég las
teiknimyndasöguna,“ sagði Snyder,
sem á að baki myndirnar Dawn of
the Dead og 300.
Höfundur teikimyndasögunnar,
Alan Moore, segist ekkert vilja með
bíómyndina hafa og vill ekki að
nafn sitt komi fram í tengslum við
hana. „Alan hefur haft slæma
reynslu af Hollywood,“ sagði breski
listamaðurinn Dave Gibbons, sem
sá um teikningarnar í fyrstu
Watchman-sögunni sem kom út árið
1987. Snyder segir að ákvörðun
Moores hafi valdið sér vonbrigðum

WATCHMEN Myndin Watchmen er

byggð á samnefndum teiknimyndasögum frá níunda áratugnum.

en hann virði hana engu síður.
Watchmen, sem verður frumsýnd
næsta vor, gerist í Bandaríkjunum
á níunda áratugnum þar sem grímuklæddar hetjur berjast við vondu
karlana.

H`nchVbaZ\
c¨g^c\
GV\cV>c\a[hYii^g
ÏhaVcYhbZ^hiVg^WVYb^cidc

h_{a[hi¨Â^gYgZ^[^c\VgVÂ^aVg

Sími: 553 2075
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- bara lúxus
Eini maðurinn sem
hann getur treyst
... Er hann sjálfur

ATH! 500 kr.

PRIDE AND GLORY

kl. 5, 7.45 og 10.15

IGOR - 500 kr.

kl. 6

L

TRAITOR

kl. 8 og 10.15

12

QUANTUM OF SOLACE

kl. 5, 7.45 og 10.15

12

16

FRUMSÝND
Á FÖSTUDAGINN
Josh Brolin Elizabeth Banks
Thandie Newton
Richard Dreyfus James Cromwell

saga umdeildasta stjórnmálamanns aldarinnar.

(((( (((
Roger Ebert

Sæbjörn - mbl

SELFOSS
QUANTUM OF SOLACE
kl. 8
síð sýn

12

12

QUARANTINE
PATHOLOGY

kl. 10:20 síð sýn
kl. 8
síð sýn

16

kl. 5:50 - 8:30 - 10:40
kl. 8:10 - 10:40
DIGITAL-3D
FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 6
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 5:30 - 8

12

RIGHTEOUS KILL

kl. 10:20 síð sýn

16

16

16

L

AKUREYRI
BODY OF LIES
kl. 8 - 10:20
HIGH SCHOOL MUSICAL kl. 8

EAGLE EYE

12

RESCUE DAWN

kl. 10:20

16

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:30
kl. 8

16

BODY OF LIES

ÁLFABAKKA
DIGITAL kl. 5:50 - 8 - 10:40

BODY OF LIES
PASSENGERS

kl. 8 - 10:40
kl. 5:50 - 8 - 10:10

HOW TO LOSE FRI...
RESCUE DAWN

kl. 10:30
KRINGLUNNI
kl. 8 - 10:40 DIGITAL

BODY OF LIES
W
PASSENGERS

kl. 5:50 - 8 - 10:40
kl. 8:30 - 10:30
DIGITAL-3D
FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 6
SEX DRIVE
kl. 5:50

16

VIP

L

12

BODY OF LIES
HOW TO LOSE ...

12

JAMES BOND

16

Aðspurð segist hún hafa ákveðið að gefa plötuna út í september
og lét kreppuna ekki aftra sér.
„Ég hugsa að það sé gott að gefa
út plötu núna því ég held að fólk
þurfi meira á tónlist að halda á
þessum tíma og eigi eflaust eftir
að gefa bækur og plötur í jólagjafir í ár,“ segir Ragnheiður sem er
önnum kafin þessa dagana, því
auk þess að syngja við ýmsar
uppákomur kennir hún söng við
FíH. Framundan eru ekki síður
annasamir tímar og 15. desember
næstkomandi heldur Ragnheiður
tónleika á Café Rósenberg.
„Þetta verður svona kynning á
plötunni þar sem við munum spila
lögin í gegn. Við verðum kannski
með jólaglögg og svo er aldrei að
vita nema ég taki nokkur jólalög,“
- ag
segir Ragnheiður og brosir.

NÝ PLATA Ragnheiður Gröndal hefur

sent frá sér nýja plötu með frumsömdu
efni og heldur tónleika á Café Rósenberg 15. desember.

Þeir Óttarr Proppé og Finni
í Dr. Spock stigu í fyrsta
sinn inn í líkamsræktarstöð
þegar þeir kynntu sér aðstæður fyrir útgáfutónleika
sína í Sporthúsinu. Gillzenegger skipuleggur giggið
með þeim.

16

L

12

kl. 10:20 síð sýn

„Ég byrjaði að semja efni á þessa
plötu fyrir tveimur og hálfu ári,“
segir Ragnheiður Gröndal sem
gaf út plötuna Bella and her black
coffee á föstudaginn. Platan inniheldur sjö frumsamin lög eftir
Ragnheiði og þrjú vel valin
„cover“-lög, en lagið Flowers in
the morning nýtur mikilla vinsælda um þessar mundir. „Ég ætlaði að gefa þessa plötu út fyrir
síðustu jól en það frestaðist. Núna
er hún loksins tilbúin og ég er
alveg í skýjunum með hana,“ segir
Ragnheiður, en plötuna vann hún í
samstarfi við Guðmund Kristinn
Jónsson úr Hjálmum og Guðmund
Pétursson gítarleikara. „Þetta er
frekar róleg tónlist og ég vona að
lögin endurspegli mig bæði sem
manneskju og tónlistarmann,“
bætir hún við.

Dr. Spock í spinning

mynd eftir

Oliver Stone

Frá leikstjóra Gladiator og American Gangster.

Róleg lög sem endurspegla mig

12

L
12

NÝTT Í BÍÓ!
47.000 MANNS
Á 2 VIKUM!

SÓLARHRINGUR Í NEW YORK
OG ALLT GETUR GERST...
TÝNDAR GUGGUR OG TOPPTÓNLIST!
ÆÐISLEG GAMANMYND
SEM KEMUR Á ÓVART.

Platan Falcon Christ með hljómsveitinni Dr. Spock er að koma út.
Haldnir verða nýstárlegir útgáfutónleikar í Sporthúsinu í hádeginu
á miðvikudaginn. Þar ætlar sveitin
að spila í spinning-tíma. Sjálfur
Gillzenegger, Egill Einarsson,
hefur verið sveitinni innan handar
við að skipuleggja giggið. „Já, þeir
eru nú ekki beint vel tengdir í þessum geira svo ég hjálpaði þeim að
læna þessu upp,“ segir Gillz. „Það
var gaman að sjá þá koma hérna
inn í Sporthúsið til að skoða aðstæður. Þeir hafa greinilega aldrei
komið í líkamsræktarstöð áður og
voru satt að segja hálf skelkaðir.“
Gillzenegger ætlar ekki að taka
tímann að sér þótt auðvitað mæti
hann og hjóli. „Ég er ekki harður í
spinninginu enda kraftlyftingamaður. Valið stendur núna á milli
tveggja ljóshærðra dama með júllur eða Danna, sem er snargeðveikur. Auðvitað væru júllurnar góðar

SAMAN Í SPINNING Dr. Spock og Gillzenegger elduðu grátt silfur í Eurovisionkeppninni í vor en sameinast nú í Sporthúsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

upp á útsýnið en ég held ég splæsi
samt í Danna. Hann er nógu geðveikur til að passa við Spockið.“
„Það verður mjög forvitnilegt að
sjá hvernig spinningkennarinn
heldur utan um þetta. Það er svo
mikið um taktbreytingar hjá
okkur,“ segir Finni, söngvari Dr.
Spock. „Við ætlum auðvitað að
spila fulla tónleika og búumst við
miklum svita og brjálæði.“
„Okkur finnst óskiljanlegt að líkamsræktarsalir séu ekki fyrsta val

tónlistarmanna þegar halda á tónleika,“ segir Óttarr Proppé, hinn
söngvari sveitarinnar. „Hraust sál
í hraustum líkama og allt það. Við
teljum þetta fullkomna byrjun á
„skítatúrnum“ okkar sem mun
standa fram á sunnudag.“
Gillzenegger segir mikinn áhuga
á spinning-tónleikum Dr. Spock –
„Það er meira að segja hringt frá
öðrum líkamsræktarstöðvum. Við
getum auðvitað ekki bannað fólki
að koma.“
drgunni@frettabladid.is

ÞAð SÍÐASTA SEM ÞÚ VILT
KOMAST AÐ,
ER SANNLEIKURINN.
HÖRKUSPENNANDI MYND UM
SPILLTA LÖGREGLUMENN.

AÐEINS

500 kr.

500

kr.

500

kr.

SNARP
SÍMI 564 0000

NICK AND NORAH´S ...
IGOR
500
QUANTUM OF SOLACE
QUANTUM OF SOLACE LÚXUS
QUARANTINE
MY BEST FRIENDS GIRL
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
SKJALDBAKAN & HÉRINN
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR

kr.

kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 4 - 6
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 10.30
kl. 10.10
kl. 8 - 10.20
5%
kl. 5.50 - 8
kl. 3.45 500
kl. 3.45 500
kr.

kr.

L
L
12
12
16
14
14
L
L

NICK AND NORAH´S ...
IGOR 500
TRAITOR
QUANTUM OF SOLACE
MY BEST FRIENDS GIRL
QUARANTINE
kr.

kr.

kl. 5.30 - 8 - 10.40
kl. 5.30 - 7 -8.30 -10
kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 5.30

16 QUANTUM OF SOLACE
12 NICK AND NORAH´S ...
14 IGOR 500
L

„virkilega gott leikrit... má enginn leiklistarunnandi missa af sýningunni“ JVJ, DV
„Magnað stykki og magnaður leikur“ GKG, Mannamál STÖÐ2
„Afbragðs leikaravinna, vel þess virði að sjá“ PBB, Fréttablaðið

kr.

kl. 5.50 - 8 -10.10
kl. 8 - 10
kl. 5.50

„þessi sýning er með þeim betri sem ég hef séð í íslensku leikhúsi“ ÞG, kistan.is

12
L
L

„feikilega vel skrifað... sýningin er vel unnin og á ekki síst erindi í dag ...“ ÞES, Víðsjá, RÚV
Sett upp í samstarfi við

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

Einróma lof:

L
L
12
12
14
16

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

PRIDE AND GLORY
QUANTUM OF SOLACE
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
IGOR 500

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6
kl. 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 5.45 - 8
kl. 10.15

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

UR S

ÝNING
sýningu
ARTÍMI
m lýkur
í desem
ber

JVJ, DV

SÍMI 551 9000

Miðasala í síma 568 8000
eða á borgarleikhus.is

70.7%

33.4%

Fréttablaðið stendur upp úr
Fréttablaðið er með 112% meiri lestur en Morgunblaðið
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins
ins
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sína einss
og síðasta könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir..
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða
árangri og bendum auglýsendum á að notfæra sérr
forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.
Allt sem þú þarft...

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.

....alla
..aallaa daga
da
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GUÐNÝ BJÖRK ÓÐINSDÓTTIR: ÁKVEÐIN AÐ KOMAST Í SITT BESTA FORM EFTIR AÐ HAFA JAFNAÐ SIG Á MEIÐSLUM

> KR og Grindavík mætast í kvöld
Áttunda umferð Iceland Express-deildar kvenna í
körfubolta hefst í kvöld þegar KR og Grindavík mætast í
DHL-höllinni kl. 19.15. Grindavíkurstúlkur eiga harma að
hefna þar sem KR-stúlkur unnu í Grindavík í fyrsta leik
tímabilsins. Þá var Grindavík slegið út af KR í undanúrslitum úrslitakeppninnar í fyrra. Liðin eru
svipuð að styrkleika og berjast nú sem
stendur um fjórða sæti deildarinnar.
Vert er að geta þess að hamborgarar
verða grillaðir í KR-heimilinu á undan
leiknum og fá þeir frítt á leikinn
sem kaupa hamborgara. Allir
körfuboltaáhugamenn eru
hvattir til þess að mæta.

sport@frettabladid.is

Ætla að komast með landsliðinu til Finnlands
Landsliðskonan Guðný Björk Óðinsdóttir ákvað fyrir helgi að ganga
í raðir sænska úrvalsdeildarfélagsins Kristianstad þar sem Elísabet
Gunnarsdóttir, fyrrverandi þjálfari hennar hjá Val, heldur nú um
stjórnartaumana. Guðný Björk lék hins vegar ekkert með Val síðasta
sumar vegna meiðsla, þar sem hún sleit krossbönd í hné á undirbúningstímabilinu, en er nú óðum að ná sér og stefnir á að vera
komin á fullt skrið snemma á nýju ári.
„Ég er byrjuð að æfa á fullu en má ekki spila fótbolta aftur fyrr
en í janúar. Ég þekki Betu hins vegar vel og hún þekkir mig þannig að
ég er ekkert að fara út í neina óvissu þannig séð,“ segir Guðný Björk.
Hin tvítuga Guðný Björk hefur reyndar lent áður í því að slíta
krossbönd á hné. Það var þegar hún lék með Aftureldingu en hún
gekk í raðir Vals fyrir sumarið 2005.
„Ég hef náttúrulega lent í þessum meiðslum áður
og veit alveg út á hvað þetta gengur allt saman og
það hefur pottþétt orðið til þess að hjálpa mér í
endurhæfingunni núna,“ segir Guðný Björk.
Guðný Björk hefur jafnan leikið sem bakvörður með Val og íslenska landsliðinu en er þekkt fyrir að vera mjög

fjölhæf og hún var til að mynda að spila sem framliggjandi
miðjumaður á undirbúningstímabilinu með Val þegar hún
meiddist.
„Ég held að Beta sjálf hafi ekki hugmynd um hvar
hún ætlar að nota mig á vellinum með Kristianstad. Það er mjög skemmtilegt að spila á
miðjunni en ég byrjaði í bakverðinum og
líkar það líka mjög vel. Hún mætti setja
mig í markið mín vegna,“ segir Guðný
Björk á léttum nótum.
Guðný Björk á 13 A-landsleiki að baki fyrir
Íslands hönd og hafði þrátt fyrir ungan aldur fest sig rækilega í sessi í landsliðshópi Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar
í undankeppni EM 2009 áður en hún meiddist. Guðný
Björk er líka harðákveðin í því að komast aftur í landsliðshópinn, nú þegar liðið er komið í lokakeppni EM sem
fram fer í Finnlandi á næsta ári.
„Ég ætla pottþétt að komast með landsliðinu til Finnlands. Það er engin spurning,“ segir Guðný Björk.

Besta landsliðsárið síðan 2000
Íslenska karlalandsliðið hefur ekki átt betra ár í átta ár þegar litið er á fjölda sigra, markatölu liðsins eða
leiki þar sem markinu er haldið hreinu. Sigurinn gegn Möltu var fimmti sigur íslenska liðsins á árinu.
SÁTTUR Landsliðsþjálfarinn er ánægður
með undirbúning íslenska liðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Júlíus Jónasson:

Markmiðið að
vinna riðilinn
HANDBOLTI Landsliðsþjálfarinn

Júlíus Jónasson er ánægður með
framgöngu kvennalandsliðs
Íslands á Möbelringen Cup þrátt
fyrir að liðið hafi tapað öllum
þremur leikjum sínum.
„Við vissum að við værum að
fara að mæta þremur af sterkustu handboltalandsliðum í heimi
og ég held að stelpurnar hafi haft
gott af því að sjá og spila gegn
þeim bestu,“ segir Júlíus.
Þátttaka Íslands í mótinu var
liður í undirbúningi fyrir
undankeppni HM sem fram fer í
Póllandi dagana 25.-30. nóvember.
„Það verður erfitt verkefni þar
sem við mætum sterkum þjóðum
en við setjum stefnuna á fyrsta
sætið í riðlinum,“ segir Júlíus. - óþ

FÓTBOLTI
Ólafur
Jóhannesson
landsliðsþjálfari er greinilega á
réttri leið með íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu. Á sínu
fyrsta heila ári með Ólaf í brúnni
náði liðið sínu besta landsliðsári í
átta ár með því að vinna fimm
leiki, vera með jákvæða markatölu og halda marki sínu hreinu í
fjórum leikjum á þessu ári.
Íslenska liðið lék alls tólf leiki á
þessu ári og náði fimmtíu prósenta sigurhlutfalli í þeim sem er
besti hlutfallsárangur liðsins síðan
2003 eða í fimm ár.
Íslenska karlalandsliðið vann
eins og áður sagði fimm leiki á
árinu,
vináttulandsleiki
gegn
Armeníu, Færeyjum, Slóvakíu og
Möltu og svo leikinn á móti Makedóníu í undankeppninni. Liðið tapaði tveimur fyrstu leikjunum á
móti Hvíta-Rússlandi og Möltu,
tapaði síðan vináttuleik gegn
Wales í maí og loks tveimur leikjum í röð á móti Skotlandi og Hollandi í undankeppninni.
Leikirnir gegn bresku liðunum
tveimur, Wales og Skotlandi, voru
örugglega mest svekkjandi úrslit
ársins enda átti íslenska liðið að fá
meira út úr báðum þeim leikjum,
sérstaklega út úr leiknum á móti

Skotum þar sem íslenska liðið
fékk miklu fleiri færi.
Ólafur hefur unnið með varnarleikinn sem þurfti að taka í gegn
eftir útreið í síðustu undankeppnum og það hefur borgað
sig. Íslenska liðið
vann þannig alla
mótherja
ársins
nema einn (Aserbaídsjan, heima) þar
sem liðið hélt hreinu
í
fyrri
hálfleik.
Íslenska liðið hélt
alls fjórum sinnum
hreinu á árinu sem er
besti árangurinn síðan
liðið hélt einnig fjórum
sinnum hreinu árið
2000.
Íslenska
liðið
náði
að
halda
hreinu í 339 mínútur í ársbyrjun
sem er besti
árangur liðsins í
tuttugu ár og
bætti þar árangur liðsins frá
árinu
1994
þegar það var
undir
stjórn
Ásgeirs Elías-
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IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
5M ER AÈ R¾ÈA UM  FERMETRA
HÒSN¾ÈI MEÈ  STËRUM INNKEYRSLU
HURÈUM MEÈ RAFMAGNSOPNUN -IKIL
LOFTH¾È OG GËÈ AÈKOMA 'ËÈ STAÈ
SETNING VIÈ 6ESTURHRAUN Å 'ARÈAB¾
HVERÙÈ ¹ MËTI )+%!  ,AUST NÒ ÖEGAR
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Chelsea
Arsenal

TILB

F í t o n / S Í A

29. nóv. – 1. desember

Arsenal
Wigan
5. – 7. desember

OÐ

Verð á mann í tvíbýli:

49.900 kr.
Innifalið: Flug m/sköttum
og miði á leikinn.

TILBOÐ

Verð á mann í tvíbýli:

48.900 kr.
Innifalið: Flug m/sköttum og
Club lever miði á leikinn.

Kynntu þér tæmandi lista yﬁr ferðir á leiki á www.expressferdir.is
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Á RÉTTRI LEIÐ Landsliðsþjálfarinn Ólafur Jóhannesson stendur vel að vígi í
samanburði við fyrirrennara
sína í starfi.
SCANPIX

ÖRYGGIÐ UPPMÁLAÐ Gunnleifur Gunnleifsson hefur staðið
vel fyrir sínu síðan landsliðsþjálfarinn kallaði hann aftur
inn í hópinn eftir nokkurra ára hlé.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Boltinn er hjá okkur!

sonar. Íslenska liðið hefur nú haldið marki sínu hreinu í síðustu
tveimur leikjum og alls í 206 mínútur. Það verður athyglisvert að
sjá hvort liðinu takist að halda út
lengur en það gerði í vináttuleikjunum í febrúar og mars.
Markatala íslenska liðsins
var í plús í fyrsta sinn í átta ár
en íslenska liðið skoraði 13
mörk í 12 landsleikjum ársins.
Markatala íslenska liðsins var
búin að vera samanlagt 35
mörk í mínus undanfarin fjögur ár og þar kemur aftur að
slökum varnarleik enda fékk
íslenska landsliðið á sig
72 mörk í 33 landsleikjum frá 2004 til
2007 eða 3,3 mörk
að meðaltali í
leik.
Íslenska liðið
er með fjögur
stig úr fyrstu
fjórum leikjum
sínum í undankeppni
HM
2010 og hefur
ekki verið með
fleiri stig eftir
fyrri
hluta
undankeppni
síðan í undankeppni Evrópumótsins
2000. Ísland
náði þá í fimm
stig
út
úr
þremur leikjum liðsins sem
voru
spilaðir
árið 1998. Þegar
saga íslenska liðs-

ins er skoðuð og miðað við að liðið
fái þrjú stig fyrir sigur kemur í
ljós að þetta er næstmesti stigafjöldi íslenska karlalandsliðsins í
fyrri hluta undankeppni á stórmóti.
Árin 2004 til 2007 voru íslenska
karlalandsliðinu ekki skemmtileg.
Liðið sigraði aðeins í 5 af 33 landsleikjum og hrundi niður heimslistann. Ólafur Jóhannesson hefur
náð að stoppa hrun liðsins og tekist að snúa við blaðinu. Liðið vann
jafnmarga sigra á hans fyrsta
heila ári og samanlagt á fjórum
árum á undan og er sem stendur í
3. sæti undanriðils síns í undankeppni HM og því enn með í baráttunni um sæti á HM í Suður-Afríku 2010.
Fram undan eru því spennandi
tímar þar sem reynir á hvort
breytingin sé tímabundin eða
hvort að karlalandsliðið stefni á
sömu slóðir og það var á þegar
Guðjón Þórðarson réði ríkjum rétt
fyrir síðustu aldamót.
ooj@frettabladid.is

LANDSLIÐIÐ Í FRAMFÖR
Markatala landsliðsins síðustu ár:
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

+1 (13-12 í 12 leikjum)
-13 (7-20 í 9 leikjum)
-6 (4-10 í 6 leikjum)
-5 (16-21 í 9 leikjum)
-11 (10-21 í 9 leikjum)
-2 (8-10 í 8 leikjum)
-6 (8-14 í 9 leikjum)
-2 (17-19 í 11 leikjum)
+3 (13-10 í 9 leikjum)

Flestir sigrar A-liðs karla á einu ári:
Sex
Fimm
Fimm
Fimm
Fjórir
Fjórir
Fjórir
Fjórir

1999 (10 leikir)
1994 (10 leikir)
2000 (9 leikir)
2008 (12 leikir)
1987 (11 leikir)
1990 (8 leikir)
1996 (11 leikir)
2001 (11 leikir)

Kvennalandslið Íslands í handbolta lauk keppni á Möbelringen Cup í gær:

Stígandi í leik íslenska liðsins
HANDBOLTI Kvennalands-

lið Íslands tapaði naumlega gegn Danmörku,
22-23, í lokaleik sínum á
hinu geysisterka Möbelringen Cup-æfingamóti
sem fram fór í Noregi um
helgina. Ísland tapaði öllum þremur leikjum sínum í mótinu en
greinilegur stígandi var í leik liðsins.
Ísland tapaði stórt gegn Evrópu
- og Ólympíumeisturum Noregs í
fyrsta leik sínum í mótinu og
liðið mátti einnig þola fremur
stórt tap gegn heimsmeisturum Rússlands í öðrum leiknum. En íslensku stelpurnar
létu töpin ekki slá sig út af
ÓHEPPNAR Íslensku stúlkurnar

voru óheppnar að krækja ekki
í jafntefli gegn Danmörku í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

laginu og voru nálægt
því að krækja í jafntefli gegn sterku liði
Danmerkur.
Dönsku stúlkurnar
voru alltaf skrefi á
undan þeim íslensku í
gær en staðan í hálfleik
var 7-10 Danmörku í vil.
Danir náðu mest fimm
marka mun í seinni hálfleik, í stöðunni 15-20
um miðbik hálfleiksins, en þá kom íslenska
liðið aftur inn í leikinn
og náði að saxa á forskotið jafnt og þétt.
Þær dönsku leiddu leikinn 20-23 þegar rúmar tvær
mínútur voru eftir af leiknum en Ágústa Edda Björnsdóttir og Íris Ásta Pétursdóttir skoruðu þá fyrir
Ísland og minnkuðu mun-

inn niður í eitt mark á lokamínútunni. Íslensku stúlkurnar fengu
svo boltann og áttu möguleika á að
jafna leikinn en allt kom fyrir ekki
og lokatölur urðu sem fyrr segir
22-23.
- óþ

ÚRSLIT
Möbelringen Cup
Ísland-Danmörk

22-23 (7-10)

Mörk Íslands: Hanna G. Stefánsdóttir 5, Ágústa
Edda Björnsdóttir 4, Íris Ásta Pétursdóttir 3, Rakel
Dögg Bragadóttir 3, Dagný Skúladóttir 3, Arna Sif
Pálsdóttir 1, Hrafnhildur Skúladóttir 1, Jóna
Sigríður Halldórsdóttir 1, Elísabet Gunnarsdóttir 1.
Markahæstar á mótinu:
Hanna G. Stefánsdóttir
12 mörk
Ágústa Edda Björnsdóttir
10
Ásta Íris Pétursdóttir
7
Hrafnhildur Skúladóttir
6
Rakel Dögg Bragadóttir
6
Dagný Skúladóttir
4
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- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MAMMA MIA Á DVD!
VINNINGAR: MAMMA MIA! Á DVD · ABBA SINGSTAR · TÓNLISTIN ÚR MYNDINNI MAMMA MIA!
PEPSI MAX · FULLT AF ÖÐRUM DVD MYNDUM OG TÖLVULEIKJUM.

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

LENDIR Í ELKO 27. NÓVEMBER
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Tveir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem Tottenham og West Ham unnu góða sigra:

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin
Tottenham-Blackburn

1-0

1-0 Roman Pavlyuchenko (8.).

Sunderland-West Ham

0-1

0-1 Valon Behrami (20.).

Spænska úrvalsdeildin
Barcelona-Getafe

1-1

0-1 Del Moral Manu (19.), 1-1 Seydou Keita (72.).
Eiður Smári Guðjohnsen kom inn á sem varamaður á 73. mínútu.

Numancia-Atletico Madrid

1-1

0-1 Diego Forlan (34.), 1-1 Jose Barkero (90.).

Ítalska úrvalsdeildin
Reggina-Atalanta

3-1

1-0 Francesco Cozza (9.), 2-0 Bernardo Corradi
(21.), 3-0 Bernardo Corradi (79.), 3-1 Cristiano
Doni (90.).

Lecce-Roma

0-3

0-1 Mirko Vucinic (10.), 0-2 Juan (38.), 0-3
Francesco Totti (46.).

Hvorugt liðið náði að skora það
sem eftir lifði leiks og Harry Redknapp, knattspyrnustjóri Tottenham, var himinlifandi með stigin
þrjú.
„Þetta var frábær sigur. Lennon
var í fínu formi í leiknum og var
að skapa mikið fyrir okkur og við
hefðum átt að gera út um leikinn
með öðru marki. En við tókum
sem betur fer stigin þrjú og þau
skipta öllu máli,“ segir Redknapp.
Svisslendingurinn
Valon
Behrami var hetja West Ham
þegar hann skoraði eina mark
leiksins á leikvangi Ljósanna í
gær en markið var hans fyrsta í
búningi West Ham síðan hann

gekk í raðir félagsins frá Lazio
síðasta sumar. Knattspyrnustjóranum Gianfranco Zola hjá West
Ham var létt í leikslok enda hamrarnir ekki unnið leik síðan í lok
september.
„Þetta er búinn að vera erfiður
tími en við sýndum frábæran karakter í þessum leik. Sérstaklega
voru varnarmennirnir Matthew
Upson og James Collins frábærir
og þeir eiga sérstakt hrós skilið,“
segir Zola glaður.
- óþ
MARKASKORARINN Roman Pavlyuchenko hefur verið drjúgur að skora fyrir
Tottenham upp á síðkastið.
NORDIC PHOTOS/AFP

2-2

1-0 Roberto Stellone (25.), 1-1 Alexandre Pato
(26.), 1-2 Ronaldinho (35.), 2-2 Alessandro
Rossina (77.).

Lazio-Genoa

1-1

0-1 Diego Milito (69.), 1-1 Ousmane Davo (80.).

Napoli-Cagliari

2-2

1-0 Marek Hamsik (9.), 1-1 Diego Lopez
Rodriguez (55.), 2-1 Ezequiel Lavezzi (84.), 2-2
Daniele Conti (90.).

EHF-bikarinn í handbolta
Fram-Gummersbach

FÓTBOLTI Lundúnafélögin Tottenham og West Ham fóru með sigur
af hólmi í leikjum sínum í ensku
úrvalsdeildinni í gær. Tottenham
vann 1-0 heimasigur gegn Blackburn og West Ham vann 0-1 útisigur gegn Sunderland.
Það var Roman Pavlyuchenko
sem skoraði eina mark leiksins á
White Hart Lane í gær eftir góðan
undirbúning Aarons Lennon sem
stal boltanum af varnarmanninum
Martin Olsson og fann Rússann
hávaxna í teignum. Olsson fékk
svo að líta rauða spjaldið á 39.
mínútu eftir brot á Lennon sem
hafði farið illa með Svíann unga í
leiknum fram að því.

42-29 (21-15)

Mörk Fram: Andri Berg Haraldsson 8, Rúnar
Kárason 7, Magnús Einarsson 4, Halldór Jóhann
Sigfússon 3, Haraldur Þorvarðarson 2, Guðjón
Finnur Drengsson 2, Björn Guðmundsson 1,
Brjánn Guðni Bjarnason 1, Einar Rafn Eiðsson 1.
Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 9/2,
Davíð Hlíðdal Svansson 9/1
*Róbert Gunnarsson skoraði 1 mark fyrir Gummersbach sem komst áfram í fjórðu umferð.

ZOLA Ítrekaði í gær að bestu leikmenn
West Ham yrðu ekki seldir.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Gianfranco Zola, West Ham:

Engin brunaútsala í janúar
FÓTBOLTI Gianfranco Zola,
knattspyrnustjóri West Ham,
ítrekaði í viðtali við Sunday
Express í gær að honum hafi
verið lofað að hann þyrfti ekki að
sjá á eftir bestu leikmönnum
félagsins þegar félagsskiptaglugginn opnar í janúar.
Breskir fjölmiðlar hafa verið
ötulir undanfarið við að orða
bestu leikmenn West Ham við
önnur félög vegna meintrar
slæmrar fjárhagsstöðu eigandans
Björgólfs Guðmundssonar og
varnarmaðurinn Matthew Upson
var nú síðast í gær orðaður við
endurkomu til Arsenal. Zola
þvertekur fyrir það.
„Matty er ekki til sölu. Það er
ósköp einfalt, hvorki núna né í
janúar. Það er búið að lofa mér
því að bestu leikmenn félagsins
verði ekki seldir,“ segir Zola. - óþ

Jakob og Hrafnhildur með met
Glæsilegri sundhelgi á Íslandsmeistaramótinu í 25 metra laug lauk í gær og féllu fjögur Íslandsmet. Jakob
Jóhann Sveinsson tvíbætti Íslandsmetið í 50 metra bringusundi frá deginum áður, Hrafnhildur Lúthersdóttir bætti Íslandsmetið í 50 metra bringusundi og Sundsveit Ægis metið í 4x400 metra skriðsundi.
SUND Það vantaði ekki tilþrifin á

lokadegi Íslandsmeistaramótsins
í sundi í 25 metra laug í Laugardalslaug í gær. Jakob Jóhann
Sveinsson og Hrafnhildur Lúthersdóttir settu bæði Íslandsmet.
Jakob Jóhann Sveinsson úr
Sundfélaginu Ægi toppaði frábæra sundhelgi hjá sér með því
að halda áfram þar sem frá var
horfið í 50 metra bringusundinu.
Jakob Jóhann gerði sér lítið fyrir
og tvíbætti Íslandsmetið í 50
metra bringusundi, sem hann
hafði sett deginum áður í undanrásum í 100 metra bringusundinu, í gær.
Jakob Jóhann synti á tímanum
28 sekúndum sléttum í undanrásum 50 metra bringusundsins í
gærmorgun og bætti þá fyrra
metið um níu hundraðshluta úr
sekúndu.
Í úrslitasundinu synti Jakob
Jóhann svo á tímanum 27,86 og
bætti metið en Mladen Tepavcevic úr Sundfélagi Hafnarfjarðar varð annar og var einnig undir
fyrra meti Jakobs Jóhanns á tímanum 27,98.
„Ég var gríðarlega ánægður
með að fara undir 28 sekúndurnar þar sem það var markmiðið hjá
mér. Þetta er bara flottur endir á
góðri helgi hjá mér,“ sagði Jakob
Jóhann sigurreifur í samtali við
Fréttablaðið í gær.
Hin sautján ára gamla Hrafnhildur Lúthersdóttir úr Sundfélagi Hafnarfjarðar fór einnig á
kostum í gær þegar hún bætti
Íslandsmetið í 50 metra bringusundi. Hrafnhildur synti úrslitasundið á tímanum 32,24 sekúndur
en gamla Íslandsmetið átti
Ólympíufarinn Erla Dögg Haraldsdóttir úr ÍRB á tímanum 32,27
sem sett var í nóvember í fyrra.
Þá bætti kvennasveit Sundfélagsins Ægis Íslandsmetið í 4x400
metra skriðsundi þegar hún synti á
tímanum 3:53,41 en gamla Íslandsmetið átti sundsveit KR á tímanum
3:55,48 sem sett var í nóvember í
fyrra.
omar@frettabladid.is

ÞRÍBÆTING Jakob Jóhann Sveins-

son úr Sundfélaginu Ægi þríbætti
Íslandsmetið í 50 metra bringusundi
um helgina.

SIGRI HRÓSANDI Hrafnhildur Lúthersdóttir úr Sundfélagi

Hafnarfjarðar hafði ærna ástæðu til þess að fagna þegar hún
bætti Íslandsmetið í 50 metra bringusundi í gær.

EFNILEGUR Hinn ungi og efnilegi Davíð Hildiberg Aðalsteinsson

úr ÍRB vann 200 metra baksundið með miklum yfirburðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Framarar urðu að sætta sig við stórt tap gegn Gummersbach í gær:

Gerðum heiðarlega tilraun
Aðalfundur
GO og GOF 2008
Aðalfundur Golfklúbbsins Odds og Golfklúbbs Oddfellowa
verður haldinn í golfskála Urriðavallar ﬁmmtudaginn
27. nóvember 2008 kl. 20.00
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

HANDBOLTI
Þýska
stórliðið
Gummersbach átti ekki í vandræðum með Framara í seinni leik
liðanna í þriðju umferð EHF-bikarsins í gær og vann að lokum
með þrettán marka mun, 42-29.
„Við náðum ekki að sýna okkar
rétta andlit í seinni leiknum, því
miður en við gerðum heiðarlega
tilraun í leikjunum tveimur,“
segir Rúnar Kárason.
„Kannski var þreytan eitthvað
farin að segja til sín en við vorum
náttúrulega að spila á mun færri
mönnum en þeir og það fór að
segja til sín þegar líða tók á leikina,“ segir Rúnar.

Rúnar er að skoða möguleikann á að fara í atvinnumennsku
en hann flýgur til Berlínar þar
sem hann mun skoða aðstæður
hjá Fuchse Berlin næstu daga.
Hann kvaðst þó ekki
vera búinn að ákveða
neitt og hugsanlega
væru einnig fleiri
möguleikar í stöðunni.
„Mér líst bara mjög
vel á að fara að skoða
málin í Berlín en það
er ekkert komið á
hreint enn þá. Forráðamenn
félagsins

hafa hins vegar sýnt mér mikinn
áhuga og það er bara jákvætt.
Það eru líka eitt til tvö önnur mál
sem ég er að skoða en það er ekkert sem hægt er að ræða á þessum tímapunkti. Ég vonast samt
til þess að verða búinn að fá mín
mál á hreint fyrir
áramót,“
segir
Rúnar vongóður.
- óþ

ATVINNUMENNSKAN KALLAR Rúnar Kárason gæti

verið á leiðinni í atvinnumennsku von bráðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Torino-AC Milan

Lundúnafélögin hirtu stigin þrjú
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Eiður Smári kom inn á sem varamaður í jafntefli Barcelona á heimavelli í gær:

Getafe hélt aftur af Barcelona
FÓTBOLTI Barcelona mistókst að

ENN Á TOPPNUM Barcelona er enn á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar þrátt fyrir að
hafa aðeins náð í jafntefli gegn Getafe á heimavelli sínum í gær.
NORDIC PHOTOS/AFP

ROSSI Í leik með Manchester United
árið 2006.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Sir Alex Ferguson, Man. Utd:

Gæti reynt að
fá Rossi aftur
FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson,

knattspyrnustjóri Manchester
United, hefur undanfarið látið í
ljós að hann hafi hug á að styrkja
framherjasveit sína þegar
félagsskiptaglugginn opnar í
janúar.
Hann talaði um möguleikann á
að endurkalla Frazier Campbell
úr láni hjá Tottenham og í gær í
viðtali við breska götublaðið
News of the World virtist skoski
knattspyrnustjórinn gefa í skyn
að hann hafi ekki sleppt tökunum
á framherjanum Giuseppe Rossi
sem United seldi til Villarreal á
6,6 milljónir punda í fyrra.
„Hann er frábær leikmaður og
það var erfitt að láta hann fara á
sínum tíma. En þegar Villarreal
bauð þennan pening og, það sem
meira máli skiptir, með klásúlunni í samningnum um við gætum
keypt hann til baka, þá var þetta
of gott boð til þess að hafna því.
Við munum nú klárlega skoða
möguleikann á að fá hann aftur til
Old Trafford og það er enn allt
opið hvað það varðar,“ segir
Ferguson.
- óþ

RONALDO Er enn eftirsóttur ef marka

má viðtal við umboðsmann hans í gær.
NORDIC PHOTOS/AFP

Umboðsmaður Ronaldos:

Fjögur ensk lið
á eftir Ronaldo
FÓTBOLTI Fabiano Farah, umboðs-

maður hins brasilíska Ronaldos,
greindi frá því í gær að þrjú
ónefnd félög í ensku úrvalsdeildinni væru búin að ræða við sig
um möguleikann á að fá framherjann snjalla í sínar raðir í
janúar en Man. City hefur þar
fyrir utan opinberað áhuga sinn.
„Núna eru fjögur ensk úrvalsdeildarfélög að keppast um
Ronaldo og ég get staðfest það að
hann hefur hug á að bæta ensku
úrvalsdeildinni á farsæla
ferilskrá sína,“ segir Farah í
viðtali við Sunday Mirror.
Hinn 32 ára gamli Ronaldo
vinnur að endurhæfingu sinni hjá
Flamengo í Brasilíu.
- óþ

vinna sinn tíunda deildarleik í röð
þegar Getafe kom í heimsókn á
Nývang en niðurstaðan varð 1-1
jafntefli. Eiður Smári Guðjohnsen
kom inn á sem varamaður fyrir
Barcelona í leiknum.
Gestirnir í Getafe náðu óvænt
yfirhöndinni í leiknum með marki
Dels Moral Manu strax á 19. mínútu.
Börsungar reyndu hvað þeir
gátu til þess að jafna metin en lítið
gekk hjá þeim framan af leiknum.
Framherjinn snjalli Samuel Eto‘o
komst næst því að skora fyrir
heimamenn í lok fyrri hálfleiks
þegar skot hans hafnaði í stöng.

Það var ekki fyrr en á 72. mínútu
að Seydou Keita náði að jafna
metin með góðu skallamarki eftir
góða sendingu frá Daniel Alves en
stuttu áður var Victor Valdes vel á
verði í marki Barcelona og varði
skot Juans Albin í stöng.
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Barcelona, skipti svo Eið
Smára inn á mínútu síðar fyrir
varnarmanninn Silvinho í von um
að glæða frekar upp á sóknarleik
heimamanna.
Hvorugu liðinu tókst hins vegar
að finna leiðina að markinu í lokakafla leiksins og Getafe náði því að
stöðva sigurgöngu Barcelona í
spænsku úrvalsdeildinni.

Barcelona voru talsvert langt
frá sínu bestu gegn Getafe og liðið
saknaði greinilega argentínska
snillingsins Lionels Messi sem var
hvíldur.
Barcelona er þó sem fyrr á toppi
spænsku deildarinnar en jafnteflið þýðir að Börsungum mistókst að
endurheimta fimm stiga forskot
sitt á erkifjendurna í Real Madrid
sem eru í öðru sætinu, nú þremur
stigum á eftir þeim. Getafe er hins
vegar í fjórtánda sæti.
Atletico Madrid er í sjötta sæti
og mistókst að minnka muninn yfir
í toppliðin þegar liðið missti unninn leik niður í jafntefli á lokamínútunni gegn Numancia.
- óþ
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> David Schwimmer

Mamma veikist ef hún missir af Læknalífi
Ég og strákurinn minn, hann Hákon, vorum að
ræða saman á laugardagskvöldið um hvort það
væri hugsanlegt að Skjár 1 myndi leggja upp
laupana á næstu vikum og mánuðum. Honum
var töluvert mikið niðri fyrir. Hann hefur áhyggjur
af öllu fólkinu sem gæti misst vinnuna og ekki
síður þeim möguleika að nokkrir af uppáhaldsþáttunum hans verði ekki á dagskrá í framtíðinni. Ég útskýrði fyrir honum að ekki væri útséð
með að Skjárinn héldi áfram og hitt að líklega
myndu hinar sjónvarpsstöðvarnar sýna þætti
eins og CSI og House, vegna þess hvað þeir væru vinsælir.
„Það er eins gott“, sagði Hákon. „Ég veit að þetta skiptir sumt fólk
miklu máli og það væri ekki gott í kreppunni ef fólk fengi ekki að sjá
uppáhaldsþættina sína.“
Hann sagði mér sögu þessu til áréttingar. „Ef mamma myndi ekki
sjá Grey‘s Anatomy í hverri viku þá myndi hún sennilega veikjast
alvarlega,“ sagði snáðinn. Til að færa sönnur á mál sitt sagði hann

SJÓNVARPIÐ
Maríu (e)

19.50

Wigan - Everton,

STÖÐ 2 SPORT 2

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (11:26) (e)
17.53 Sammi (4:52)
18.00 Kóalabræðurnir (67:78)
18.12 Herramenn (29:52)
18.25 Út og suður (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.35 Kastljós
20.00 Borgarafundur í Háskólabíói
Bein útsending frá opnum borgarafundi
um ástand efnahagsmála þjóðarinnar sem
fram fer í Háskólabíói.

20.20

Extreme Makeover

STÖÐ 2

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið Í þættinum verður fjallað
um flest allt sem viðkemur íþróttum, sýnt
frá helstu íþróttaviðburðum, farið yfir mál
sem eru efst á baugi og rætt við íþróttafólk
og íþróttaáhugamenn.

▼

22.45 Herstöðvarlíf (Army Wives)
(20:32) Bandarísk þáttaröð um eiginkonur hermanna sem búa saman í herstöð og
leyndarmál þeirra. Meðal leikenda eru Kim
Delaney, Catherine Bell, Sally Pressman,
Brigid Brannagh, Sterling K. Brown og Brian
McNamara.

21.00

Heroes

SKJÁREINN

23.30 Spaugstofan (e)
23.55 Kastljós (e)
00.15 Dagskrárlok

07.00 Spænski boltinn Útsending frá
leik Barcelona og Getafe í spænska boltanum.

08.20 Oprah
09.00 Í fínu formi
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 La Fea Más Bella (198:300)
10.35 America‘s Got Talent (8:15)
12.00 Grey‘s Anatomy (16:25)
12.45 Neighbours
13.10 The Madness Of King George
15.10 The New Adventures of Old

17.30 Spænski boltinn Útsending frá
leik Barcelona og Getafe í spænska boltanum.

Christine (17:22)

15.35 Derren Brown. Hugarbrellur Nýtt (5:6)

16.00 Galdrastelpurnar
16.23 Leðurblökumaðurinn
16.48 Justice League Unlimited
17.13 Tracey McBean
17.23 Louie
17.33 Bold and the Beautiful
17.58 Neighbours
18.23 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.05 Veður
19.20 Kompás
19.55 The Simpsons (4:25)
20.20 Extreme Makeover. Home Ed-

ition (9:25) Ty Pennington heimsækir fjölskyldur sem eiga við erfiðleika að stríða og
endurnýjar heimili þeirra frá grunni.

21.05 Men in Trees (8:19) Marin Frist

21.35

American Dad STÖÐ

2 EXTRA

08.00 Lake House
10.00 Pokémon 5
12.00 Fantastic Four
14.00 Lake House
16.00 Pokémon 5
18.00 Fantastic Four
20.00 The Big Nothing Kolsvört og
hörkuspennandi grínmynd með David
Schwimmer og Simon Pegg í aðalhlutverkum.

22.45
Wives)

Herstöðvarlíf (Army

SJÓNVARPIÐ

22.00 Carlito’s Way. Rise to Power
00.00 11.14
02.00 Saw II
04.00 Carlito’s Way. Rise to Power
06.00 The Object of Beauty

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Smá skrítnir foreldrar, Louie, Ruff‘s Patch, Fífí og Stóra
teiknimyndastundin.

▼

15.55 Sunnudagskvöld með Evu

STÖÐ 2

19.10 NFL-deildin Útsending frá leik Arizona og New York í NFL-deildinni.
21.10 Utan vallar Magnaður umræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn Stöðvar 2
Sport fá til sín góða gesti og ræða málefni
líðandi stundar.

19.20 Charmed (10:22) Bandarískir þættir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar
örlaganornir. (e)

22.30 Þýski handboltinn Hver umferð
gerð upp í þessum flotta þætti um þýska
handboltann. Handknattleikur á heimsmælikvarða.

20.10 Friday Night Lights (11:15) Dram-

23.10 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

23.55 World Series of Poker 2008
Sýnt frá World Series of Poker þar sem
mæta til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

atísk þáttaröð um unglinga í smábæ í Texas.
Þar snýst allt lífið um árangur fótboltaliðs skólans og það er mikið álag á ungum
herðum. Háskólarnir setja mikla pressu á
Smash, það er allt í hers höndum heima
hjá Taylor þjálfara og Tim Riggins er á í
engin hús að vernda.

21.00 Heroes (3:26) Bandarísk þáttaröð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum
hæfileikum. Syler heimsækir höfuðstöðvar Fyrirtækisins með skelfilegum afleiðingum. Tólf hættuleg illmenni með ofurkrafta
sleppa úr haldi.
21.50 CSI: New York (14:21) Banda-

07.00 Enska úrvalsdeildin Útsending
frá leik Sunderland og West Ham.

16.05 Enska úrvalsdeildin Útsending
frá leik Chelsea og Newcastle.
17.45 Ensku mörkin Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

21.50 Journeyman (7:13) Dan Vassar er
hamingjusamur fjölskyldufaðir en líf hans
tekur skyndilega stakkaskiptum þegar hann
öðlast hæfileika til þess að ferðast aftur í tímann og til baka.

19.20 PL Classic Matches Everton -

02.35 The Madness Of King George
04.25 Men in Trees (8:19)
05.10 The Simpsons (4:25)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

18.45 Game tíví (11:15) Sverrir Berg-

öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.

18.45 PL Classic Matches Newcastle -

Street)

dr. Phil McGraw hjálpar fólki að vandamál
og gefur góð ráð.

22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og

hefur komið sér vel fyrir í smábænum Elmo
í Alaska eftir erfið sambandsslit. Hún virðist hafa fundið hinn eina sanna í Jack sem er
hlédrægur en afar heillandi og myndarlegur.

22.35 The Unit (18:23)
23.20 Dawn Anna
00.50 No Good Deed (House on Turk

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
17.00 Vörutorg
18.00 Dr. Phil Sjónvarpssálfræðingurinn

mann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

Sheffield Wednesday. Hápunktarnir úr bestu
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
Leeds, 1999. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.50 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Wigan og Everton í ensku
úrvalsdeildinni.

▼

EKKI MISSA AF

að ef hún missti af fyrstu fimm mínútunum af
hverjum þætti þá biði hún alltaf í klukkutíma eftir
því að þátturinn væri sýndur á plúsnum. „Ef hún
missir af fyrstu mínútunum á plúsnum þá lætur
hún klukkuna vekja sig klukkan fjögur um nóttina
til að horfa á þáttinn í endursýningunni sem er
fyrir nátthrafnana.“ Þessu fylgdu líka lýsingar af
hringingum út um land til að láta taka þáttinn
upp ef sýningartímar skarast á við eitthvað sem
ekki verður komist undan að sinna. Minn skilningur er að það séu helst alvarleg veikindi innan
fjölskyldunnar eða náttúruhamfarir.
Fyrir þá sem ekki vita er Grey‘s Anatomy vinsælasti sjónvarpsþátturinn vestan hafs. Er talið að um 50 milljónir Bandaríkjamanna horfi
á þáttinn að staðaldri. Það er ekki furða. Dregin er upp raunsönn
mynd af lífsbaráttu ungra lækna og hjúkrunarfólks. Þar er líka sannleika að finna sem allir skilja: Það eru graftarkýli alls staðar og það
þarf að tæma þau.

▼

„Mér líkar vel við Ross en ég vil ekki
vera hann. Ef ég á að geta notið
mín sem leikari verð ég að reyna
að fá tækifæri til að leika sem
ólíkastar persónur.“
Schwimmer leikur í myndinni The Big Nothing sem
sýnd er á Stöð 2 bíó í kvöld
en einnig er hægt að sjá
hann sem Ross Geller í
hinum sívinsælu þáttum
Friends sem sýndir eru á
Stöð 2 þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga.

rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New
York. Rannsóknardeildin þarf að leysa flóknar og furðulegar morðgátur í þessum þætti.
Annars vegar er það kona sem drukknar í klósettklefa í miðborg New York og hins
vegar logandi maður sem lendir á ofurhraða
framan á slökkviliðsbíl.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
23.30 Dexter (2:12) (e)
00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS

22.00 Ensku mörkin Allir leikir umferð-

18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á

arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

N4 Sjónvarp Norðurlands

23.00 Coca Cola-mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessu magnaða markaþætti.
23.30 Enska úrvalsdeildin Útsending
frá leik Wigan og Everton.

klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Borgarafundur í Háskólabíói

Í KVÖLD

Sjónvarpið kl. 20.00, BEINT

STÖÐ 2 KL. 19.20
Kompás
Fasteignamarkaðurinn er
í molum. Þúsundir íbúða
seljast ekki og eftirspurnin
er nánast engin. Hvað verður
um húsin?
Almenningur horfir á eignir
sína brenna upp í verðbólgunni og sumir eru fastir
milli tveggja íbúða með tilheyrandi kostnaði. Fjölmargir
sjá fram á erfiða tíma og
margir sitja eftir í yfirveðsettum fasteignum.Félagsmálaráðherra segir aðgerðarpakka
ríkisstjórnarinnar aðeins
fyrsta skrefið í að hjálpa
heimilunum. Fasteignamarkaðurinn í Kompási í kvöld í opinni dagskrá.

16.00 Hollyoaks (65:260)
16.30 Hollyoaks (66:260)
17.00 Seinfeld (3:24)
17.25 E.R. (12:25)
18.10 My Boys (11:22)
18.35 American Dad (5:16)
19.00 Hollyoaks (65:260)
19.30 Hollyoaks (66:260)
20.00 Seinfeld (3:24) Við fylgjumst nú
með Íslandsvininum Seinfeld frá upphafi.

20.25 E.R. (12:25) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

21.10 My Boys (11:22) Frábærir gamanþættir um unga konu sem er greinahöfundur hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást við
einkamálin ásamt því að sanna sig í karlaheimi.

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Bulgari sambandið
15.30 Heimsauga

16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.23 Fréttayfirlit og veður
18.26 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Ársól
23.05 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

Útifundur
Á INGÓLFSTORGI
mánudaginn 24. nóvember kl. 16.30

▼

21.35 American Dad (5:16) Fjórða serían um Stan Smith og fjölskylda hans. Stan
er útsendari CIA og er því alltaf til taks í baráttunni gegn ógnum heimsins. Fjölskylda
hans er ekki eins og aðrar fjölskyldur því að
á heimilinu búa m.a. kaldhæðin geimvera og
enskumælandi gullfiskur

Bein útsending verður frá opnum
borgarafundi um ástand efnahagsmála. Frummælendur verða Þorvaldur Gylfason hagfræðingur, Silja Bára
Ómarsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur, Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri og Margrét Pétursdóttir
verkakona. Þegar frummælendur hafa
lokið máli sínu verður orðið gefið
laust.

RÁS 1 FM 92,4/93,5

22.30 Numbers
23.10 Fringe (7:22)
23.55 Kenny vs. Spenny (11:13)
00.20 Sjáðu
00.45 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Hann ræðir við gest sinn um
stjórnmál líðandi stundar.
21.00 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur. Guðfríður
Lilja Grétarsdóttir ræðir um lífið og tilveruna.

21.30 Í kallfæri Þáttur Jóns Kristins Snæhólms fjallar um málefni Bíafra.

11.50 Aftenshowet 12.20 Reimers 12.55 OBS
13.00 Det lille hus på prærien 13.50 Nyheder
på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder
og vejr 14.10 Boogie Mix 14.55 Skum TV
15.10 Tjenesten classic 15.35 Naruto 16.00
Troldspejlet 16.15 Robotboy 16.30 Emil fra
Lønneberg 17.00 Aftenshowet 17.30 TV
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med
Vejret 18.30 Supernabo 19.00 Sex, magt
og intriger 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont
20.50 SportNyt 21.00 Inspector Rebus 22.10
Hvor kragerne vender 22.55 OBS 23.00
Seinfeld

Launþegar!
Í efnahagserfiðleikum verður almenningur
að geta treyst á öflugt velferðarkerfi.
Látum ekki eyðileggja grunnþjónustu
samfélagsins. Verjum velferðina.

Fjölmennum öll á útifund BSRB,
Öryrkjabandalags Íslands,
Landssamtakanna Þroskahjálpar og
Félags eldri borgara í Reykjavík.

11.00 NRK nyheter 11.10 Sjukehuset i Aidensfield
12.00 NRK nyheter 12.05 Jessica Fletcher 13.00
NRK nyheter 13.05 Hairy Bikers kokebok 13.35
‚Allo, ‚Allo! 14.00 NRK nyheter 14.03 AF1 14.30
Keiserens nye skole 15.00 NRK nyheter 15.10
H2O 15.35 Animalia 16.00 NRK nyheter 16.10
Oddasat - nyheter på samisk 16.25 Tid for tegn
16.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 16.55 Nyheter
på tegnspråk 17.00 Små Einsteins 17.25 Gjengen
på taket 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen
18.30 Puls 18.55 Faktor 19.25 Redaksjon
EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen
21 20.30 Sommer 21.30 Store Studio 22.00
Kveldsnytt 22.15 Dalziel og Pascoe 23.45 Nytt
på nytt 00.15 Kulturnytt

SVT 1
11.55 Fröken Vildkatt 13.40 Andra Avenyn 14.10
Gomorron Sverige 15.00 Rapport 15.05 Bobster
15.30 Skrotnisse och hans vänner 15.45 Pi
16.00 Jultomtens lärling 16.15 Rorri Racerbil
16.25 Mona och Mastiff 16.30 Krokodill 16.55
Sportnytt 17.00 Rapport 17.10 Regionala nyheter 17.15 Fråga doktorn 18.00 Kulturnyheterna
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med
A-ekonomi 19.00 Livet i Fagervik 19.45 Toppform
20.15 Folk i bild 2008 20.30 Hockeykväll 21.00
N‘Deaye och jag 22.00 Kulturnyheterna 22.15
Dansbandskampen 23.45 Sändningar från SVT24

SFR er stéttarfélag starfsmanna sem starfa í almannaþjónustu
og nær yfir allt landið. Félagið berst fyrir bættum kjörum og atvinnuöryggi
7000 félagsmanna sinna. Sjö af hverjum tíu félagsmönnum eru konur.
Flestir félagsmanna sinna umönnunar-, heilbrigðis- eða skrifstofustörfum.
Frekari upplýsingar má fá á skrifstofu félagsins:
SFR - Grettisgata 89 - 105 Reykjavík - sími 525 8340 - sfr@sfr.is - www.sfr.is

ATA R N A

22.00 Dagvaktin (10:12) Í Dagvaktinni
liggja leiðir þremenninganna af Næturvaktinni
saman á ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt
uppgjör þeirra á milli verður óhjákvæmilegt.

VERJUM
VELFERÐINA
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

Geir sýnir mikla leiðtogahæfileika
„Ég hlusta á þögnina. Mér
finnst hún vera besta tónlistin.
Ég reyni að hafa sem mesta
ró og frið í kringum mig. Ég
hlusta meira að segja ekki á
neitt í bílnum meðan ég er að
keyra. Ég er svo mikið fyrir frið
og ró.“
Hörður Torfason tónlistamaður.
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að Geir sé að sýna mikla leiðtogahæfileika um þessar mundir. „Geir
er mjög sterkur þristur og sú tala
blómstrar hjá honum núna,“ segir
Benedikt en eðli þristanna býður
upp á uppgjör við fjarkann. Davíð
Oddsson seðlabankastjóri er til
að mynda mjög sterkur fjarki
samkvæmt talnaspeki Benedikts. „Það að Geir skuli hafa
flýtt landsfundinum og lýst því
yfir að endurskoða þyrfti
afstöðuna til ESB segir
manni að hann sé að
BJARTSÝNN Sundkappinn

og talnasérfræðingurinn
Benedikt Lafleur segir
útreikninga sína gefa
ástæðu til bjartsýni.

reyna að brjótast undan oki afturhaldsaflanna og það er mjög í
takt
við
þristinn,“
útskýrir Benedikt.
Hann er ekkert síður
bjartsýnn fyrir hönd
Ingibjargar Sólrúnar og
telur þau tvö vera ákaflega gott teymi. „Ingibjörg er með mjög
sterka níu, sem er
fólkið í landinu.
Hún getur því átt
mjög auðvelt með
að tengja Geir við
fólkið,“
útskýrir
Benedikt.
Allir
útreikningar
Benedikts byggjast hins
vegar á því að forsæt-

SIGURJÓN SIGHVATSSON: GERIR KVIKMYND UM SAS-SVEITIRNAR

Sigurjón semur við Statham
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„Miðað við þær ákvarðanir sem
forsætisráðherrann
Geir
H.
Haarde hefur tekið á undanförnum dögum gefa tölurnar hans fulla
ástæðu til bjartsýni hjá
íslensku þjóðinni,“ segir
talnasérfræðingurinn
Benedikt Lafleur.
Benedikt hefur setið
sveittur við að reikna út
tölur þeirra Geirs og
Ingibjargar Sólrúnar utanríkisráðherra að undanförnu og
hefur komist
að
þeirri
niðurstöðu
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LÁRÉTT
2. teikning af ferli, 6. rún, 8. for,
9. gagn, 11. gelt, 12. nafngift, 14.
rithöfundur, 16. mun, 17. drulla, 18.
skurðbrún, 20. bókstafur, 21. réttur.
LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. guð, 4. brá, 5. af,
7. heimilistæki, 10. kvenkyns hundur,
13. rangl, 15. mannvíg, 16. ílát, 19.
tveir eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. ra, 4. augnlok,
5. frá, 7. ryksuga, 10. tík, 13. ráf, 15.
dráp, 16. ker, 19. gg.
LÁRÉTT: 2. graf, 6. úr, 8. aur, 9. nyt,
11. gá, 12. skírn, 14. skáld, 16. ku, 17.
for, 18. egg, 20. ká, 21. ragú.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á blaðsíðu 8

1 Haukur Hilmarsson
2 Rússland
3 Disneyland

Auglýsingasími

– Mest lesið

Kvikmyndaframleiðandinn Sigurjón Sighvatsson hefur samið
við breska leikarann Jason Statham um að leika í næstu kvikmynd sinni, The Feather Man.
Myndin er byggð á fyrstu bókinni um bresku sérsveitirnar,
SAS.
„Við erum mjög ánægðir með að
hafa klófest Statham. Hann er
rísandi stjarna í dag,“ segir Sigurjón þegar Fréttablaðið náði tali
af honum. Höfundur bókarinnar
er einhver þekktasti landkönnuður Breta, Sir Ranulph Fiennes
og olli hún miklu fjaðrafoki
þegar hún kom út árið 1993. Fram
að þeim tíma höfðu bresk yfirvöld ávallt þvertekið fyrir að
SAS-sveitirnar væru til. Leikstjóri myndarinnar verður Gary
McKendry en leiðir hans og Sigurjóns hafa legið saman áður því
þeir gerðu saman stuttmyndina
Everything in This Country Must
Go. Hún var tilnefnd til Óskarsverðlauna 2005. Áætlaður kostnaður við gerð myndarinnar er
fimmtíu milljón dollarar eða
rúmir sex milljarðar íslenskra
króna miðað við núverandi
gengi.
Sigurjón segir Sir Ranulph
vera æði merkilegan karl. Hann
sé mjög áhugasamur um gerð
myndarinnar og hringi í sig á
nokkurra mánaða fresti til að fá
fréttir af gerð hennar. Sigurjón
gladdi hann því mjög mikið þegar
tilkynnt var að tökur hæfust í
maí á næsta ári. „Þetta er mikill
töffari og mig minnir að hann
hafi, stuttu eftir hjartaðagerð,
tekið þátt í maraþonhlaupi sem
fólst í því að hlaupa sjö maraþonhlaup á sjö dögum í sex heimsálfum.“ Reyndar má nefna að Ranulph kom til greina sem arftaki
Seans Connery í hlutverk James
Bond á sínum tíma. Framleiðandanum Albert Broccoli þótt hann
hins vegar vera of handstór.
Fiennes-nafnið hringir óneitanlega nokkrum bjöllum en Sir
Ranulph er einmitt frændi þeirra
Ralphs og Josephs Fiennes sem
báðir hafa getið sér gott orð fyrir
kvikmyndaleik. Sigurjón stað-

GOTT TEYMI Geir og

Ingibjörg mynda gott
teymi samkvæmt
útreikningum Benedikts.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Kvikmyndavefurinn Twitchfilm.net
fjallar á jákvæðum nótum um tvær
kvikmyndir sem Íslendingar koma
ansi mikið að. Önnur þeirra er
víkingamyndin Valhalla Rising sem
danski leikstjórinn Nicholas Winding Refn leikstýrir og skartar danska
stórleikaranum Mads Mikkelsen í
aðalhlutverki. Þórir
Snær Sigurjónsson
er einn framleiðanda myndarinnar
og segir á vef
Twichfilm að þetta
sé einhver mest
spennandi víkingamynd í langan
tíma.
Önnur mynd á vegum Þóris fær
einnig litla fjöður í hattinn sinn. En
það er kvikmynd Dags
Kára, The Good
Heart. Twitchfilm
segir að leikhópurinn sé ákaflega
krassandi en hann
skipa meðal annars
Paul Dano og
Brian Cox.
Bíða netverjar
á Twitchfilm
spenntir eftir
því að fá að
skyggnast inn
í skringilegan og skondinn heim
íslenska leikstjórans.

STÓRSTJÖRNUR Jason Statham hefur
fallist á að leika eitt aðalhlutverkanna
í myndinni. Viðræður standa yfir við
Ralph Fiennes og Kate Beckinsale.

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir
helgi þá hefur Stefán Karl Stefánsson slegið í gegn í hlutverki
Grinch. Vefur bandaríska blaðsins
Boston Globe tekur tali nokkra af
samstarfsmönnum Stefáns sem
hrósa honum í hástert.
Fram kemur að enn
sé dálítill hreimur
á enskunni hans
Stefáns en honum
fari fram. Í upphafi
greinarinnar kemur
jafnframt fram að
Stefán Karl hafi
afhent umboðsmanni sínum,
Nancy Carson,
armband með
áletruninni
Viska í þakklætisskyni fyrir
stuðninginn að
undanförnu.

HRINGIR REGLULEGA

Sigurjón segir Sir Ranulph vera ákaflega
áhugasaman um gerð myndarinnar og
hringi í sig reglulega til að leita frétta.

festir að viðræður séu í gangi við
hinn fyrrnefnda um að taka að
sér hlutverk frænda síns. Jafn-

isráðherrann standi við sín stóru
orð. „Ef honum tekst það getur
hann leitt okkur út úr þessum
vandræðum.“
Þeim
sem vilja fræðast
meira um þessa
talnaspeki er hins
vegar bent á bók
Benedikts, Reiknaðu þig út, sem er
nýkomin út.
- fgg

framt sé róið að því öllum árum
að fá Kate Beckinsale í aðalkvenhlutverkið.
freyrgigja@frettabladid.is

- fgg

Þakklátur landi og þjóð

Veljum íslenskt

„Það virtist vera sama hvað gekk á,
Ernesto sagðist hvergi annars staðar vilja vera,“ segir Steinunn Kristín Pétursdóttir, starfsmannastjóri
BM Vallár – Smellinn, um Ernesto
Riberio sem starfaði hjá fyrirtækinu um árabil. Ernesto hóf störf hjá
fyrirtækinu Smellinn á Akranesi í
apríl 2005, en þegar kreppan skall
á og fækka þurfti starfsmönnum
þurfti hann frá að hverfa. Síðastliðinn mánudag fór hann aftur til
síns heimalands, Portúgal, en áður
en hann fór setti hann auglýsingu í
Póstinn á Akranesi þar sem hann
þakkar vinnustaðnum, Akranesi,
landi og þjóð fyrir sig.
„Hann var með fyrstu útlendingunum sem við fengum til starfa og
var mjög góður starfskraftur.

ÞAKKAR FYRIR SIG Ernesto þakkar landi
og þjóð, Smellinn og Akranesi í auglýsingablaðinu Póstinum.

Hann var bæði duglegur, mætti vel
og var aldrei veikur. Við hefðum
gjarnan viljað hafa hann áfram,“
segir Steinunn, en starfsfólki hafði
verið fækkað töluvert áður en kom
til uppsagnar Ernesto.
„Það er mjög gaman að sjá að
þessi dvöl hafi verið svona ánægju-

AFTUR TIL PORTÚGAL Ernesto fór til

Portúgal á mánudaginn í kjölfar uppsagna hjá fyrirtækinu Smellinn, en hann
vann þar frá árinu 2005.

leg. Fyrir okkur sem vinnuveitendur og samfélagið á Akranesi er gott
að honum hafi fundist hann velkominn,“ segir Steinunn.
- ag

Opið
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Vannýtt auðlind

H

in alltumlykjandi kreppa
hefur nú eitrað tilveruna í
margar vikur. Hvarvetna getur að
líta sökudólga sem eiga það helst
sameiginlegt að vera steinhissa á
alls kyns ásökunum því tilgangur
þeirra hafi svo sannarlega verið
góður. Þeir vilji öllum vel og finnst
ómaklega að sér vegið. Það sem
orkaði tvímælis í viðskiptaháttum
hafi annaðhvort verið helber tilviljun eða allavega gert af góðum
hug. Ef ég væri ekki svona
harðsvíruð þætti mér vitnisburðurinn oft á tíðum mjög sannfærandi.

ÞEGAR ógnin um skort á lífsnauðsynjum er jafn nálægt fjölda
fólks og nú, er hætt við að önnur
aðkallandi verkefni þjóðfélagsins
verði undir. Mikilvæg mál eins og
jafnrétti kynjanna og barnavernd
sem í góðæri áttu undir högg að
sækja lenda nú enn þá aftar á forgangslista umræðunnar. Þó eru
það þessi mál sem fremur skilgreina þroskastig þjóðar en flest
önnur.
MÁLÞINGI um jafnrétti sem
halda átti í byrjun nóvember var
frestað fram yfir áramót undir því
yfirskini að málefnið væri svo
þýðingarmikið að ekki mætti
hætta á að það lenti undir í umræðu
um efnahagsmál. Ef jafnrétti
kynjanna er mikilvægt í raun og
veru en ekki bara til uppfyllingar
þegar ekki er um neitt annað að
tala, hefði auðvitað átt að hampa
því enn frekar. Fyrir utan sérlega
baráttuhópa hefur almenn umræða
um jafnréttismál verið lítil og lin.
Oftsinnis endar hún á þeirri gömlu
staðhæfingu að í raun snúist þetta
alls ekkert um kyn. Konur séu svo
sannarlega ekkert betri en karlar.
Því til sönnunar hafi kona ein
þegið laglega upphæð við starfslok í stórfyrirtæki fyrir nokkrum
árum og önnur sé í vandræðum
vegna hlutabréfakaupa í bankanum sem hún nú stýrir.
REYNDAR er ég sammála því að
konur eru ekki sjálfkrafa betri en
karlar. Ef kynjaskipting í ábyrgðarstöðum þjóðfélagsins væri sérlegur hæfniskvarði mætti hins
vegar draga þá ályktun að þær
væru mun verri. Þau okkar sem
hneigjast til jafnréttis geta því
væntanlega verið sammála um að
þetta snúist nefnilega um kyn.
Einmitt núna er þjóðinni mikilvægt að leita í eigin kjarna að
nýjum gildum, viðhorfum og lífsreynslu til að efla okkur og finna
lausnir. Skyldleikaræktun framagosa er fullreynd, við þurfum á
kröftum beggja kynja að halda.

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn
24. nóvember, 328. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.26
10.31

Hádegi

Sólarlag

13.14
12.59

16.02
15.27

Heimild: Almanak Háskólans
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