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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Fréttablaðið er með 106% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

HOLTAGARÐAR  verða með líflegra móti um helg-

ina. Ingó Veðurguð syngur frá 14 til 15 á laugardag, trúður 

verður þar báða dagana og margar kynningar í gangi. Hin 

þekkta verslun Habitat opnar í dag og er á efri hæð Holta-

garða ásamt Tekk-Company, Te og Kaffi og Dorma.

Fæddur herramaður
it þó ð hann ætlar að skella sér í

Ingimar Flóvent Marinósson stofnaði Facebook-síðu sem hvetur karlmenn til herramennsku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ATVINNUMÁL Um ellefu hundruð 
manns hafa orðið uppvísir að því að 
svíkja út atvinnuleysisbætur síðustu 
tvo mánuði. Vinnumálastofnun hóf 
nýverið sérstakt eftirlit með slíkum 
svikum. Þetta kom fram í máli Giss-
urar Péturssonar, forstjóra Vinnu-
málastofnunar, á ársfundi stofnun-
arinnar í gær.

„Nú nýverið var sett á laggirn-
ar sérstök eftirlitseining sem fer 
með úrvinnslu mála vegna svika á 
atvinnuleysisbótum, vinnustaðaeft-
irlit, móttöku og úrvinnslu nafn-
lausra ábendinga, rafrænar sam-
keyrslur við ýmsar opinberar skrár 
og fleira,“ sagði Gissur og bætti 
við að eftirlitsdeildin ætti jafn-
framt gott samstarf við Ríkisskatt-
stjóra og fleiri opinberar stofnan-
ir. „Í eftir litsdeildinni eru nú fjórir 
starfsmenn og starf þeirra er þegar 
farið að skila miklum árangri. Það 
hefur til dæmis þegar leitt til þess 
að um ellefu hundruð einstaklingar 
hafa verið teknir af skrá eða settir 
á fjörutíu daga bið undanfarna tvo 
mánuði.“

Ávallt sækir einhver hluti til 
Vinnumálastofnunar á fölskum for-
sendum, að sögn Gissurar. Sumir 
uppfylli ekki skilyrði laga, leyni 
eða gefi rangar upplýsingar. „Það 
er svikið fé og mikils virði að ná til 
þessa fólks til að skapa trúverðug-
leika og samstöðu þeirra sem undir 
þessu framfærslu- og tryggingakerfi 
standa, sem er fólkið í landinu.“

Í máli Gissurar kom fram að hol-
skefla atvinnuleysis sem dundi yfir 
á árinu 2008, úr um einu prósenti 
fyrstu fimm mánuði ársins í 4,8 
prósent í árslok, hafi kallað á tölu-
vert aukið umfang starfsemi Vinnu-
málastofnunar, en starfsmönnum 
var fjölgað um 40 prósent á árinu. 

Starfsmenn hafi unnið sannkallað 
þrekvirki, en þeim var fjölgað úr 96 
í 134. Þá var stofnuð sérstök skrif-
stofa í Borgartúni í Reykjavík til að 
þjónusta erlenda ríkisborgara. „Þar 
er nú til húsa EURES [innsk. evr-
ópsk vinnumiðlun] skrifstofa okkar, 
en starfsemi hennar á árinu markað-
ist mjög af ástandinu í efnahagslífi 
þjóðarinnar.

Í opnunarávarpi Árna Páls Árna-
sonar, ráðherra félags- og trygg-
ingamála, kom fram að nú þyrfti að 
breyta baráttunni við bráðavanda 
stóraukins atvinnuleysis í uppbygg-
ingar- og sóknarstarf. „Látum ekki 
hundruð eða þúsundir ungs fólks 
alast upp sem bótaþega. Það væru 
ömurlegar afleiðingar þessarar 
kreppu,“ sagði hann og kvað ráðu-
neytið á næstu vikum og mánuðum 
kynna hugmyndir til úrbóta. Þar á 
meðal væri að breyta bótagreiðslum 
í tímabundna náms- og virknistyrki. 
„Við ætlum einnig að auka þá kosti 
sem ungu fólki býðst til náms, sjálf-
boðastarfa og margra annarra verk-
efna.“  - óká

Um 1.100 uppvís að 
því að svíkja út bætur
Eftirlitsdeild Vinnumálastofnunar hefur á tveggja mánaða tímabili komið upp 
um 1.100 manns sem hafa orðið uppvísir að því að svíkja út atvinnuleysisbætur. 
Ráðherra vill breyta hluta atvinnuleysisbóta í styrki til margvíslegrar starfsemi.

Öddu-bækurnar 
gefnar út á ný

Áður óbirt viðtal 
við ástsælan leikara 
og rithöfund, sem 
nú er fallinn frá

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]
október 2009

V ið viljum styrkja fjölskylduna, 
hvað er betra á tímum sem 
þessum?“ segir Linda Mjöll 
Stefáns dóttir leikmyndahönnuður 

í spjalli við Fjölskyldublaðið. Fjölskyldu-
húsið sem stefnt er að því að opna á nýju 
ári í miðbænum verður samkomustaður 
fjölskyldna, kaffihús, leiksvæði og vett-
vangur fyrir hvers kyns námskeið sem 

munu höfða til fjölskyldufólks á öllum 
aldri.

Góð viðbrögð við hugmynd
Hugmyndin hafði legið í loftinu að sögn 
Lindu, sem flutti til Reykjavíkur fyrir 
nokkrum árum og fann fljótlega þörfina 
á barnvænu kaffihúsi, sem þó væri miklu 
meira en venjulegt kaffihús. 

Hún ræddi hugmyndina við Krist-
ínu Stefánsdóttur, sem átti um tíma 
verslun ina Liggalá við Laugaveg sem 
margir muna eftir. Þær hittu svo eld-
huga fyrir í Patrick Immer, Svisslend-
ingi sem flutti hingað ásamt konu og 
börnum fyrir nokkrum árum. Patrick er 

Vilja gera Reykjavík barnvænni
Þrír einstaklingar með sömu hugmyndir 
um mikilvægi fjölskyldu og góðra samveru-
stunda tóku að leggja á ráðin um Fjöl-
skylduhúsið fyrir tveimur árum. Nú sér fyrir 
endann á undirbúningi þessa metnaðar-
fulla verkefnis sem aðstandendur vonast til 
að geta opnað á nýju ári í miðbænum.

FRAMHALD Á SÍÐU 11

Adda mætir 
til leiks á ný
Klassískur bókaflokkur 
endurútgefinn.
SÍÐA 10

Sonurinn lagður 
í einelti
Hárrétt viðbrögð björguðu 
málunum. SÍÐA 8
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Paradís, 
þannig séð

GAMLI OG NÝI TÍMINN Hún vissi líklega ekki hvaða tól maðurinn væri að tala í, konan sem strokkar smjörið, yrði hún gædd lífi. Farsíminn og strokkurinn eru enda tól sem 
tilheyra hvort sinni öldinni. Bæði eru ágæt til síns brúks þótt minna ónæði sé af strokknum. Hundinum leiðist hins vegar ekki að rölta um Árbæjarsafn með eiganda sínum 
með borgina í baksýn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VINNUMARKAÐUR Gylfi Arnbjörns-
son, forseti Alþýðusambands 
Íslands, segir álver í Helguvík 
vera forsendu þjóðhagsáætlunar 
og fjárlaga. Sú skoðun heyrist þó 
oftar innan sambandsins að nóg sé 
komið, og jafnvel of mikið, af áli 
og sjálfur hafi hann efasemd um 
uppbyggingu í áli á Bakka. Hann 
styður þó uppbyggingu þar. 
 - kóp, - bþs /Sjá síðu 22

Gylfi Arnbjörnsson:

Helguvík for-
senda fjárlaga

Látum ekki hundruð eða 
þúsundir ungs fólks alast 

upp sem bótaþega. Það væru 
ömurlegar afleiðingar þessarar 
kreppu.

ÁRNI PÁLL ÁRNASON 
FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA

BÆ BÆ MCDONALD‘S
UMFJÖLLUN 26VILL 

AÐSKILNAÐ 
RÍKIS 
OG KIRKJU

VIÐTAL 28

BLÓÐUG RÓMANTÍK
Vampírufár hefur gripið um sig í 
dægurmenningunni

UMFJÖLLUN 32

SÉRA ÖRN BÁRÐUR JÓNSSON
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STJÓRNSÝSLA Félagsmenn í Lög-
reglufélagi Vestfjarða vilja að 
Ísland hætti þátttöku í Schengen-
samstarfinu og taki í staðinn upp 
vegabréfaeftirlit eins og tíðkaðist 
áður en til Schengen-aðildar kom 
2001. 

Ályktun þess efnis var sam-
þykkt á aðalfundi félagsins á mið-
vikudag og skorað á ríkisstjórn og 
Alþingi að skoða málið.

Gylfi Þór Gíslason, lögreglumað-
ur á Ísafirði og formaður lögreglu-
félagsins, segir að aðild að Scheng-
en hafi ekki gefið góða raun. Fólk 
sem hingað komi í þeim tilgangi að 
fremja afbrot eigi greiða leið inn 
í landið. Hann segir að lögreglan 
hafi ekki mannafla til að stemma 
stigu við vaxandi glæpastarfsemi 
í landinu og því verði að bregð-

ast við með ein-
hverjum hætti. 
Þó að fjölga 
þyrfti fólki í 
landamæraeft-
irliti myndi það 
álag sem fylg-
ir löggæslu og 
öðru umstangi 
vegna glæpa 
minnka. 

Gylfi telur 
einsýnt að með 

sjálfstæðu og öflugu landamæra-
eftirliti yrði hægt að stöðva tals-
vert af því fólki sem kemur til 
landsins til að fremja glæpi. Sú 
skipulagða glæpastarfsemi sem 
talin er hafa skotið hér rótum 
kunni að hafa gert það í skjóli 
frjálsu fararinnar. 

Á aðalfundinum var jafnframt 
ályktað um rafbyssur og ákvörðun 

ríkislögreglustjóra um að sérsveit-
armenn einir noti slík valdbeiting-
artæki hörmuð. 

„Þetta er spurning um öryggi. 
Við getum lent í að fást við brjál-
aða menn og getum kannski ekki 
annað en beðið eftir sérsveitar-
mönnum,“ segir Gylfi. Óskað er 

skýringa ríkislögreglustjóra á 
ákvörðuninni. Aðalfundurinn skor-
ar jafnframt á dómsmálaráðherra 
að hætta við fyrirhugaðan niður-
skurð hjá lögreglu enda komi hann 
niður á öryggi lögreglumanna og 
þjónustu þeirra við landsmenn. 

 bjorn@frettabladid.is

Lögreglumenn vilja 
Ísland úr Schengen
Lögreglufélag Vestfjarða telur að glæpum gæti fækkað með úrsögn Íslands úr 
Schengen. Skipulögð glæpastarfsemi kunni að hafa skotið rótum og þrifist í 
skjóli aðildar. Vestfirðingarnir vilja að almennir lögreglumenn beri rafbyssur.

GYLFI ÞÓR 
GÍSLASON

Ekki bíða!

Eignastýring - Fjárfestingar - Fyrirtækjaráðgjöf -  Séreignarsparnaðurnars ððurnana spsp rðunarspapar ðnaðaðaðeigneignSéSér

audur.is

Séreignarsparnaði þínum er
örugglega vel varið hjá Auði.

Hafðu samband í síma 585 6500 
og leyfðu okkur að segja þér 
hvers vegna.

Opinn kynningarfundur 
mánudaginn 2. nóv. kl. 17:15,
Borgartúni 29, 3. hæð

Í LEIFSSTÖÐ Lögreglumenn á Vestfjörðum telja farsælla að Ísland hætti í 
Schengen og efli í staðinn eigið landamæraeftirlit.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kjarni Schengen-samstarfsins er annars vegar að tryggja frjálsa för einstakl-
inga um innri landamæri samstarfsríkjanna og hins vegar að styrkja baráttuna 
gegn alþjóðlegri afbrotastarfsemi.

Upphaflega var stofnað til Schengen-samstarfsins árið 1985 með samningi 
Benelúxlandanna, Frakklands og Þýskalands um að fella niður eftirlit með 
ferðum manna yfir sameiginleg landamæri og styrkja um leið eftirlit gagnvart 
öðrum ríkjum.

Tíu ríki bættust við í mars 2001: Norðurlöndin, Austurríki, Grikkland, Ítalía, 
Portúgal og Spánn.

Í desember 2007 urðu níu ríki til viðbótar aðilar að sameiginlegu landa-
mæraeftirliti Schengen-svæðisins: Eistland, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, 
Slóvakía, Slóvenía, Tékkland og Ungverjaland. Heimild: Utanríkisráðuneytið

24 RÍKI EIGA AÐILD AÐ SCHENGEN

Bakþankar á nýjum stað
Í dag verða þær breytingar á röð efnis 
í Fréttablaðinu að Bakþankar færast 
til og verða hér eftir á sömu síðu og 
teiknimyndasögur blaðsins. Á bakið 
koma í staðinn fréttir af fólki í stuttu 
máli. 

FRÉTTABLAÐIÐ

DÓMSMÁL Nítján ára gömul stúlka 
hefur verið dæmd til þriggja 
mánaða fangelsisvistar, skilorðs-
bundinnar til tveggja ára, fyrir 
manndráp af gáleysi. 

Stúlkan ók bíl ölvuð, of hratt 
og með einn farþega umfram 
hámarksfjölda og missti stjórn á 
bílnum í beygju á Hafnarfjarð-
arvegi þannig að hann valt. Einn 
farþega hennar lést í slysinu, 
tveir slösuðust töluvert og tveir 
til viðbótar minni háttar. Segir í 
dómnum að stúlkan hafi sýnt af 
sér stórfellt og vítavert gáleysi, en 
jafnframt skuli líta til þess að hún 
var ung að árum og hafði hreint 
sakavottorð. Stúlkan er svipt öku-
réttindum í átján mánuði.  - sh

Ung stúlka dæmd á skilorð:

Sek um mann-
dráp af gáleysi

VIÐSKIPTI Jón Ásgeir Jóhannesson 
og fjölskylda þurfa að útvega sjö 
og hálfan milljarð í nýtt hluta-
fé til að halda félaginu 1998 ehf., 
en það er móðurfélag Haga sem 
aftur á Bónus. Eigendurnir hafa 
tæpa fjóra mánuði til verksins, 
að öðrum kosti tekur Kaupþing 
félagið yfir.

Þetta kom fram í fréttum 
Stöðvar 2 í gær. Þar sagði einnig 
að vinnan væri komin af stað; 
þrír fjárfestar muni hver um sig 
leggja fram tvo og hálfan millj-
arð króna í félagið. Skipt var 
um stjórn í félaginu nýverið og 
settust tveir fulltrúar Kaupþings 
þar inn. Rétt er að taka það fram 
að hluti þeirra sem eiga 1998 eru 
eigendur að Fréttablaðinu. - kóp

Eigendur móðurfélags Haga:

Þurfa að útvega 
7,5 milljarða

FJÁRMÁL Búist er við að Seðlabank-
inn kynni í dag ákvörðun um að 
stigið verði fyrsta skrefið í áætl-
un bankans um afnám gjaldeyris-
hafta. Með því yrðu afnumin höft 
af innstreymi erlends gjaldeyris 
sem ætlað er í nýjar fjárfestingar.

Áætlunin var samþykkt í byrjun 
ágúst. Þar kom fram að enda þótt 
gjaldeyrishöftin sem sett voru 28. 
nóvember í fyrra hafi verið talin 
nauðsynleg til að koma á stöðug-
leika eftir hrun fjármálakerfisins 
sé mikilvægt að afnema höftin í 
áföngum til að koma efnahagsað-
stæðum í eðlilegt horf. Var þá gert 
ráð fyrir að fyrsta áfanganum yrði 
náð „nokkuð fyrir 1. nóvember“ 

enda yrðu þá ýmis skilyrði að vera 
orðin uppfyllt. Meðal þeirra er 
hjöðnun verðbólgu og samstaða um 
langtímaáætlun í fjármálum ríkis-
ins þannig að trú sé á því að ríkið 
væri fyllilega fært um að standa 
við skuldbindingar sínar.

Ekki fékkst staðfest í Seðlabank-
anum í gær að komið sé að því að 
hrinda fyrsta áfanga áætlunarinn-
ar í framkvæmd. Hins vegar segir 
í tilkynningu frá bankanum að í 
dag verði kynntar „breytingar á 
reglum um gjaldeyrismál í sam-
ræmi við áður kynnta áætlun um 
afnám gjaldeyrishafta“.

Þann erlenda gjaldeyri sem 
fluttur verður til landsins sam-

kvæmt nýju reglunum má skipta 
aftur úr krónum og flytja úr landi 
að nýju. „Innstreymið í byrjun ætti 
að styrkja krónuna“, segir í fyrr-
nefndri áætlun Seðlabankans. - gar

Búist við að Seðlabankinn stígi fyrsta skrefið í áætlun um afnám gjaldeyrishafta:

Höftum létt af innstreymi gjaldeyris

STJÓRNENDUR SEÐLABANKANS Breyt-
ingar á reglum um gjaldeyrismál verða 
kynntar í Seðlabankanum í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÓMSMÁL Lögmenn Árna M. Mathie-
sen og íslenska ríkisins kröfðust 
þess fyrir dómi í gær að Sigríður 
Ingvarsdóttir héraðsdómari viki 
úr sæti í skaðabótamáli sem Guð-
mundur Kristjánsson hæstarétt-
arlögmaður hefur höfðað vegna 
skipunar Þorsteins Davíðssonar í 
embætti héraðsdómara.

Guðmundur sótti um dómaraemb-
ætti við Héraðsdóm Norðurlands 
eystra árið 2007 og þótti mjög vel 
hæfur, eins og tveir aðrir umsækj-
endur. Árni M. Mathiesen, þá settur 
dómsmálaráðherra vegna vanhæf-
is Björns Bjarnasonar, skipaði hins 
vegar Þorstein Davíðsson í embætt-
ið. Þorsteinn var metinn tveimur 
hæfisflokkum neðar en hinir þrír. 
Umboðsmaður Alþingis hefur gefið 
það álit sitt á málinu að annmarkar 
hafi verið á öllum þáttum skipunar-
innar og að hæfasti umsækjandinn 
hafi ekki verið valinn.

Guðmundur fór í kjölfarið í 
skaðabótamál, bæði gegn ríkinu 
og Árna sjálfum. Hann krefst fimm 
milljóna króna í bætur. Segir hann 
í stefnu að Árni hafi með ráðning-
unni sýnt honum takmarkalausa lít-
ilsvirðingu, niðurlægt hann opin-

berlega, vegið að starfsheiðri hans 
og með valdníðslu vegið að æru 
hans og persónu.

Karl Axelsson og Skarphéð-
inn Þórisson, lögmenn ríkisins og 
Árna, kröfðust þess í gær að Sig-
ríður Ingvarsdóttir héraðsdóm-
ari viki sæti við meðferð málsins 
vegna viðtals sem hún veitti Ríkis-
útvarpinu þegar málið var í hámæli 
í janúar 2008. 

Í viðtalinu ræddi Sigríður á 
almennum nótum um það að 
almenningur þyrfti að geta treyst 
því að staðið væri faglega að dóm-
araskipunum. Þótt ráðherra hefði 
endanlegt skipunarvald þyrfti hann 
að halda sig innan eðlilegra marka 
og fara eftir faglegum sjónarmið-
um. Lögmenn stefndu telja að and-
inn í viðtalinu hafi verið slíkur að 
hann gefi tilefni til að krefjast þess 
að hún víki. Lögmaður Guðmundar 
mótmælti kröfunni.  - sh

Lögmenn Árna Mathiesen og ríkisins ósáttir við útvarpsviðtal sem dómari veitti:

Vilja að dómarinn víki úr sæti

ÁRNI M. MATHIESEN Sem settur 
dómsmálaráðherra skipaði Árni Þorstein 
Davíðsson í embætti héraðsdómara.

DÓMSMÁL Bóndi á Suðurlandi 
hefur verið dæmdur til þess að 
greiða 300 þúsund krónur í sekt 
fyrir að vanrækja fóðrun tveggja 
hrossa svo og flutning á heyrúll-
um yfir smitvarnalínu gegn dýra-
sjúkdómum. Bóndinn hafði áður 
verið dæmdur fyrir illa meðferð 
á hrossum árið 2006.

Maðurinn var ákærður fyrir 
að vanrækja aðbúnað og umhirðu 
á fimm hrossum. Fallið var 
frá ákæru vegna brota á einni 
hryssu. Hann var sýknaður af 
illri meðferð á tveimur hestum til 
viðbótar. Hins vegar þótti sannað 
að hann hefði vanrækt aðbúnað 
tveggja hrossa. - jss

Bóndi á Suðurlandi:

Sekt fyrir illa 
meðferð hrossa

EFNAHAGSMÁL Árni Páll Árna-
son félagsmálaráðherra skrifar í 
dag undir samkomulag við fjár-
málafyrirtæki, 
lífeyrissjóði 
og Íbúðalána-
sjóð um úrræði 
vegna skulda-
vanda heimilis 
og einstaklinga. 
Þau taka strax 
gildi.

Samning-
arnir taka til 
greiðslujöfnun-
ar fasteignaveðlána, greiðslujöfn-
unar bílalána og bílasamninga 
og samkomulags um sértæka 
skuldaaðlögun. Með greiðslujöfn-
un fasteignaveðlána á greiðslu-
byrði reglulegra afborgana að 
verða færð aftur til þess sem 
hún var fyrir hrun. Eigi jöfnun-
in að taka gildi á gjalddaga láns 
í desember þarf umsókn að ber-
ast viðkomandi fjármálafyrir-
tæki eigi síðar en tíu dögum fyrir 
gjalddaga. - kóp

Félagsmálaráðherra:

Úrræði vegna 
skuldavanda

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

Finnbogi, höfðu útgerðarmenn 
ekki roð við þér?

„Nei, og skýringarnar sem ég fékk 
voru ekki upp á marga fiska.“

Finnboga Vikari Guðmundssyni laganema 
var vísað af aðalfundi LÍÚ. Hann telur 
ástæðuna vera skrif hans um sjávarútveg. 

VIÐSKIPTI Fjármálaráðuneytið og 
skilanefnd Kaupþings hafa náð 
samkomulagi um að framlengja 
frest nefndarinnar til að taka 
ákvörðun um aðkomu kröfuhafa 
Kaupþings að Nýja Kaupþingi frá 
31. október til 30 nóvember.

Þá verður tekin ákvörðun um 
hvort Kaupþing eignast 87 pró-
sent hlut í nýja bankanum, eða 
hvort hann verður áfram alfarið 
í eigu ríkisins. Skortur á upplýs-
ingum er sögð ástæða frestsins, 
en þær vantar fyrir fjárhagsárið 
2008 og níu fyrstu mánuði ársins 
2009.  - kóp 

Ákvörðun um Nýja Kaupþing:

Lengja frest um 
einn mánuð

SPURNING DAGSINS



Allar jólaseríur
og jólaljós

TAX
   FREE!
 Aðeins um helgina

um land allt

KRAKKAFJÖRALLA HELGINAKanínur frá Dýraríkinutil sýnis. Börnin fá að klappa kanínum!

Ís
10 kr
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Jóhann Ólafsson & Co 

NÚNA!
SKIPTU

OSRAM SPARPERUR

ALLT AÐ

80%
ORKU-

SPARNAÐUR

SPARAÐU með OSRAM 
SPARPERUM.

Rangt var farið með frumsýning-
ardag leikverksins Hnykill í grein á 
fimmtudaginn. Verkið er frumsýnt 6. 
nóvember.

LEIÐRÉTT

STJÓRNSÝSLA Skipulagsstofnun 
hefur, í annað sinn, úrskurðað að 
ekki þurfi að fara fram sameigin-
legt mat umhverfisáhrifa Suðvest-
urlínu. Stofnunin hafði úrskurðað 
þess efnis í mars, en Svandís Svav-
arsdóttir umhverfisráðherra felldi 
þann úrskurð úr gildi og bað um 
nýjan, sem nú er fallinn á sama 
veg. Hægt er að kæra ákvörðun-
ina til umhverfisráðherra til 4. 
desember.

Svandís Svavarsdóttir umhverf-
isráðherra vísar í þann frest og 
segir málið í eðlilegum farvegi. 
„Skipulagsstofnun hefur leitað 
eftir ítarlegri upplýsingum eins 
og fyrir var lagt og byggt sinn 

úrskurð á þeim 
gögnum. Nú 
taka við eðli-
legir ferlar og 
frestir.“

Samkvæmt 
úrskurðinum 
uppfyllir fram-
kvæmdin ekki 
þau ski lyrði 
sem lög gera ráð 
fyrir að þurfi til 
sameiginlegs 

mats. Stofnunin vísar sérstaklega 
í úrskurð fyrrum umhverfisráð-
herra, Þórunnar Sveinbjarnardótt-
ur, vegna álversins í Helguvík, en 
hann féll 3. apríl 2008. Þar kemur 
fram sú túlkun að ákvörðun um 
sameiginlegt mat skuli liggja fyrir 
áður en tekin er ákvörðun um mat-
sáætlun. Svo var ekki í þessu til-
viki.

Þá kemur fram í úrskurðinum að 
vafi leiki á hvað sé átt við í lögum 
um „fyrirhugaðar framkvæmdir“. 

Skipulagsstofnun metur svo að um 
fastmótaða framkvæmd þurfi að 
vera að ræða, sem komin sé á það 
stig að geta hlotið málsmeðferð. 
Framkvæmdir á hugmyndastigi 
hafi ekki áhrif. Samkvæmt þessum 
skilningi metur stofnunin eftirfar-
andi framkvæmdir á sama svæði 
og línan, eða háð framkvæmdinni: 
álver í Helguvík, Bitruvirkjun, 
Hverahlíðarvirkjun, kísilmálm-
verksmiðju í Helguvík, stækkun 
Reykjanesvirkjunar og jarðhita-
nýtingu við Gráuhnjúka.

Ágúst Hafberg hjá Norðuráli, 

sem reisa mun álverið í Helguvík, 
fagnar úrskurðinum og segir hann 
í samræmi við væntingar. Hann 
segir ákvörðun umhverfisráð-
herra um að fella fyrri ákvörðun 
stofnunarinnar úr gildi hafa tafið 
málið. Ekki hafi verið hægt að 
ganga frá ákveðnum samningum 
eða aflétta fyrirvörum á ýmsum 
framkvæmdum.

Ágúst segir fjármögnun verk-
efnisins ganga vel, unnið sé að 
henni í samráði við þrjá banka; tvo 
franska og einn hollenskan.

 kolbeinn@frettabladid.is

Ekki sameiginlegt 
mat á Suðvesturlínu
Skipulagsstofnun hefur úrskurðað að ekki sé þörf á sameiginlegu mati á um-
hverfisáhrifum Suðvesturlínu. Málið í eðlilegu ferli, segir umhverfisráðherra og 
kærufrestur enn í gildi. Úrskurður fyrri umhverfisráðherra hafði áhrif.

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

Sveitarfélagið Ölfus ítrekaði and-
stöðu sína við lagningu línunnar, þó 
sveitarfélagið telji að ekki þurfi sam-
eiginlegt mat á línunni. Sveitarstjórn 
telur línuna hafa verulega neikvæð 
áhrif á núverandi ferðaþjónustu og 
útivist og frekari uppbyggingu. „Þau 
neikvæðu áhrif sé ekki hægt að 

réttlæta þar sem fyrirhuguð fram-
kvæmd miði einkum að því að flytja 
orku af Suðurlandi og standa því í 
vegi fyrir uppbyggingu atvinnutæki-
færa m.a. í Sveitarfélaginu Ölfusi.“

Grindavíkurbær taldi að meta ætti 
línuna með öðrum framkvæmdum.

ÖLFUS Á MÓTI

HELGUVÍK Álver í Helguvík mun nýta nýja Suðvesturlínu. Skipulagsstofnun hefur 
nú úrskurðað að ekki þurfi sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum línunnar. Kæru-
frestur er þó ekki runninn út. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEÐURSPÁ
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Hæg austlæg eða 
breytileg átt.

MÁNUDAGUR
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STUND MILLI 
STRÍÐA  Í morg-
unsárið verður 
rigning sunnan- og 
vestantil en það 
lægir og dregur úr 
úrkomu er líður á 
daginn. Á morgun 
lítur út fyrir ágæt-
isveður, hægviðri 
og nokkuð bjart en 
það kólnar heldur 
á landinu, einkum 
norðantil.

Soffía
Sveinsdóttir
Veður-
fréttamaður

VIÐSKIPTI Eik Banki tapaði hundr-
að milljónum danskra króna á 
þriðja ársfjórðungi. Þetta jafn-
gildir tæpum 2,5 milljörðum 
íslenskra króna. Á sama tíma í 
fyrra nam tapið 33 milljónum 
danskra króna.

Tekjur bankans námu 543 
milljónum króna á fjórðungn-
um, sem er 24 prósenta aukning á 
milli ára. 

Í uppgjöri bankans segir að 
hann hafi endurmetið vænting-
ar um afkomu ársins og búist við 
að tapið aukist um fimmtíu millj-
ónir danskra króna til viðbótar. 
Þá er haft eftir Marner Jacobsen 
bankastjóra að búast megi við 
afskriftum úr bókum bankans.

Bankinn fékk 327 milljónir 
króna frá dönskum stjórnvöld-
um á fjórðungnum í samræmi við 
aðstoð við dönsk fjármálafyrir-
tæki í kreppunni.  - jab

Aukið tap hjá Eik Banka:

Tími afskrifta 
fram undan

MARNER JACOBSEN Eik Bank fékk 327 
milljónir danskra króna hjá dönskum 
stjórnvöldum til að dempa áhrifin af 
fjármálakreppunni á þriðja ársfjórðungi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Ökumenn tveggja 
bíla sluppu án alvarlegra meiðsla 
þegar bílar þeirra skullu saman á 
Sæbraut í gær.

Áreksturinn varð ofan við 
Holtagarða um klukkan níu í 
gærmorgun. Málið er enn í rann-
sókn en samkvæmt upplýsing-
um frá lögreglunni er ljóst að 
öðrum bílnum hefur verið ekið 
yfir á rauðu ljósi á gatnamótum 
Sæbrautar og Holtavegar. Bílarn-
ir eru stórskemmdir. Ökumenn-
irnir voru fluttir á sjúkrahús með 
meiðsl á hálsi og baki. - gar

Harður árekstur á Sæbraut:

Keyrt fyrir bíl 
gegn rauðu ljósi 

Á SÆBRAUT Tveir fólksbílar eru mikið 
skemmdir eftir árekstur í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BANDARÍKIN Írakskur maður hefur 
verið handtekinn í Arizona í 
Bandaríkjunum fyrir að hafa vís-
vitandi ekið bíl á dóttur sína. 

Maðurinn keyrði á dótturina 
og vinkonu hennar á bílastæði í 
síðustu viku. Að því loknu flúði 
hann af vettvangi og fannst ekki 
fyrr en í gær. Dóttirin, sem er 
tvítug, slasaðist lífshættulega en 
er á batavegi. Vinkona hennar 
slasaðist minna. 

Ástæður árásarinnar voru þær 
að manninum þótti dóttirin vera 
orðin of vestræn í háttum og lifði 
ekki samkvæmt hefðbundnum 
írökskum siðum. - þeb

Þótti dóttirin of vestræn:  

Íraki keyrði 
á dóttur sína

BELGÍA, AP Evrópusambandið telur 
að 100 milljarða evra þurfi í sjóð 
til hjálpar fátækum ríkjum vegna 
loftslagsbreytinga. Allt að helm-
ingur þeirrar upphæðar eigi að 
koma frá ríkjum víða um heim. 

Leiðtogar ríkja sambandsins 
segjast ætla að leggja sanngjarna 
upphæð í sjóðinn en hafa þó ekki 
komið sér saman um það hversu há 
hún verður. Sjóðurinn á að hvetja 
fátækari ríki til þess að nota minni 
orku, vernda skóga og auka notkun 
endurnýjanlegrar orku.

Umhverfisverndarsinnar hafa 
gagnrýnt Evrópusambandið harð-
lega og segja samkomulagið ekki 
gera nægilegt gagn. Þeir segja 

að með víðtækari aðgerðum hefði 
verið hægt að setja fordæmi fyrir 
Bandaríkin og Kína. Þannig hefði 
verið hægt að setja pressu á ríkin 
og fá þau til að samþykkja að 
draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda á loftslagsráðstefnunni í 
Kaupmannahöfn í desember. Þar 
verður þess freistað að gera nýtt 
samkomulag um losun gróður-
húsalofttegunda og aðgerðir gegn 
loftslagsbreytingum. 

Gordon Brown forsætisráðherra 
Bretlands er þvert á móti á þeirri 
skoðun að aðgerðir Evrópusam-
bandsins séu skref í átt að slíku 
samkomulagi.  
 - þeb

Aðgerðir til hjálpar fátækum ríkjum vegna loftslagsbreytinga:

Þurfa 100 milljarða evra í sjóð

Á FUNDI Guido Westerwelle, utan-
ríkisráðherra Þýskalands, og Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands, spjölluðu 
við Nicolas Sarkozy Frakklandsforseta á 
fundinum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRETLAND, AP David Nutt, yfir-
maður fíkniefnamála hjá breska 
innanríkisráðuneytinu, var rek-
inn í gær. Ástæðan var sú að hann 
sagði í fjölmiðlum að maríjúana, 
e-töflur og LSD væru hættuminni 
en áfengi. 

Nutt gagnrýndi fyrr í vikunni 
þann mun sem gerður er á áfengi 
og tóbaki annars vegar og ólögleg-
um eiturlyfjum hins vegar. Hann 
hefur áður gagnrýnt innanríkis-
ráðuneytið fyrir að herða reglur 
um maríjúana. Undir þá gagnrýni 
tóku margir vísindamenn. 

Ráðuneytið hefur staðfest brott-
reksturinn og mun tilkynna um eft-
irmann hans á næstu dögum.  - þeb

Breskur embættismaður: 

Rekinn fyrir að 
tala um eiturlyf

GENGIÐ 30.10.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

237,0451
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,01  124,61

205,02  206,02

184,03  185,05

24,722  24,866

22,015  22,145

17,737  17,841

1,3633  1,3713

197,35  198,53

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Rangt var farið með nafn Söru 
Margrétar Nordahl á forsíðu Popps, 
fylgirits Fréttablaðsins, í gær. Beðist er 
velvirðingar á því.



CRUZE
Ný tegund af gæðum

Chevrolet frumsýning
um helgina

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 - www.benni.is

Spesbílar - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3300 - www.spesbilar.is
www.benni.is

Vegna hagstæðra samninga við Chevrolet í Evrópu getum við boðið 

Chevrolet Cruze á einstöku verði. Við hvetjum alla til þess að gera 

verðsamanburð á bílum í sama stærðarflokki á markaðnum. 

Bíll á mynd, Chevrolet Cruze LT, bsk, 
1.8 vél, 141 hestöfl.

kr. 3.290 þús.

Chevrolet gæði - frábært verð

Frumsýning laugardag og sunnudag frá kl. 12:00 – 16:00.

Komdu í Chevrolet sýningarsalinn og kynntu þér Chevrolet Cruze.

Chevrolet Cruze hefur hvarvetna slegið í gegn.
Nú þegar hafa yfir ein milljón Evrópubúa gert Chevrolet gæðin að sínum.

Við hlökkum til að bjóða þér og þinni fjölskyldu í þann ört vaxandi hóp. 

Gerðu Chevrolet gæðin að þínum!
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HEILBRIGÐISMÁL Aldrei hafa fleiri 
legið inni á Landspítala af völd-
um svínaflensu en í gær. Þá höfðu 
átta nýir lagst inn en enginn verið 
útskrifaður. Samtals voru 43 inni-
liggjandi, þar af ellefu á gjör-
gæslu. Yngsti gjörgæslusjúkling-
urinn var tveggja ára en sá elsti 
rúmlega áttræður.

„Við þolum ástandið,“ segir 
Björn Zöega, forstjóri Landspít-
ala, um stöðuna. Hann segir spítal-
ann enn starfræktan á virkjunar-
stigi viðbragðsáætlunar en langur 
vegur sé frá að færa þurfi starf-
semina upp á neyðarstig, sem er 
efsta stig áætlunarinnar.

„Hvað varðar gjörgæsludeild-
irnar þá rétt sleppur þetta enn þá 
en við gætum þurft að stækka þær 
um helgina,“ segir Björn. „Staðan 
verður endurmetin næst á sunnu-
daginn.“

Á Sjúkrahúsinu á Akureyri voru 
þrír inflúensusjúklingar í gær, 
enginn þeirra á gjörgæsludeild. 
Langflest inflúensutilfelli hér-
lendis, undanfarna daga og vikur, 
greinast hjá börnum á aldrinum 0 
til 9 ára, að því er fram kemur í 
tilkynningu frá sóttvarnalækni og 
almannavarnadeild Ríkislögreglu-
stjóra. Þetta er marktæk breyting 
frá því í júlí og ágúst þegar flestir 
sem veiktust voru á aldrinum 15 
til 30 ára. 

Hvað varðar almenna bólusetn-
ingu við inflúensunni eru horfur á 
að unnt verði að hefja hana fyrr en 
gert var áður ráð fyrir, það er í síð-
ari hluta nóvember í stað desem-
ber. Ástæðan er sú að meira berst 
af bóluefni til landsins næstu daga 
og vikur en reiknað var með í upp-
haflegum áætlunum, samkvæmt 
upplýsingum Haraldar Briem sótt-
varnalæknis. Um helgina koma 
hingað 26 þúsund skammtar og 
meira bóluefni síðar í vikunni.

Nú er búið að bólusetja yfir 
20 þúsund af alls um 75 þúsund 
manns sem miðað er við að séu 
í skilgreindum forgangshópum 
bólusetningar samkvæmt tilmæl-

um Alþjóðaheilbrigðisstofnunar-
innar, WHO. Neyðarstjórn hefur 
verið skipuð í hverju sveitarfélagi 
á höfuðborgarsvæðinu fyrir sig 
vegna flensufaraldursins, undir 
formennsku framkvæmdastjóra 
viðkomandi sveitarfélags. Komi til 
þess að neyðarstjórn verði virkjuð 
starfar hún í samráði við aðgerða-

stjórn almannavarna á höfuðborg-
arsvæðinu. Sveitarfélögin vinna 
nú öll eftir samræmdum viðbragðs-
áætlunum sem gerðar voru undir 
umsjón Slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins til að tryggja órofna 
lykilþjónustu á meðan inflúensu-
faraldur gengur yfir.

 jss@frettabladid.is

LANDSPÍTALI Spítalinn er nú starfræktur á virkjunarstigi viðbragðsáætlunar. Langur 
vegur er frá að færa þurfi starfsemina upp á neyðarstig, sem er efsta stig áætlunar-
innar, að sögn Björns Zöega forstjóra.

Aldrei fleiri flensu-
sjúklingar á spítala
Rúmlega fjörutíu manns lágu inni á Landspítala í gær af völdum svína-
flensunnar. Þar af voru ellefu á gjörgæslu. Neyðarstjórn hefur verið skipuð í 
hverju sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu fyrir sig vegna flensufaraldursins. 

Mánudaginn 2. nóvember

Lækjargata 2a sími 511-5001  opið alla daga frá 9.00 - 22.00Lækjargata 2a sími 511 5001 opið alla d

SVÖRTULOFT 3.995.-
HARÐSKAFI fylgir með á meðan birgðir endast.

MIÐNÆTUROPNUN 31.OKT.
Áritaðar bækur og heitt kaffi.

LÖGREGLUMÁL Sterkur grun-
ur leikur á því að kveikt hafi 
verið í húsinu Bergþórshvoli á 
Dalvík. Tilkynnt var um eld-
inn um klukkan fimm í nótt og 
lauk slökkvistarfi um níu leyt-
ið í morgun. Sigurður Jónsson 
slökkviliðsstjóri á Dalvík segir 
að svæðið verði vaktað fram 
eftir degi enda leynist enn glæð-
ur í einangrun.

Ekkert rafmagn var á húsinu 
og segir Sigurður allar líkur á 
því að kveikt hafi verið í því en 
það hefur staðið ónotað í eitt og 
hálft ár. Húsið, sem er byggt á 
fyrri hluta síðustu aldar er talið 
ónýtt.

Eldur á Dalvík:

Hús brann á 
Bergþórshvoli

Á ríkisstjórnin að hætta við 
fyrirhugaða orku- og auðlinda-
skatta? 
Já 61,6%
Nei 38,4% 

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Hefur þú farið á McDonald´s 
í vikunni í tilefni af brotthvarfi 
staðanna af landinu? 

Segðu þína skoðun á vísir.is

KJARAMÁL Björn Zöega, forstjóri 
Landspítala, hvetur þá starfsmenn 
spítalans sem hafa náð þeim aldri 
að eiga lífeyrisréttindi sem hægt 
er að taka út, að velta fyrir sér að 
minnka starfshlutfall og taka út 
lífeyri á móti.

„Þannig gætum við mildað áhrif 
kreppunnar á störf yngra fólks og 
hjálpað okkur að verja sem flest 
störf,“ segir Björn í nýjum pistli 
sínum sem birtur er á heimasíðu 
spítalans. Hann segir vinnuna við 
fjárhagsáætlun næsta árs halda 
áfram. Ekki verði hægt að kynna 
útfærslur á öllum breytingum 
sem verið sé að vinna að nú fyrr 
en upp úr miðjum næsta mánuði. 

„Stefna okkar og framtíðarsýn 
er áfram sú sama; að vera eitt 
besta háskólasjúkrahús í Norður-
Evrópu og vera áfram leiðandi í 
rannsóknum,“ segir forstjórinn. 
Hann segir leiðarljósið vera að 
vera innan fjárlaga, öryggi sjúk-
linga og sjúklingamiðuð starf-
semi. 

Loks þakkar forstjórinn starfs-
mönnum frábæra frammistöðu 
undir því mikla álagi sem dynur á 
spítalanum vegna svínaflensunn-
ar og segir brýnt að þeir fylgist 
vel með tilkynningum um stöð-
una.

„En brýnast er þó að við höld-
um áfram að standa saman og 

efla alla samvinnu milli deilda og 
sviða í glímunni við faraldurinn,“ 
segir Björn. - jss  

Björn Zöega, forstjóri Landspítala, vill verja sem flest störf:

Eldra fólk minnki starfshlutfall

DÓMSMÁL Aðalmeðferð fór fram í gær í máli Gunn-
ars Viðars Árnasonar, sem ákærður er fyrir inn-
flutning á um sex kílóum af amfetamíni hingað til 
lands.

Gunnar neitar alfarið sök í málinu. Við aðalmeð-
ferðina í gær dró saksóknari fram ýmis sönnunar-
gögn sem áttu að sýna fram á sekt Gunnars í mál-
inu. Meðal sönnunargagnanna eru upptökur af 
símtölum Gunnars við Hollendinga sem taldir eru 
hafa sent fíkniefnin hingað til lands. Amfetamín-
ið barst hingað í hraðsendingu, sem Gunnar Viðar 
sótti.

Hollendingar þessir komu við sögu í risastóru 

fíkniefnamáli sem upp kom í Ekvador í vor, þegar 
lagt var hald á tugi tonna af kókaíni blönduðu við 
melassa, eins konar dökkt síróp, í 600 brúsum.

Gunnar Viðar neitar því hins vegar staðfastlega 
að vera sá sem heyrist í á upptökunum. Saksóknari 
hefur lagt fram gögn sem sýna eiga fram á annað.

Þrír menn sátu upphaflega í gæsluvarðhaldi 
grunaðir um tengsl við málið; Gunnar, Ársæll 
Snorrason og Sigurður Ólason. 

Einungis Gunnar var ákærður. Ríkissaksóknari 
hefur enn til meðferðar önnur mál þeirra Ársæls 
og Sigurðar, og ekki er útilokað að þau leiði til 
ákæru.  - sh

Gunnar Viðar Árnason hafnar því að símtöl sanni fíkniefnasmygl hans:

Segist ekki tala á upptökum

BJÖRN ZÖEGA 
Forstjóri Land-
spítala þakkar 
starfsmönn-
um frábæra 
frammistöðu 
undir því mikla 
álagi sem dynur 
á spítalanum.

KJÖRKASSINN
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Námskeið við félagskvíða 
• Finnurðu fyrir kvíða og óöryggi innan um aðra? 
• Hefurðu áhyggjur af áliti  annarra? 
• Er óöryggið að há þér í lífi nu?

Tíu vikna námskeið við félagskvíða er að hefj ast við 
Kvíðameðferðarstöðina. Kenndar eru leiðir ti l að draga úr kvíða 
í samskiptum og auka öryggi innan um 
aðra. 

Skráning fer fram á kms@kms.is eða í 
síma 822-0043 og lýkur 10. nóvember 
n.k.  Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Kvíðameðferðarstöðvarinnar: www.kms.is. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

ORKA HS Orka dælir nú niður 
vatni í jörðina til að vinna á 
móti þrýsti lækkun, lægra vatns-
borði undir jörð, í Svartsengi og í 
Reykjanesvirkjun.

Vatnsborðið í eftirlitsholum HS 
Orku í Svartsengi hefur lækkað 
um 320 metra frá því vinnsla hófst 
þar. Í miðju svæðisins á Reykja-
nesi, þar sem vinnsluholurnar 
eru, hefur það einnig lækkað um 
320 metra. En í jaðri svæðisins á 
Reykjanesi mælist lækkunin tvö 
hundruð metrar og er það meðal-
þrýstilækkun svæðisins. Þessar 
þrýstingsmælingar eru metnar í 
börum: 32 bör og 20 bör.

„Niðurdrátturinn hefur orðið 
sneggri í jarðhitakerfum á 
Reykjanesi en víðast í jarðhita-
kerfum á Íslandi. En hann er 
minni en í Svartsengi og hann er 
meira en tvöfalt minni en þekkist 
í rekstri jarðhitakerfa erlendis,“ 
segir Albert Albertsson, aðstoð-
arframkvæmdastjóri HS Orku, 
en þessar tölur um þrýstilækkun 
eru fengnar þaðan.

Albert segir að með niðurdæl-
ingunni megi stýra þessari lækk-
un, stöðva og jafnvel draga hana 

til baka. Spurður hvort til standi 
að draga lækkunina til baka, 
segir hann:

„Við ætlum að stýra lækkun-
inni og nýta svæðið á besta hugs-
anlega máta og lengja líftíma 
þess eins og hægt er. Ég hef ekki 
heyrt neinn halda því fram að það 
sé ekki nægur varmaforði í berg-
inu. Spurningin er um vökvann 
sem nemur varmann úr berginu 
og við tökum upp til yfirborðs, 
að það sé gengið á þennan vökva-
forða. En með niðurdælingunni 
höldum við honum við.“

Albert segir að þegar rætt sé 
um lækkun á vatnsborði gleymist 
að taka með í reikninginn að eng-
inn viti í raun um hversu mikið 
dýpi sé að ræða: „Við höfum 
ekki rannsóknir og þá fyrst og 
fremst rannsóknarboranir, sem 
segja okkur hversu stór þessi 
tunna er. Hún er allavega stærri 
en við gerum ráð fyrir. Ef unnt 
væri að svara þessari spurningu, 
þá væri hægt að gera sér grein 
fyrir hvort þessi vatnsborðslækk-
un væri mikil eða lítil, miðað við 
dýpt tunnunnar.“  
 klemens@frettabladid.is

Dæla vatni í jörðina til að 
lengja líftíma orkusvæðis
Aðstoðarforstjóri HS Orku staðfestir að vatnsborð hafi lækkað hratt á svæðum fyrirtækisins eftir að vinnsla 
hófst. Með því að dæla niður vatni megi stöðva lækkunina. Fyrirtækið vilji lengja líftíma svæðisins.

SVEITARFÉLÖG Sigurður Magnússon, fyrrverandi 
bæjarstjóri á Álftanesi, segir að vegna veikrar 
eiginfjárstöðu sveitarfélagsins hafi hrunið á 
gengi krónunnar valdið meiri skaða á efna-
hag Álftaness en flestra annarra sveitarfélaga. 
Álftanes hefur nú óskað eftir aðstoð Eftirlits-
nefndar um fjármál sveitarfélaga við að greiða 
úr miklum fjárhagsvanda. 

Sigurður vísar því á bug að leigusamningur 
við Eignarhaldsfélagið Fasteign vegna nýrrar 
sundlaugar í bænum sé að kaffæra sveitarfé-
lagið, eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær.

Sigurður segir að erlendar skuldir Álftaness 
hafi verið 500 milljónir króna fyrir hrun. Þær 
hækkuðu í 1.000 milljónir á síðasta ári og hafa 
aukist um 250 milljónir króna til viðbótar á 
þessu ári. 

Leigusamningurinn við Fasteign ehf. er með 

55 prósenta gengistryggingu. Sigurður segir 
að vissulega sé það þung byrði á sveitarfélag-
inu eins og mál hafi þróast en tap síðasta árs 
nam 832 milljónum og segir Sigurður ljóst að 

bygging sundlaugarinnar hafi ekki valdið því, 
heldur gengishrunið. Höfuðvandinn sé veik 
eiginfjárstaða fyrir hrun. Helmingur erlendu 
skuldanna sé vegna fjárfestinga á árunum 
2002-2006 og hafi að mestu verið venjulegar 
lántökur sveitarfélags með milligöngu Lána-
sjóðs sveitarfélaga.

Lausn á vandanum segir Sigurður felast í 
því að ríkið axli ábyrgð gagnvart sveitarfélög-
unum og þeim skaða sem þau hafi orðið fyrir 
vegna hrunsins. Einnig þurfi Jöfnunarsjóður 
að auka greiðslur til Álftaness. Þær hafi ekki 
verið í samræmi við það sem vera ber. Öll bæj-
arstjórnin sé sammála um þessar áherslur. 
Hann segist ekki telja að nauðsynlegt verði 
að nýta neyðarheimildir í lögum til að hækka 
útsvar og fasteignaskatta vegna ástandsins á 
Álftanesi. - pg

Fyrrverandi bæjarstjóri Álftaness segir byggingu nýrrar sundlaugar ekki vera ástæðu fjárhagserfiðleikanna: 

Eiginfjárstöðu og gengishruni að kenna

GENGISHRUN Fyrrverandi bæjarstjóri vísar því á bug 
að leigusamningur við Fasteign ehf. skipti sköpum um 
stöðu sveitarfélagsins.

1. Hvað voru séra Sigríði 
Guðmarsdóttur dæmdar háar 
bætur frá kirkjunni?

2. Hver var í vikunni kjörinn 
nýr forseti Norðurlandaráðs?

3. Hvað á skyndibitastaðurinn 
sem kemur í stað McDonalds á 
Íslandi að heita?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 66

FRAKKLAND Franskur rannsóknar-
dómari hefur skipað Jacques 
Chirac, fyrrverandi forseta 
Frakklands, að mæta fyrir dóm 
til að svara ásökunum um mis-
notkun á almannafé meðan hann 
var borgarstjóri Parísar.

Chirac er sakaður um að hafa 
haft flokksbræður sína og starfs-
menn flokksins á launaskrá borg-
arinnar, þótt þeir kæmu ekkert 
nálægt málefnum hennar. - ót

Franskur rannsóknardómari:

Jacques Chirac 
fyrir dóm 

SVEITARSTJÓRNIR „Þessi áætlun 
tekur ekkert á breyttri og verri 
stöðu bæjarsjóðs og virðist meiri-
hlutinn ekki hafa kjark til taka á 
brýnum málum hvað varðar fjár-
hag bæjarins,“ segir í bókun sem 
bæjarfulltrúar minnihluta Nes-
listans lögðu fram á síðasta bæj-
arstjórnarfundi á Seltjarnarnesi. 
Þar var kynnt fjárhagsáætlun 
bæjarins fyrir árin 2010 til 2012.

Fulltrúar minnihlutans sögðu 
stefna í mikinn halla hjá bænum 
þessu ári. Þriggja ára áætlunin 
væri stefnuyfirlýsing meirihluta 
sjálfstæðismanna til næstu ára 
og alfarið á ábyrgð sjálfstæðis-
manna. Þess vegna myndu full-
trúar Neslistans sitja hjá við 
afgreiðslu áætlunarinnar. - gar

Minnihlutinn á Seltjarnarnesi:

Meirihlutann 
skortir kjark

„Vegna þess að Reykjanessvæðið 
er mjög sérstakt og hefur svarað 
svolítið öðruvísi en var spáð fyrir 
í upphafi, höfum við  verið með 
sérstaka skoðun á því hvernig þau 
líkön, sem notuð voru í upphafi, 
hafa svarað miðað við jarðhitakerfið 
og hvort hægt sé að draga ályktanir 
af því,“ segir Guðni A. Jóhannesson 
orkumálastjóri.

Hann hafði verið spurður hvort 
rétt væri að Orkustofnun (OS) 
hefði sérstakar áhyggjur af vinnslu 

HS-Orku, en blaðinu hefur borist til 
eyrna að þó nokkur bréf hafi farið 
milli OS og HS um þetta.

Guðni segir að slíkt líkan sé gert 
til að ákvarða vinnslu á hverju 
svæði. En þegar líkanið samsvari 
ekki kerfinu sé ekki óalgengt að 
athuga sérstaklega hvað valdi því.

„Því menn eru að spá fyrir um 
eðli þessara jarðhitakerfa án þess 
að vita nákvæmlega hvað þar gerist. 
Eftir því sem þeir fá meiri upplýsing-
ar þarf oft að endurskoða líkanið.“

LÍKANIÐ SAMSVARAR EKKI KERFINU

VEISTU SVARIÐ?
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Amerísku jólatrén úrvalið er 

20 % afsláttur 
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Fátt hefur verið meira rætt 
á Íslandi að undanförnu en 
tvö mansalsmál sem komið 
hafa upp nýlega. Fyrsta 
ákæran í slíku máli var 
þingfest nýlega og til rann-
sóknar er mál sem verður 
umfangsmeira með hverj-
um deginum. Málin tvö hafa 
dregið athygli að alþjóðlegu 
vandamáli sem Íslendingar 
hafa löngum gefið takmark-
aðan gaum.   

Utanríkisráðuneytið í samvinnu 
við dómsmála- og mannréttinda-
ráðuneytið stóð fyrir opnum fundi 
um hina alþjóðlegu baráttu gegn 
mansali í gær. Gestur fundarins 
var Ruth Pojman, varamansals-
fulltrúi Öryggis- og samvinnu-
stofnunar Evrópu (ÖSE), sem 
gerði grein fyrir starfi stofnun-
arinnar. Áhersla fundarins var þó 
ekki síður staða mála hérlendis; til 
hvaða aðgerða hefur verið gripið 
og hvað er fram undan.

Í byrjun erindis síns vék Ruth 
að þeirri staðreynd að mansal er 
skipulögð glæpastarfsemi sem 
virðir engin landamæri. Hún 
bætti við að „engin takmörk virð-
ast vera fyrir hugkvæmni glæpa-
mannanna“ í að finna nýjar leið-
ir til að misnota fólk í gróðaskyni. 
Þess vegna sé svo flókið og tíma-
frekt að rannsaka þessa glæpi.

Íslendingar á réttri leið
Aðgerðaáætlun Íslands gegn man-
sali var hleypt af stokkunum í 
mars síðastliðnum og sérfræði-
teymi um mansalsmál hefur tekið 
til starfa á vegum forsætisráðu-
neytisins. Ruth hrósaði áætluninni 
og taldi íslensk stjórnvöld vel á veg 
komin á tiltölulega stuttum tíma. Í 
því sambandi sagði hún það senda 
skýr skilaboð að starfsemi nektar-
staða hefði verið bönnuð. 

Ruth kom inn á hlutverk fjöl-
miðla í erindi sínu. Hún sagði að á 
sama tíma og fjölmiðlar séu ómiss-
andi hlekkur í baráttunni gegn 
mansali þá geti tilvist þeirra ýtt 
undir þessa glæpi beint og óbeint. 
Tók hún dæmi af því að fréttamiðl-
ar í Evrópu hafa gífurlegar tekjur 
af auglýsingum sem tengjast kyn-
lífsiðnaðinum, sem er svo nátengd-
ur mansali. 

Fámennið dugar ekki til
Margir gætu ályktað að Íslending-
ar séu svo fámenn þjóð að man-
sal ætti ekki að vera vandamál 
hér. Önnur smáríki í Evrópu hafa 
hingað til ekki leitað til ÖSE og 
því liggur beint við að spyrja: Af 
hverju Ísland?

„Það var að frumkvæði íslenskra 
stjórnvalda að við heimsækjum 
Ísland. Við erum hér til að gefa 
góð ráð, eins og okkur er frekast 
unnt.“

Ruth telur stöðu Íslendinga til að 
uppræta vandamál eins og mansal 
betri en milljónaþjóðanna. „Mansal 
er gífurlegt vandamál í Bandaríkj-

unum, svo dæmi sé tekið, en þrátt 
fyrir það er almenningur ómeðvit-
aður um við hvað er að eiga. Þið 
hafið tækifæri til að mennta lög-
reglu, starfsmenn í félags- og heil-
brigðisþjónustu eins og einn mann, 
svo ekki sé talað um menntakerf-
ið. Í því liggur styrkur ykkar. Hins 
vegar má segja að mannlegt eðli sé 
alls staðar eins. Ísland er ríkt land 
og mun þess vegna hafa aðdráttar-
afl fyrir þá sem selja eiturlyf eða 
fólk.“ 

Ruth bendir jafnframt á að laun 
á Íslandi séu það há að straumur 
erlends vinnuafls verði áfram til 
landsins sem er tilbúið að vinna 
fyrir mun minna, og við mun verri 
skilyrði en Íslendingar.

Hugarfarsbreyting
Ruth segir að menning vestrænna 
ríkja hafi þróast með þeim hætti 
að litið sé á kynlífsiðnaðinn sem 
eðlilegan hlut. Ekki megi gera 
lítið úr þýðingu þessa. „Mansal í 
tengslum við kynlífsiðnaðinn er 
staðreynd og því er það mikilvægt 
að fræða ungt fólk ef það á að tak-
ast að snúa þessu við. Breytingar 
verða oft án fyrirvara og alls stað-

ar eru þeir sem eru fljótir til að 
notfæra sér neyð annarra, en sem 
betur fer eru aðrir sem vilja berj-
ast á móti.“

Hrunið
Ruth telur að hrunið á Íslandi hafi 
þýðingu í umræðunni um mansal 
hér á landi. „Sú staða er komin 
upp að fólk óttast fátt meira en 
að missa vinnuna. Margir vinna 
fyrir minna en samt lengri vinnu-
dag. Vinnumarkaðurinn er ekki 
sanngjarn má segja og það hvet-
ur til mansals. Mansal snýst um 
misnotkun, hvort sem það er inn-
anlands eða á milli landa. Man-
sal snýst um vald til að misnota 
aðstæður á kostnað annarra.“

„Ég held að á endanum snú-
ist þetta um samfélagið, mennt-
un og síðast en ekki síst fjölskyld-
una“, segir Ruth. „Það eru þessar 
grunnstoðir sem skipta mestu og 
lítið samfélag á í þeim skilningi 
meiri sóknarfæri. Þið hafið tæki-
færi til að veita hvert öðru meiri 
stuðning en gerist víða annars 
staðar. Eins skiptir miklu máli að 
stjórnvöld séu góð fyrirmynd og að 
almenningur trúi að vald sé ekki 
misnotað.“

Ísland er ríkt land og mun 
þess vegna hafa aðdrátt-
arafl fyrir þá sem selja 
eiturlyf eða fólk.

Af þrælahaldi nútímans

Samtökin The Global Alliance 
against trafficking in women hafa 
skilgreint mansal á eftirfarandi 
hátt:

Mansal felur í sér allar tilraunir 
eða aðgerðir sem fela í sér að 
þvinga fólk í vinnu, flytja fólkið 
innan lands eða yfir landamæri. 
Að kaupa eða selja fólk, flytja, 
taka á móti eða hýsa einhvern 
sem notar blekkingar, kúgun 
eða ofbeldi í þeim tilgangi að 
koma einstaklingi fyrir eða halda 
gegn vilja, gegn gjaldi eður ei, í 
kúgandi aðstæðum með ofbeldi 
eða hótunum, eða í eins konar 
þrælabúðum, í öðru samfélagi en 
manneskjan bjó í þegar hún var 
blekkt, kúguð eða þvinguð til að 
flytja í nýtt umhverfi.

SKILGREINING Á 
MANSALI

FRÉTTASKÝRING: Mansal

RUTH POJMAN Varamansalsfulltrúi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE). 
Hún telur aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda innihalda þá þætti sem nauðsynlegir 
eru. Hins vegar væri mikilvægast af öllu að framfylgja henni af fullum þunga.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

VÖLVA
Völva er framsækið samrunaverk
sem byggir á Völuspá, endurortri af 
Þórarni Eldjárn.
Pálína Jónsdóttir og Walid Breidi 
eru höfundar. Tónlist er eftir Skúla 
Sverrisson.

SINDRI SILFURFISKUR
Nýtt ævintýri eftir Áslaugu Jónsdóttur
fyrir yngstu börnin um heillandi 
sjávarverur.
Sýningar alla laugardaga og sunnudaga.
Frumsýning í Kúlunni í kvöld

Magnað verk um hugleysi og græðgi
- fullt af eldfimum húmor

eftir Max Frisch 

Hringdu í síma 551 1200 eða
smelltu þér á leikhusid.is

Spennandi sýningar í Kassanum og Kúlunni

„Eggert Þorleifsson og Ólafía Hrönn Jónsdóttir 

... eru gamanleikarar af Guðs náð og hér fara 

þau á kostum.“

        Ingibjörg Þórisdóttir, Mbl. 19. okt.

„Spennandi, skemmtileg og athyglisverð 

sýning.“

           Elísabet Brekkan, Fbl. 23. okt.

1. Fullgilding alþjóðasáttmála og 
aðlögun íslenskrar löggjafar.
Markmið: Samningur Sameinuðu 
þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og 
skipulagðri glæpastarfsemi frá 2000 
og bókunin við hann um mansal, 
samningur Evrópuráðsins um 
aðgerðir gegn mansali frá 2005 og 
samningur Evrópuráðsins um vernd 
barna gegn kynferðislegri misneyt-
ingu og kynferðislegri misnotkun frá 
2007 verði fullgiltir.

2. Sérfræði- og samhæfingar-
teymi og yfirumsjón mansalsmála.

Markmið: Innlent samstarf gegn 
mansali verði samhæft og formlegri 
yfirumsjón með málaflokknum 
komið á fót.

3. Fræðsla fagstétta og opinberra 
starfsmanna.

Markmið: Viðeigandi fagstéttir og 

starfsfólk stjórnvalda fái fræðslu um 
mansal, einkenni þess, greiningar-
aðferðir og aðstoð við fórnarlömb.

4. Vernd fórnarlamba og aðstoð.
Markmið: Þolendum mansals 

verði veitt nauðsynleg heilbrigðis-
þjónusta, viðeigandi stuðningur og 
vernd sem og aðstoð til að tryggja 
örugga endurkomu til heimalands.

5. Viðbúnaður lögreglu og rann-
sókn ætlaðra mansalsmála.

Markmið: Gerendur í mansals-
málum verði sóttir til saka.

6. Aðgerðir gegn eftirspurn á 
vændis- og klámmarkaði.

7. Alþjóðlegt samstarf.
Markmið: Íslensk stjórnvöld vinni 

markvisst að því á alþjóðavettvangi 
að koma í veg fyrir að fórnarlömb 
ánetjist manseljendum.

AÐGERÐAÁÆTLUN GEGN MANSALI

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is
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RIO DE JANEIRO, AP Í fátækrahverf-
um Rio de Janeiro í Brasilíu ráða 
stórtækir eiturlyfjabarónar lögum 
og lofum. Þeir kalla sig nöfnum á 
borð við ‚Scooby‘ og ‚Big Baby‘, eru 
búnir bestu vopnum sem völ er á, 
sæta ásökunum um að pynta lög-
reglumenn og tókst fyrir viku að 
skjóta niður lögregluþyrlu.

Átökin sem blossuðu upp í kjöl-
far þess að þyrlunni var grand-
að hafa vakið heimsathygli. Yfir 
fjörutíu liggja í valnum eftir stríð 
herlögreglu við glæpagengin og 
spurningar hafa vaknað um það 
hvort borgin er nægilega örugg til 
að hýsa heimsmeistarakeppnina í 
knattspyrnu 2014, sem fram fer í 
Rio og víðar í Brasilíu, og sumaról-
ympíuleikana 2016. Undirbúningur 
fyrir báðar íþróttahátíðirnar er nú 
í fullum gangi.

Rio de Janeiro er ekki stríðshrjáð 
borg í þriðja heiminum. Hún er 
þvert á móti gríðarvinsæll áfanga-
staður ferðamanna og einkum 
þekkt fyrir glæsilegar baðstrend-
ur, fjörugt næturlíf og miklar kjöt-
kveðjuhátíðir. Það er því von að 
óöldin þar veki sérstakt umtal.

Átökin hófust þegar um 150 liðs-
menn Rauða valdsins, glæpageng-
is úr norðurhluta borgarinnar, réð-
ust til atlögu við keppinauta sína í 
fátækrahverfinu á Apahæð á laug-
ardaginn var. Lögregla brást við 
eins og alltaf þegar slíkt kemur 

upp og sendi þyrlur á staðinn. Í 
fyrsta sinn var ein þessara þyrlna 
hins vegar skotin niður og þrír 
lögreglumenn létust. Þetta hleypti 
vitaskuld öllu í bál og brand.

Lögregla vígbjóst og sendi 2.000 
liðsmenn sína gráa fyrir járnum  
inn í tugi af þúsund fátækrahverf-
um borgarinnar í leit að sökudólg-
unum. Síðan hafa fjórir tugir látið 
lífið. Lögregla hefur heitið því að 
taka harðar á glæpamönnunum í 
borginni en nokkru sinni fyrr nú 
þegar þessir tveir stórviðburðir 
standa fyrir dyrum og borgaryfir-
völd fullyrða að búið verði að taka 
á þessum vanda áður en að þeim 
kemur.

Íbúar fátækrahverfanna – meðal 
annars leigubílstjórar, kaupsýslu-
menn, húsmæður, rakarar og lög-
reglumenn – segja yfirvöld hins 
vegar heyja vonlausa baráttu. 
Ómögulegt sé að sigrast á glæpa-
gengjum fátækrahverfanna. Þeir 
vísa meðal annars í niðurstöður 
nýlegrar rannsóknar, sem sýnir 
að glæpamenn Brasilíu búa yfir 
þrefalt meira magni af vopnum en 
gjörvöll lögregla landsins.

Árið 2008 voru 5.717 myrtir í 
fylkinu Rio, þar af langflestir í höf-
uðborg þess Rio de Janeiro. Til sam-
anburðar má nefna að í Vancouver, 
sem hýsir vetrarólympíuleikana á 
næsta ári, voru framin samtals 58 
morð í fyrra. stigur@frettabladid.is

Skipuleggja 
íþróttaveislur í 
skugga óaldar
Ofbeldisalda sem nýlega reið yfir Rio de Janeiro hef-
ur vakið upp spurningar um hvort borgin sé heppi-
legur vettvangur fyrir heimsmeistarakeppnina í 
knattspyrnu árið 2014 og Ólympíuleikana árið 2016.

ÓHUGNAÐUR FYRIR ALLRA AUGUM Kona heldur á ungu barni sínu fram hjá einu af fórnarlömbum óaldarinnar, sem skilið hefur 
verið eftir í innkaupakerru í einu af fátækrahverfum borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ / AP

OFBELDINU MÓTMÆLT Óháðu samtökin Rio da Paz (Friðsöm Rio) stóðu fyrir 
mótmælum á hinni víðfrægu Copacabana-strönd þar sem ofbeldinu í borginni var 
mótmælt. NORDICPHOTOS / AFP

KÚLNAHRÍÐ Sérsveitarmenn herlögreglunnar í Brasilíu sjást hér í skotbardaga við þungvopnaða liðsmenn glæpagengis í miðri 
Rio-borg. Yfir fjörutíu hafa látist í átökunum. NORDICPHOTOS / AFP

Aukatónleikar Í S L E N S K A  Ó P E R A N





BILLY

TAKMARKAÐ 

UPPLAG

Góðar fréttir!
KLIPPAN 2ja sæta sófi

GRANÅN hvítt

árið 1995  38.900,-
árið 2009  32.900,-



Fleiri góðar
fréttir!

BILLY bókaskápur
B80×D28, H202cm. Hvítt

árið 1995  7.300,-
árið 2009  6.950,-

TAKMARKAÐ UPPLAGKLIPPANBLADHULT
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greinar@frettabladid.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Ú
ti í miðju Atlantshafi, nokkurn veginn miðja vegu 
milli Skotlands og hins umdeilda klettdrangs Rock-
all, er St. Kildu-eyjaklasinn. Vestust þessara smá-
eyja, sem Karl Einarsson Dunganon skipaði sig her-
toga yfir af kunnu lítillæti, er Soyay. Fræðimenn 

telja að nafn hennar sé afbökun af gamla norræna heitinu 
„Sauða-ey“.

Sauðaeyjan ber nafn með rentu. Þrátt fyrir að vera aðeins 
um ferkílómetri að flatarmáli og gnæfa tæpa fjögur hundruð 
metra upp í loftið var hún um aldir eða árþúsund heimkynni 
sérstæðs kindastofns sem gekk þar villtur. Álitið er að stofninn 
sé jafngamall elstu mannabyggð á St. Kildu eða fjögur þúsund 
ára. Steinaldarkyn þetta er enda í miklum metum hjá sauð-
fjárræktendum og náttúruvísindamönnum. Saga villifjárins 
á Soyay ætti að vera okkur holl áminning um hversu harðger 
skepna sauðkindin er. Húsdýr okkar mannanna eru jú afkom-
endur skepna sem lifðu frjálsar í náttúrunni.

Svo virðist sem þessi einföldu sannindi hafi gleymst í tengsl-
um við kindasmölunina miklu í Tálknafirði fyrr í vikunni. Þar 
höfðu vaskir embættismenn forgöngu um að fanga villikindur 
á fjallinu Tálkna, sem sagt er að hafi hafst þar við í hálfa öld. 
Aðgerðir þessar eru réttlættar með mannúðarrökum, þar sem 
vist dýranna á fjallinu er sögð svo ill að betra sé að slátra þeim 
snarlega.

Margir hafa orðið til að gagnrýna þessa ákvörðun og biðja 
fénu griða. Málflutningur þeirra er misgóður. Þannig ber tals-
vert á fullyrðingum um að á fjallinu hafi þróast einstæður 
fjárstofn sem búi yfir sérstökum eiginleikum. Það er hreinasta 
firra. Nýir stofnar með óvenjulega erfðaeiginleika verða ekki 
til á fáeinum áratugum og kindurnar í Tálknafirði verða seint 
heillandi sýnidæmi um darwinískt náttúruval.

En á sama hátt og sum rök þeirra sem vilja láta kindurnar 
óáreittar eru veik er erfitt að sjá rökin fyrir útrýmingu þeirra. 
Fátt bendir til að sauðfjárveikivarnir kalli á að skjáturnar séu 
fjarlægðar. Og þótt ljóst megi vera að rollur á Tálkna búi við 
kröpp kjör að vetrarlagi mætti segja sömu sögu um hreindýr á 
heiðum Austurlands. Varla teldist það brýnt dýraverndunarmál 
að útrýma hreindýrum í landinu eða gera þau að húsdýrum?

Svo virðist sem rótin að kindadrápunum fyrir vestan sé ofur-
trú á einkaeignarréttinum yfir náttúrunni. Á síðustu árum og 
áratugum hefur okkur orðið sífellt tamara að líta svo á að nátt-
úran, í öllum sínum myndum, verði að teljast skilgreind eign 
einhvers. Þar skiptir ekki máli hvort um er að ræða landskika, 
rennandi vatn, hitauppsprettur eða kvik dýr. Land án þinglýsts 
eiganda eða fé án hirðis er því frávik: vandamál sem ber að 
uppræta.

Að mörgu leyti er þessi heimssýn til marks um firringu. 
Drottnunartilburðir mannsins yfir náttúrunni taka á sig þá 
mynd að hann reynir að vernda náttúruna fyrir sjálfri sér. Slík 
mannúð er hins vegar byggð á misskilningi. Rollurnar á Tálkna 
hefðu alveg mátt fá að þrauka í friði – þótt þær séu bara sauð-
svartar og nauðaómerkilegar almúgakindur.

Dýradráp í mannúðarskyni:

Fé án hirðis
STEFÁN PÁLSSON SKRIFAR

Pólitískt uppgjör í kosning-
um varð ekki umflúið eftir 
gjaldmiðils- og bankahrun-
ið. Það er hins vegar rétt 

sem Geir Haarde, þáverandi for-
sætisráðherra, benti á að þau pólit-
ísku átök sem eðlilega fylgja slíku 
uppgjöri myndu seinka endurreisn-
inni og dýpka kreppuna.

Fyrsta endurskoðun á þeirri 
efnahagsáætlun sem ríkis-
stjórn Geirs Haarde samdi með 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum átti að 
fara fram í febrúar. Ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur ákvað að 
fylgja þessum grundvelli sem fyrri 
ríkisstjórn lagði. Henni tókst hins 
vegar ekki að ljúka fyrsta áfanga 
fyrr en nú. 

Ástæðan er fyrst og fremst pólit-
ískt sundurlyndi. Afleiðingin snýr 
beint að fólkinu. Lífskjarabati þess 
dregst einfaldlega á langinn.

Fróðlegt er að meta mismunandi 
viðbrögð forystumanna í stjórn-

málum þegar 
þessum áfanga 
er loks náð svo 
löngu á eftir 
áætlun. Forsæt-
isráðherra telur 
að björninn sé 
unninn. Þó að 
þetta sé skref í 
rétta átt er fögn-
uður forsætis-
ráðherra yfir-

drifnari en efni standa til.
Fjármálaráðherra hefur ekki 

barið sér á brjóst að sama skapi. 
Hver er skýringin á því? Sennileg-
asta ástæðan er sú að hann veit að 
aðeins hluti af þingflokki hans styð-
ur í raun þann grundvöll efnahags-
stefnunnar sem felst í samstarfinu 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 

Þetta þýðir að fjármálaráðherra 
hefur ærna ástæðu til að óttast að 
hann hafi ekki nógu sterkt bak-
land til að geta staðið við þau fyr-

irheit sem hann gaf Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum í bréfi frá því fyrr í 
þessum mánuði. Þar voru ársgömul 
loforð Sjálfstæðisflokksins í ríkis-
fjármálum og peningamálum ítrek-
uð og farið var fram á að lengja 
samstarfstímabilið.

Hættan á því að endurreisnar-
áætlunin dragist enn frekar á 
langinn felst einmitt í þessari 
hugmyndafræðilegu spennu innan 
stjórnarflokkanna. Að því leyti 
eiga efasemdir forystu stjórnar-
andstöðunnar um áframhaldandi 
framkvæmd áætlunarinnar við rök 
að styðjast.

Áherslur stjórnarandstöðuflokk-
anna eru hins vegar ólíkar. Sjálf-
stæðisflokkurinn virðist hafa 
svipuð viðhorf til samstarfsins við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Sam-
fylkingin. Framsóknarflokkur-
inn sýnist hins vegar standa nær 
vinstri armi VG af einhverjum 
óskiljanlegum ástæðum.

Á eftir áætlun

Hatrammar deilur standa 
nú um nokkurra vikna 
gamlan stöðugleikasátt-
mála. Skýringin er sú 

sama og lýtur að seinkun á AGS-
áætluninni. Eftir að vinstri armur 
VG lét undan síga við lausn á Icesa-
ve-málinu verður flokksforystan 
að taka meira tillit til kröfugerðar 
frá þeirri hlið um skatta sem hamla 
atvinnuuppbyggingu og um hindr-
anir gegn erlendri fjárfestingu í 
orkufrekum iðnaði.

Fjármálaráðherrann, þingflokks-
formaður VG og helsti talsmaður 
vinstri arms Samfylkingarinnar 
utan þings hafa allir gengið í skrokk 
á forseta ASÍ. Kjarninn í gagnrýni 

þeirra er sá að það sé pólitískt rétt-
trúnaðarbrot af verkalýðsforingjum 
að eiga samstarf við stéttaóvininn. 
Hér læðist fram hugmyndafræði 
sem flestir töldu að liðið hefði undir 
lok fyrir áratugum.

Sannleikurinn er sá að samvinna 
aðila vinnumarkaðarins hefur verið 
mikilvægasta stöðugleikakjölfest-
an í þjóðarbúskapnum. Þekktastir 
eru þjóðarsáttarsamningarnir frá 
1990. Slíkt samstarf byggir á mála-
miðlunum. 

Nú sýnist hitt vera talið mikil-
vægara að keyra stjórnarsamstarfið 
lengra til vinstri. Forystumennirnir 
virðast líta svo á að því verði ekki 
haldið saman með öðru móti. Stöð-

ugleikasáttmálinn var í eðli sínu 
málamiðlun á miðjunni. Hún veldur 
greinilega of mikilli innri spennu í 
stjórnarsamstarfinu. Þar skilur á 
milli stöðunnar nú og 1990.

Samtök atvinnulífsins sýndu afar 
ábyrga afstöðu með því að segja 
ekki upp kjarasamningum þó að 
málefnagrundvöllur sáttmálans 
væri í uppnámi. Þeir forystumenn 
stjórnarflokkanna sem ráðist hafa 
á forseta ASÍ fyrir stéttasamvinnu 
telja augljóslega að þetta skapi rík-
isstjórninni svigrúm til að hafna 
þeim pólitísku miðjulausnum sem 
stöðugleikasáttmálinn gerir ráð 
fyrir. Það kann að reynast hættu-
legt fyrir endurreisnina.

Stéttastríðshugmyndafræði 

Kjarni málsins er sá að 
það er ekki nægjanlega 
breið pólitísk samstaða 
á Alþingi til þess að lík-

legt sé að endurreisn efnahagslífs-
ins takist á þeim tíma sem að var 
stefnt. Sú framlenging sem rík-
isstjórnin fór fram á við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn gæti hæglega 
verið upphaf að enn frekara und-
anhaldi.

Mikilvægt er að finna leiðir til 
að koma í veg fyrir það undanhald. 

Það getur að vísu svalað þorsta víg-
fimra stjórnmálamanna að dýpka 
gjána á milli manna. Það mettar 
hins vegar ekki hungur fólksins í 
landinu eftir festu og breiðri sam-
stöðu um framgang mála. 

VG er að færa ríkisstjórnarsam-
starfið lengra til vinstri en leit út 
fyrir í byrjun þess. Samfylkingin 
fylgir fast á eftir. Sú hreyfing Sam-
fylkingarinnar opnar að vísu svig-
rúm fyrir Sjálfstæðisflokkinn og 
Framsóknarflokkinn á miðjunni. 

Hvort og þá hvernig þeir flokkar 
hyggjast nýta sér það svigrúm á 
eftir að koma í ljós.

Á meðan skilin í pólitíkinni á 
Alþingi skerpast með þessum hætti 
bendir þjóðmálaumræðan fremur 
til þess að fólkið í landinu vilji sjá 
breiðari samstöðu á miðju stjórn-
málanna. Að óbreyttum valdahlut-
föllum verður núverandi staða ekki 
færð til eða brotin upp nema for-
sætisráðherra hafi hug á því. Fátt 
bendir til að svo sé.  

Stjórnin til vinstri en þjóðin á miðjunni

ÞORSTEINN 
PÁLSSON



Við færum höfuðstól erlendra bílalána 
og bílasamninga niður um 23% að meðaltali

islandsbanki@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is

Sími 440 4000

Þú getur lækkað 
höfuðstólinn 
á bílaláninu

fj armognun@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is/fj armognun

Sími 440 4400

Nú geta viðskiptavinir Íslandsbanka gert skil-
mála  breytingu á bílalánum og bílasamn ingum 
sem lækkar höfuðstól og getur létt greiðslubyrði.

Hvað er Höfuðstólslækkun?
Höfuðstóll erlendra bílalána og bílasamninga er 
lækkaður m.v. ákveðið gengi. Láninu er svo breytt í 
íslenskar krónur með breytilega óverðtryggða vexti.

Hve mikil er lækkunin?
Miðað við gengi 20. október 2009 er lækkun 
erlendra lána að meðaltali um 23%. Lækkun höfuð-
stólsins er breytileg eft ir myntum. Höfuðstóll 
verðtryggðra lána lækkar u.þ.b. um 5%, miðað 
við eft irstöðvar í október 2009.

Hvernig breytist greiðslubyrðin?
Greiðslubyrðin getur hækkað þar sem lánið verður 
í íslenskum krónum með breytilega óverðtryggða 
vexti. Til þess að lækka greiðslubyrðina má lengja 
lánstímann um ¾ af þeim tíma sem eft ir er en þó 
aldrei meira en 36 mánuði.

Hve lengi er hægt að sækja um Höfuðstólslækkun?
Frá 2. nóvember til og með 18. desember 2009.

Hverjir geta nýtt sér Höfuðstólslækkun?
Þeir einstaklingar sem tóku erlent/verðtryggt 
bílalán eða bílasamning fyrir 15. október 2008 
og eru með lánið í skilum.

Hver verða vaxtakjör eft ir Höfuðstólslækkun?
Vextir skv. gjaldskrá Íslandsbanka Fjármögnunar eru 
nú 13,1%. Veittur verður afsláttur af þeim fyrsta árið, 
sem nemur 2,6 prósentustigum. Miðað við óbreytt 
vaxtastig þá verða vextir 10,5% fyrsta árið.

Dæmi um Höfuðstólslækkun 
Á myndum A og B er sýnt raunverulegt dæmi um 
bílasamning sem gerður var um mitt ár 2007 til 84 
mánaða. Upprunaleg myntsamsetning var 50% JPY 
og 50% CHF. Eft ir eru 65 mánaðarlegar greiðslur 
sem yrðu 101 með hámarkslengingu lánstímans.

Hentar þessi lausn öllum?
Nei, hver og einn þarf að vega og meta kosti og 
ókosti þess að breyta láni sínu. Þessi lausn hentar 
sumum betur en öðrum og hugsanlega henta aðrar 
lausnir betur, t.d. greiðslujöfnun ríkisins.

Skoðaðu lánið þitt
Á heimasíðu okkar er að fi nna nánari upplýsingar 
og ítarlegri svör við spurningum sem gætu vaknað. 
Frá og með mánudeginum 2. nóvember getur þú, 
með innskráningu kennitölu og lykil orðs, skoðað 
hvernig lánið þitt myndi breytast við ólíkar leiðir. 
Þar getur þú einnig sótt um breyt ingar á láninu þínu. 
Lykil orðið þitt verður sent í netbankann þinn.

Kynntu þér málið á islandsbanki.is/fj armognun eða 
hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma 440 4400

Höfuðstólslækkun

Greiðslubyrði

5.699.000

4.292.000

Fyrsta greiðsla

Fyrsta greiðsla

Greiðslubyrði nú

Með lækkun 
höfuðstóls án 

lengingar

Án lækkunar

Með lækkun 
höfuðstóls 

og hámarks 
lengingu

Höfuðstóll 29.10.2009

Lækkaður höfuðstóll

83.560

61.325

91.200
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UMRÆÐAN
Ásta R. Jóhannesdóttir skrifar 
um Alþingi

Íslenskt samfélag stendur á 
margan hátt á tímamótum. 

Hrun fjármálakerfisins hér 
á landi og ein dýpsta kreppa í 
íslensku efnahagslífi á síðari 
tímum leiðir ekki aðeins hug-
ann að þeirri óráðsíu sem virðist 
hafa einkennt rekstur bankanna 
og margra fyrirtækja sem flugu 
hátt á veikburða útrásarvængjum heldur einnig 
að stjórnkerfinu í heild og þeim gildum sem það er 
reist á. Hrunið hefur enda leitt til mjög mikillar 
samfélagsumræðu um lýðræði og ríkisvald þar sem 
hlutverk Alþingis og tengsl þess við framkvæmdar-
valdið hefur oft borið á góma. 

Lýðræðislegur grundvöllur stjórnsýslunnar
Hér á landi liggur uppspretta opinbers valds hjá 
þjóðinni. Hún velur sér fulltrúa til setu á Alþingi, 
ekki aðeins til að ákveða hvaða lög eigi að gilda í 
landinu og hvernig fjármunum ríkisins skuli ráð-
stafað, heldur ræður afstaða þingmanna einnig 
skipun ríkisstjórnarinnar. Ráðherrar, æðstu hand-
hafar framkvæmdarvalds, verða að hafa traust 
meirihluta þingmanna og bera ábyrgð á embættis-
athöfnum sínum gagnvart Alþingi og á þennan hátt 
fær starfsemi framkvæmdarvaldsins lýðræðislegan 
grundvöll til að starfa á. Þetta eru allt atriði sem ég 
tel að standa beri vörð um í okkar stjórnskipun.

Ákveðnar skyldur fylgja aftur á móti þessari 
stöðu Alþingis. Það er hlutverk þess að fylgjast 
með því að starfsemi ríkisstjórnar og stjórnsýsl-
unnar í heild samrýmist þeim áherslum sem þingið 
vill að stjórnvöld hafi að leiðarljósi. Á hinn bóginn 
verður ekki fram hjá því litið að mikil áhersla á 
myndun meirihlutastjórna hér á landi og flokks-
hollusta þingmanna getur hamlað því að þingið 
haldi uppi virku eftirliti með ríkisstjórninni. Því 
er mikilvægt að Alþingi sé vakandi og hugi stöðugt 
að því hvernig rækja megi þetta lýðræðislega hlut-
verk sitt. 

Reglur um þingeftirlit – ábendingar um úrbætur
Til að varpa skýrara ljósi á eftirlitshlutverk þings-
ins ákvað forsætisnefnd á síðasta ári að frum-
kvæði forvera míns, Sturlu Böðvarssonar, að fela 
vinnuhópi undir forystu Bryndísar Hlöðversdótt-
ur, aðstoðarrektors og forseta lagadeildar Háskól-
ans á Bifröst, að fara yfir lagareglur sem fjalla um 
þing eftirlit, bera þær saman við reglur í nágranna-
ríkjunum og koma með ábendingar um úrbætur. 
Umboð vinnuhópsins var víðtækt og átti hann 
að skila forsætisnefnd skýrslu að ári liðnu. Þessi 
skýrsla liggur núna fyrir og hafa niðurstöður vinnu-
hópsins verið kynntar fyrir forsætisnefnd. Skýrslan 
er jafnframt birt á vef Alþingis og þannig aðgengi-
leg almenningi.

Í skýrslunni er bent á fjölmörg atriði sem hægt er 
að bæta og ýmsar hugmyndir reifaðar. Sum atriðin 
fela í sér tæknilegar lagfæringar en önnur miða að 
róttækari endurskipulagningu á starfsemi þings-
ins. Athygli vekur t.d. hversu ófullkomnar reglur 
um upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra eru 
hér á landi í samanburði við nágrannaríkin. Úr því 
verður að bæta enda afar mikilvægt að tryggt sé að 
ávallt séu lagðar réttar og nægilega greinargóðar 
upplýsingar fyrir Alþingi til að það geti gegnt lýð-
ræðislegu hlutverki sínu. 

Þá er vert að vekja athygli á þremur atriðum sem 
koma fram í skýrslunni sem eiga að geta leitt til 
virkara eftirlits af hálfu þingsins þrátt fyrir ríka 
hefð fyrir meirihlutastjórnum og flokkshollustu 
þingmanna. 

Skýrari línur
Í fyrsta lagi kemur fram í skýrslunni að hér vant-
ar skýrari verkferla fyrir athugun mála þar sem 

upp koma álitamál um ákvarðanir ráðherra og 
vinnubrögð í stjórnsýslunni. Samkvæmt núgild-
andi reglum er óskýrt hver á að hafa frumkvæði í 
málum af þessu tagi og hvernig þau eru meðhöndl-
uð innan þingsins. Af þessum sökum á þingið erfitt 
með að komast að sameiginlegri niðurstöðu í slík-
um málum sem er í raun óviðunandi fyrir alla aðila. 
Annars staðar á Norðurlöndum og víðar í Evrópu 
hefur meiri rækt verið lögð við þessi atriði og ljós-
ara hvernig þingin standa að athugun á störfum 
ráðherra og stjórnsýslunnar. Mikilvægt er að skoða 
reynslu þeirra á þessu sviði.

Auka þarf rétt minni hlutans
Í öðru lagi er í skýrslunni bent á að auka megi 
möguleika stjórnarandstöðunnar til að hefja athug-
un mála og kalla eftir upplýsingum sérstaklega 
innan þingnefnda, enda fellur það almennt í hlut 
stjórnarandstöðunnar að halda uppi virku eftir-
liti og veita ríkisstjórninni aðhald. Aukin réttindi 
minni hlutans hljóta að vera sérstaklega mikilvæg 
hér á landi þar sem hefðin kennir okkur að leið-
togar stjórnmálaflokkanna leggja allt í sölurnar til 
að mynda sem öflugasta meirihlutastjórn. Þá hafa 
reglur víða í nágrannaríkjunum verið tekin til end-
urskoðunar með það að markmiði að tryggja betur 
réttindi stjórnarandstöðunnar og Evrópuráðið sam-
þykkt tilmæli til aðildarríkjanna í þá veru. 

Gula spjaldið
Í þriðja lagi er bent á að beita megi mildari úrræð-
um en vantrausti eða ákæru til að koma á fram-
færi athugasemdum eða gagnrýni þingsins á 
vinnubrögð í stjórnsýslunni, með öðrum orðum að 
hægt sé að grípa til gula spjaldsins í stað þess að 
þingmeirihlutinn geti aðeins veifað því rauða. Ef 
stjórnar þingmenn telja vinnubrögð sem ráðherra 
ber ábyrgð á ámælisverð er líklegra að þeir geti 
stutt slíka tillögu fremur en að lýsa yfir vantrausti 
á ráðherrann. Eins og bent er á í skýrslunni er þó 
ekki þörf á því að gera breytingar á reglum til að 
fylgja þessari ábendingu eftir, einstakir þingmenn 
og þingnefndir geta lagt fram þingsályktunartillög-
ur þar sem viðhorf þingsins til málefna stjórnsýsl-
unnar koma fram. Pólitískar hefðir og núgildandi 
regluumhverfi ýta þó ekki undir það. 

Eftirlitshlutverk Alþingis verður að styrkja
Hér á landi er of algengt að álitamál um vinnu-
brögð ráðherra og annarra stjórnvaldshafa, t.d. um 
embættaveitingar, endi með pólitískum ásökunum í 
þingsal án sanngjarnrar athugunar og yfirvegaðr-
ar umræðu. Stjórnarmeirihlutinn stendur þá jafn-
an með ríkisstjórninni og efnisleg niðurstaða fæst 
ekki í málið. Með því að leggja við hlustir og huga 
nánar að þeim atriðum sem hér hafa verið gerð að 
umtalsefni má ef til vill færa umræðuna upp úr 
farvegi flokkspólitískra átakastjórnmála af þessu 
tagi. 

Til að mæta sívaxandi kröfu um lýðræðisleg og 
málefnaleg vinnubrögð í íslenskum stjórnmálum er 
mikilvægt að áfram verði unnið með þær ábending-
ar og tillögur sem koma fram í skýrslu vinnuhóps-
ins. Hefur forsætisnefnd þegar samþykkt að bregð-
ast við ábendingum vinnuhópsins með jákvæðum 
hætti og er vinna þegar hafin við undirbúning að 
breytingum á löggjöf sem miða að því að styrkja 
eftirlitshlutverk Alþingis. 

Hér er mikilvægt mál á ferðinni sem hefur sér-
staka skírskotun til okkar nú. Bæta þarf lagaramm-
ann um eftirlit Alþingis með störfum ráðherra og 
stjórnsýslunnar og styrkja þannig lýðræðislegan 
grundvöll stjórnskipunarinnar. 

Höfundur er forseti Alþingis.

Eftirlitshlutverk Alþingis 
UMRÆÐAN 
Sigurður Magnússon 
skrifar um sveitar-
stjórnamál

Mörg sveitarfélög búa 
við fjárhagsvanda 

eftir efnahagshrunið sem 
má rekja til mistaka við 
einkavæðingu bankanna 
og eftirlitsleysi með fjár-
málastarfi. Eignir sveit-
arfélaganna rýrnuðu milli áranna 
2007 og 2008 um 44 milljarða. Mik-
ill viðsnúningur varð í tekjuafkomu 
eða um 21 milljarð króna. Mestur 
var hallinn hjá þeim sveitarfélög-
um sem voru skuldugust. Á Álfta-
nesi var  392 milljón króna hagnað-
ur árið 2007 en 832 milljón króna 
tap árið 2008. Eigið fé sem hafði 
vaxið frá 2006, síðasta ári D-list-
ans, úr 236 milljónum í 706 milljón-
ir, brann upp í hruninu. Ríkisvald 
sem kemur bönkum og sparisjóð-
um til aðstoðar hlýtur að taka á 
vanda sveitarfélaganna sem fara 
með u.þ.b. 30% af hinni opinberu 
stjórnsýslu í landinu og þurfa að 
verja störf og grunnþjónustu.

Lán Álftaness voru um 1600 
milljónir fyrir hrunið, þar af um 
500 milljónir erlend lán. Miðað við 
gengi í haust voru erlendu lánin 
orðin um 1200 milljónir. Innlend 
lán hafa líka hækkað mikið vegna 
verðbólgu. Leiga íþróttamiðstöðv-
ar sem er í eigu Fasteignar hefur 
hækkað en leigan er að hálfu geng-
istryggð. Gengishrunið hefur því 
valdið miklu tjóni, sérstaklega þar 
sem fjárhagstaðan var veik fyrir. 
Með styrkingu krónunnar mun 
þetta tjón vonandi að hluta til ganga 
til baka. Í „Árbók sveitarfélaganna 
2009“ greinir frá rekstri sveitar-
félaganna árið 2008. Í Árbókinni 
eru upplýsingar um skuldir þeirra 
með skuldbindingum eins og þær 
voru í efnahag ársins 2008, í krón-
um á hvern íbúa. Álftanes er þar 
með eina milljón króna og er í hópi 
með átta öðrum sveitarfélögum þar 
sem skuldir á íbúa eru yfir milljón, 
í þessum hópi eru m.a. Kópavogur, 
Hafnarfjörður, Fjarðarbyggð og 
Grundarfjarðabær, svo dæmi séu 
nefnd. Nítján sveitarfélög koma 
svo skammt á eftir með milli 700 
þúsund til eina milljón króna á 
hvern íbúa.

Hér að framan eru ekki taldar 
skuldir utan efnahags s.s. leigu-
skuldbindingar. Að sjálfsögðu þarf 
að horfa til þeirra þegar greiðslu-
geta er metin. Nægilegt veltufé frá 
rekstri þarf að vera til staðar til að 
standa undir lánum. Ekkert sveit-
arfélag getur til lengdar fjármagn-
að rekstur með lánsfé. Jafnframt 
þarf að horfa til langtímaáætlana 
en aðstæður sveitarfélaganna eru 
ólíkar. Hvað Álftanes varðar þarf 
ríkisvald að verða við kröfum um 
auknar jöfnunargreiðslur en til 
lengri tíma litið munu tekjustofn-
ar styrkjast. Á Álftanesi er áætl-
að að íbúum fjölgi á næstu árum 
úr 2500 í 3500 og munu skuldir 
og skuldbindingar á hvern íbúa 

lækka. Skattstofnar 
munu eflast og breikka 
með tilkomu atvinnulífs 
en byggð fyrir atvinnu-
líf hefur verið skipulögð. 
Núverandi eignir í lóðum 
og byggingarlandi munu 
mæta skuldum með frek-
ari uppbyggingu.  

Fjárhagsvandi margra 
sveitarfélaga hefur auk-
ist eftir hrunið. Á Álfta-
nesi varð röng stefna D-
listans um árabil til þess 

að auka á vandann. D-listinn fylgdi 
markaðshyggju í skipulagsmálum 
og nýtti ekki hagvaxtarskeiðið 
frá 2002-2006 til að styrkja eigið 
fé bæjarsjóðs. Þetta er staðfest í 
skýrslu endurskoðanda sveitar-
félagsins með ársreikningi 2006. 
Á þessu tímabili fjölgaði íbúum 
um 50 % og voru byggðar á fjórða 
hundrað íbúðir og sérbýli. Þó var 
ekki úthlutað einni einustu lóð, 
heldur keyptu verktakar allt land 
til skipulagningar og tóku til sín 
hagnaðinn af lóðasölu. Áætla má 
að verktakahagnaður hafi verið 
1500 milljónir. Ef hagnaðurinn 
hefði runnið í bæjarsjóð hefði bæj-
arsjóður verið skuldlítill þegar 
hrunið skall á. Fyrir 1500 millj-
ónir hefði mátt byggja öll íþrótta-
mannvirki á Álftanesi. Álftanes-
ingar þurftu hins vegar að taka 
lán fyrir öllum fjárfestingum sem 
fjölguninni fylgdu, meðan aðrar 
bæjarstjórnir á höfuðborgarsvæð-
inu skipulögðu lóðir til úthlutun-
ar og nýttu hagnað til að byggja  
skóla- og íþróttamannvirki. D-list-
inn vanrækti líka að krefjast end-
urskoðunar á greiðslum frá Jöfn-
unarsjóði en rökstutt hefur verið 
að greiðslur frá honum þyrftu að  
tvöfaldast til að jafna þann aðstöð-
umun sem er á milli Álftaness 
og höfuðborgarsvæðisins. Þessi 
munur er tilkominn vegna þess að 
hlutfall barna og unglinga er 40% 
hærra á Álftanesi en á höfuðborg-
arsvæðinu. Ef aðstöðumunur væri 
að fullu jafnaður ætti að greiða 
til Álftaness um 100-200 milljón-
ir hærra framlag árlega. Ámælis-
vert er að þetta hafa viðgengist um 
langt árabil og leitt til þess að bæj-
arsjóður hefur þurft að selja eignir 
fyrir rekstri.

Framundan er mikið verkefni 
að endurreisa atvinnulíf í land-
inu, bæta fjárhag sveitarfélaga 
og heimila. Sveitarfélagið Álfta-
ness mun vinna sig frá núverandi 
vanda með stuðningi ríkisvalds 
sem hlýtur að leiðrétta jöfnunar-
greiðslur og aðstoða við að draga 
úr tjóni vegna gengishruns. Álft-
nesingar hafa líka sýnt það á þessu 
ári, að þrátt fyrir samdrátt hefur 
verið seldur byggingaréttur fyrir 
rúmar 400 milljónir í „grænum 
miðbæ“. Hrunið hlýtur líka að 
hvetja til aukinnar samvinnu milli 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæð-
inu með það markmiði að hagræða, 
samræma ákvarðanatöku og jafna 
aðstöðu af ýmsu tagi. 

Höfundur er bæjarfulltrúi og 
oddviti Á-lista.

Verkefni til úrlausnar 

Bæta þarf lagarammann um eftirlit Alþingis 
með störfum ráðherra og stjórnsýslunnar og 
styrkja þannig lýðræðislegan grundvöll stjórn-
skipunarinnar.

ÁSTA RAGNHEIÐUR 
JÓHANNESDÓTTIR

SIGURÐUR 
MAGNÚSSON
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UMRÆÐAN 
Þorvaldur 
Gylfason 
skrifar 

Greinina, 
sem hér fer 

á eftir, skrifaði 
ég 1. maí 1995 
til birtingar í 
Morgunblaðinu 
í tilefni af myndun nýrrar ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknarflokksins. Tveir yfir-
lesarar réðu mér frá að birta grein-
ina. Ég fór að ráðum þeirra. Þegar 
greinin var skrifuð, hafði ríkt 
stöðnun í efnahagslífinu frá 1987, 
en samningurinn um aðild Íslands 
að Evrópska efnahagssvæðinu 
(EES) hafði verið samþykktur 
árið áður, 1994, með 33 atkvæðum 
af 63 á Alþingi. Í ljósi þess, sem 
síðan hefur gerzt, þykir mér rétt 
að birta greinina nú óbreytta og 
leggja hana í dóm lesandans fjór-
tán og hálfu ári eftir að hún var 
skrifuð.

Andrew Lloyd Webber, höfund-
ur Evítu, Cats og margra annarra 
vinsælla söngleikja, er sagður hafa 
komið til kunningja síns í öngum 
sínum og spurt hann: „Hvers 
vegna fellur öllum strax svona illa 
við mig?“ Kunninginn svaraði að 
bragði: „Það sparar tíma.“ 

Nú er ný ríkisstjórn setzt að 
völdum á Íslandi. Hana skipa tveir 
stærstu stjórnmálaflokkar lands-
ins. Þeir hafa setið að völdum ýmist 
á víxl eða báðir í einu síðastliðin 65 
ár samfleytt, ef utanþingsstjórnin 
1942-44 og tvær minnihlutastjórnir 
til bráðabirgða eru undan skildar. 
Þeir bera því höfuðábyrgð á þeirri 
efnahagshnignun, sem hefur átt 
sér stað hér heima undangengin ár. 
Þeir bera ábyrgð á því, að Ísland 
er nú komið í hóp fátækustu landa 
Evrópu samkvæmt alþjóðlegum 
hagskýrslum um kaupmátt þjóð-
artekna á vinnustund og stefnir 
neðar. Þetta er þeirra verk. 

Þeir bera einnig ábyrgð á því, 
að ofsóknin á Íslandsmið heldur 
áfram, þótt hættumerkin hrannist 
upp. Það er þeirra verk, að sjávar-
útvegurinn í heild – „undirstöðu-
atvinnuvegurinn“, sem þeir þreyt-
ast aldrei á að nefna svo – er enn 
sem endranær á hvínandi kúpunni 
og ófær um að standa skil á skuld-
um sínum við banka og sjóði, enda 
hafa 50 milljarðar króna farið for-
görðum í bankakerfinu síðan 1987. 
Rögnvaldur Hannesson, prófess-
or í Viðskiptaháskólanum í Berg-
en, kemst að þeirri niðurstöðu í 
ágætri grein í síðasta hefti Hag-
mála, að „[þ]ví miður bendi[r] 
flest til þess, að lífskjör á Íslandi 
fari smám saman versnandi og að 
Íslendingar dragist verulega aftur 

úr nágrannaþjóðunum efnahags-
lega.“ (bls. 38) 

Þessir sömu stjórnmálaflokkar 
hafa líka ráðið landbúnaðarstefn-
unni og dæmt hundruð bænda til 
hungurbúskapar, um leið og heimil-
in í landinu eru enn sem fyrr að sli-
gast undan of miklum matarkostn-
aði. Þeir bera ábyrgð á löngu úreltu 
vinnumarkaðsskipulagi, sem ber 
meiri keim af sovézkri miðstjórn 
en markaðsbúskap og veldur því, 
að skólar landsins hafa t.a.m. stað-
ið lokaðir langtímum saman með 
reglulegu millibili, svo að fjöldi 
æskufólks hefur orðið fyrir mikl-
um skaða. Þeir bera ábyrgð á lág-
launabaslinu, sem mikill og vax-
andi fjöldi fólks verður að una við, 
um leið og stjórnmálastéttin, nóm-
enklatúran, heldur áfram að hlaða 
forréttindum undir sjálfa sig. 

Meira af hinu sama 
Forustumenn stjórnarflokkanna 
sýna engin merki þess enn, að þeir 
beri nokkurt skynbragð á þann 
skaða, sem flokkar þeirra eru 
búnir að valda. Þeir virðast þvert 
á móti staðráðnir í að bjóða þjóð-
inni meira af hinu sama, svo sem 
stefnuyfirlýsing stjórnarinnar ber 

með sér. Þeir ætla að ríghalda í 
rangláta kjördæmaskipan og í rík-
isbanka- og sjóðakerfi, sem er bæði 
óhagkvæmt og spillt. (Þeir segj-
ast að vísu ætla að „breyta rekstr-
arformi ríkisviðskiptabanka og 

fjárfestingarlánasjóða“, en þeir 
hafa engin áform um einkavæð-
ingu þeirra, sem er aðalatriðið; á 
síðasta kjörtímabili gerðist ekk-
ert í þessum málum hér heima, á 
meðan bankar í Austur-Evrópu 
voru einkavæddir í tugatali, þar 
á meðal allir bankar Tékklands.) 
Þeir ætla einnig að halda Íslandi 
utan Evrópusambandsins. 

Allt þetta gera þeir auðvitað í 
eiginhagsmunaskyni. Þeir vita 
það vel, að réttlát kjördæmaskipan, 
hagkvæmt og heilbrigt bankakerfi 
og aðild Íslands að Evrópusam-
bandinu myndu svipta þá völdum 
(og forréttindum), enda er umbót-

anna þörf einmitt til þess að dreifa 
valdi og vernda almenning þannig 
gagnvart yfirsjónum og afglöp-
um innlendra stjórnvalda. Þessi 
ríkisstjórn getur því miður ekki 
leitt til annars en áframhaldandi 

hnignunar efnahagslífsins smátt 
og smátt og ófarnaðar í þjóðfélag-
inu í heild. 

Því segi ég við lesendur Morgun-
blaðsins: Sparið þann tíma, sem í 
það færi að gefa þessari ríkisstjórn 
tækifæri til að sýna, hvað í henni 
býr. Það býr ekkert í henni. Það er 
auðséð strax í upphafi. Það er búið 
að reyna þessa flokka til þrautar. 
Þeir hafa brugðizt. 

Hættuleg efnahagsstefna 
Vandinn er sá, að báðir stjórnar-
flokkarnir fylgja efnahagsstefnu, 
sem er röng og hættuleg í veiga-
miklum atriðum og hefur reynzt 
þjóðinni dýrkeypt marga áratugi 
aftur í tímann. Þeir tóku við gjald-
eyriseign, sem var jafnvirði 80-
90% af þjóðarframleiðslunni við 
lýðveldisstofnunina 1944, eins og 
Jóhannes Nordal, fyrrum seðla-
bankastjóri, hefur rifjað upp í fróð-
legri grein í Fjármálatíðindum, en 
þessi eign hefur smám saman snú-
izt upp í erlenda skuld, sem nemur 
nú 60-70% af þjóðarframleiðsl-
unni. Þeir ætla samt bersýnilega 
að halda áfram sömu braut. Þeir 
ætla að halda áfram að hlaða undir 
sérhagsmunahópana og grafa um 
leið undan afkomu fólksins í land-
inu. Þeir ætla að reyna að koma 
sér undan því að gera almenningi 
grein fyrir fjárreiðum sínum, þótt 
þeim hafi af ærnu tilefni borizt 
opinber áskorun um það frá hópi 
háskólakennara fyrir hálfu öðru 
ári. Þeir ætla að halda áfram að 
troða óhæfum mönnum úr eigin 
röðum í ýmis mikilvægustu emb-
ætti landsins. Þess vegna meðal 
annars mega þeir ekki til þess 
hugsa að missa bankakerfið undan 
yfirráðum sínum. Þeim gæti hæg-
lega átt eftir að takast að leggja 
efnahagslíf landsins í rúst. 

Nú leika menn sér auðvitað ekki 
að því að leggja efnahagslíf full-
valda ríkis í rúst. Forsprakkarn-
ir þræta fyrir ófremdarástand-

ið í lengstu lög, enda líður þeim 
vel í ljóma forréttindanna, sem 
þeir hafa skammtað sjálfum sér 
til að firra sig fátæktinni, sem 
þeir leggja á aðra með auknum 
þunga. Einmitt þannig fóru aust-
ur-evrópskir kommúnistar að, en 
þeir höfðu þó manndóm til að við-
urkenna mistök sín á endanum og 
biðjast afsökunar. 

Gerbreytum landslaginu
Málsvörn margra þeirra, sem hafa 
veitt stjórnarflokkunum brautar-
gengi fyrr og nú, hefur jafnan 
verið sú, að betra lið sé ekki í boði. 
Það er því miður mikið til í því. Við 
því þarf að bregðast. Annars byrj-
ar unga fólkið að flykkjast burt úr 
landinu í hrönnum eins og gerðist 
í Færeyjum. Þessa sjást nú þegar 
ýmis teikn, en þó ekki enn í brott-
flutningstölum Hagstofunnar, því 
að margir halda gjarnan lögheim-
ili sínu á Íslandi enn um sinn, þótt 
þeir flytji búferlum til útlanda. 
Ef þessi þróun heldur áfram, geta 
margir Íslendingar á miðjum aldri 
átt einmanalega elli í vændum. Hví 
skyldi t.d. háskólakennari kjósa að 
eyða starfsævinni hér og láta síðan 
bjóða sér 70.000 kr. á mánuði í eft-
irlaunaumslagið, þegar starfsbræð-
ur hans í nálægum löndum eiga 
þrisvar sinnum hærri eftirlaun 
í vændum fyrir sama ævistarf? 
Svipuð dæmi er hægt að nefna 
um flestar aðrar starfsstéttir. Það 
hljóta allir réttsýnir menn að sjá, 
að við þetta er ekki búandi. 

Forustumenn stjórnmálaflokk-
anna skulu ekki gleyma því, að 
veður geta skipazt æði skjótt í lofti 
á starfsvettvangi þeirra. Þeir skulu 
ekki gleyma því, að stærsti stjórn-
málaflokkur Kanada var nánast 
þurrkaður út af þingi í einni svip-
an fyrir fáeinum árum. Þeir skulu 
ekki heldur horfa fram hjá því, að 
stærsti stjórnmálaflokkur Ítalíu, 
sem hafði stjórnað landinu sam-
fleytt í hálfa öld ásamt öðrum, var 
líka þurrkaður út í einum þing-
kosningum. Og úr því að hægt var 
að ryðja stærstu stjórnmálaflokk-
unum úr vegi í einu vetfangi úti 
í heimi, þá getur það varla verið 
mikið verk fyrir vaska menn að 
gerbreyta landslaginu í stjórn-
málalífinu hér heima, þegar hætta 
steðjar að. 

Ég spyr: Ætlum við að láta þá 
halda áfram að skipuleggja fátækt 
á Íslandi og flæma börnin okkar 
burt? Er þetta ekki landið okkar 
líka? 

 Höfundur er prófessor.

Þetta er landið okkar líka 

YFIR ESJUNA  „Ætlum við að láta þá halda áfram að skipuleggja fátækt á Íslandi og flæma börnin okkar burt?“ spyr greinarhöfundur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Forsprakkarnir þræta fyrir ófremdarástandið í lengstu lög, enda 
líður þeim vel í ljóma forréttindanna, sem þeir hafa skammtað 
sjálfum sér til að firra sig fátæktinni, sem þeir leggja á aðra með 
auknum þunga.

ÞORVALDUR 
GYLFASON
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Þú ert sagður hafa teygt þig um 
of inn á pólitíska sviðið. Áttu að 
vera þar?

„Já, að sjálfsögðu. Launafólk 
á að hafa mikið um það að segja 
á hverju þetta samfélag byggist. 
Við erum hagsmunasamtök og það 
verður ekkert pólitískara heldur 
en hagsmunir fólks. Ég er í for-
svari fyrir 112 þúsund manns og 
ber ábyrgð á að fylgja hagsmun-
um þeirra eftir. Mig varðar ekk-
ert um hverjir sitja í ríkisstjórn 
og hvort það er hægri stjórn eða 
vinstri stjórn. Það er samfella í 
málflutningi Alþýðusambands-
ins óháð ríkisstjórnum og um leið 
og við eigum samstarf við ríkis-
stjórnir leyfum við okkur að gagn-
rýna þær ef við teljum þær vera 
að gera eitthvað sem er andstætt 
hagsmunum okkar fólks. Hags-
munirnir breytast ekki eftir því 
hvernig ríkisstjórn situr.“

Þú sætir gagnrýni frá vinstri væng 
stjórnmálanna og innan úr verka-
lýðshreyfingunni en átt samleið 
með atvinnurekendum. Er ekki 
eitthvað rangt við það?

„Nei. En þetta kann að líta und-
arlega út. Þótt hagsmunir launa-
fólks og atvinnurekenda séu í 
grundvallaratriðum ólíkir falla 
þeir saman að mörgu leyti. Það 
er til dæmis beggja hagur að örva 
hagvöxtinn, byggja upp fyrirtæki 

og fjölga störfum. Það urðu full-
komnar vanefndir af hálfu ríkis-
stjórnarinnar á stöðugleikasátt-
málanum og við því brást ég. Það 
er mjög mikilvægt að stjórnvöld 
standi við yfirlýsingar og loforð 
og skuldbindandi samninga.“ 

Hvers vegna leggurðu þessa ofur-
áherslu á Helguvíkurálverið?

„Vegna þess að þær fram-
kvæmdir eru nú einu sinni for-
senda þjóðhagsáætlunar og fjár-
laga. Ríkisstjórnin lofaði að beita 
sér ekki gegn þessu en gerði það 
svo með ákvörðun umhverfisráð-
herra. Stjórnmálamenn hafa ekki 
rétt til að snúa við eigin yfirlýs-
ingum og loforðum. Þannig vinna 
menn í bananalýðveldum en ekki 
í þroskuðum lýðræðisríkjum. 
Stjórnvöld hafa gert fjárfestinga-
samning um álver í Helguvík og 
við hann á að standa.

En um stóriðjuumræðuna get ég 
hins vegar sagt að innan Alþýðu-
sambandsins vex þeirri skoðun 
fylgi að það sé komið nóg og jafn-
vel of mikið af áli.“

Leggurðu þá ekki áherslu á álver 
við Bakka?

„Ég legg mikla áherslu á 
atvinnuuppbyggingu þar og tel 
ýmis tækifæri til að byggja þar 
upp framleiðslu sem þarf mikla 
orku. Ég hef hins vegar efasemd-
ir um að það eigi endilega að vera 
í áli. Nú er búið að opna þetta ferli 
og hleypa fleirum að sem er mjög 
mikilvægt. Það er rangt að veita 
einu fyrirtæki einkaleyfi til að 
velta fyrir sér hvað það ætlar að 
gera í framtíðinni. Á meðan skoðar 
enginn annar möguleikana. Þetta 
sagði ég Alcoa.

Ég skil hins vegar félaga mína 
á Húsavík að leggja áherslu á álið 
því þeir hafa þurft að horfa upp á 
innihaldslausa en yfirlýsingaríka 
byggðastefnu til áratuga.“ 

Þú hefur gagnrýnt að vextirnir hafi 
ekki lækkað eins og fjallað er um í 
stöðugleikasáttmálanum. Þú veist 
að ríkisstjórnin ræður ekki vöxtun-
um.

„Það er hárrétt en ríkisstjórn-
in ræður við þær aðstæður sem til 
þurfti. Hún lenti í gíslingu eigin 
flokka um Icesave-málið og er 

ábyrg fyrir að hafa misst meiri-
hluta sinn á þingi í sumar. Það tók 
hana fjórtán vikur að endurheimta 
meirihlutann og þeim tíma sólund-
aði hún með þeim afleiðingum að 
atvinnurekendur fengu í hendurn-
ar möguleika á að segja upp kjara-
samningum.“

Lýðræðið var að verki í þinginu, 
ekki ertu á móti því?

„Nei. En þingræðið byggir á því 
að ríkisstjórnir hafi meirihluta 
og leggi sínar ákvarðanir fyrir 
Alþingi til staðfestingar. Það er 
skrítið þingræði þar sem ríkis-
stjórn missir meirihluta sinn og 
til verður nýr meirihluti á þingi. 
Það á frekar skylt við stjórnleysi 
heldur en þingræði. En aðalatrið-
ið í þessu máli er að afleiðingin af 
þessu varð sú að ekki voru tekn-
ar ákvarðanir sem þurfti að taka 
og kjarasamningar voru í hættu. 
Af því hafði ríkisstjórnin litlar 
áhyggjur.“

Lætin voru í VG og umhverfisráð-
herrann er í VG, viltu þann flokk 
úr ríkisstjórn?

„Nei, nei. Mér finnst Steingrím-
ur J. Sigfússon til dæmis hafa 
staðið sig mjög vel. Hann er fylg-
inn sér og það er samfella í mál-
flutningi hans. VG og svo sem 
Hreyfingin eru einu flokkarnir 
sem ekki eru ábyrgir fyrir þeirri 
þróun sem hér varð. Ísland er ríki 
í greiðsluaðlögun og ástæðan fyrir 
því að Alþjóðagjaldeyrissjóður-
inn er okkur nauðsynlegur er sú 
að stjórnvöld hundsuðu í mörg ár 
ráðgjöf erlendra sérfræðinga. Við 
vorum á móti skattalækkununum 
sem Davíð Oddsson og Halldór 
Ásgrímsson réðust í og vöruðum 
við að þær myndu leiða til óskapa. 
Það endaði svo með því að alþjóða-

samfélagið treystir ekki íslenskum 
stjórnvöldum og þess vegna þurf-
um við tilsjónarmann sem er auð-
vitað sárt fyrir stjórnmálamenn að 
sætta sig við.“

Þú brást ókvæða við yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar frá í vikunni 
um stöðugleikasáttmálann. Hvers 
vegna?

„Af því að það vantaði í hana að 
tiltekin deilumál yrðu dregin upp 
og sett í viðræðufarveg.“ 

Eitt af því sem þú vilt ræða um við 
stjórnvöld er að taka yfir rekstur 
Atvinnuleysistryggingasjóðs. Er 
það ekki bara frekja í þér?

„Við viljum fá að axla ábyrgð á 

því að reka atvinnuleysistrygginga-
kerfið eins og við gerðum í fjörutíu 
ár og teljum affarasælla að þjónusta 
við atvinnulausa sé nær verkalýðs-
hreyfingunni. Hitt er svo annað mál 
að ég get alveg viðurkennt að ég er 
frekur gagnvart hagsmunum míns 
fólks og ég er stoltur af því. Ég held 
reyndar að ég hafi verið kjörinn í 
þetta embætti af því að ég er frek-
ur um hagsmuni míns fólks.“ 

Ertu ekki svo frekur að þú viljir 
stjórna landinu öllu?

„Nei, alls ekki, þá hefði ég boðið 
mig fram í það.“

En þú talar nú stundum eins og þú 
viljir stjórna landinu öllu?

„Þegar kemur að hagsmunum 
minna félagsmanna þá leyfi ég 
mér að gagnrýna ríkisstjórnina. 
Það er alveg ljóst að hún hefur 
meirihluta á þingi og getur farið 
sínu fram alveg eins og hún vill. 
Hún getur það þvert á skoðanir 
forseta Alþýðusambandsins. En 
ríkisstjórnin hefur sjálf sagt að 
hún telji mikilvægt að eiga við 
okkur gott samstarf og þá skul-
um við hafa það þannig. 

Samstarf og samráð fela í sér 
að maður deilir ábyrgðinni og 
ákvörðuninni. Það kemur ekki til 
álita að ríkisstjórnin fái verka-
lýðshreyfinguna til að deila með 
sér ábyrgðinni án þess að deila 
ákvörðuninni.“

Ég get alveg viðurkennt að ég 
er frekur gagnvart hagsmunum 
míns fólks.

Ég er frekur gagnvart 
hagsmunum míns fólks
Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambandsins, hefur sætt gagnrýni úr ýmsum áttum síðustu daga. Hann lætur sér það í léttu 
rúmi liggja og segir baráttuna fyrir hagsmunum ASÍ-félaga það eina sem skipti máli. Björn Þór Sigbjörnsson ræðir við Gylfa um 
pólitíkina og stöðuna í samfélaginu.

➜ LENGI HJÁ ASÍ
Gylfi Arnbjörnsson hefur verið 
forseti Alþýðusambandsins í eitt 
ár. Samhliða gegnir hann starfi 
framkvæmdastjóra ASÍ en hann 
var ráðinn til þess starfs árið 
2001. Gylfi lauk verslunarprófi frá 
Samvinnuskólanum á Bifröst 1978 
og meistaragráðu í hagfræði frá 
Verslunarháskólanum í Kaup-
mannahöfn 1986.

Áður en hann varð fram-
kvæmdastjóri ASÍ var hann fram-
kvæmdastjóri Eignarhaldsfélags-
ins Alþýðubankinn, hagfræðingur 
ASÍ og hagfræðingur Kjararann-
sóknarnefndar. 

FORSETINN Gylfi Arnbjörnsson segist hafa efasemdir um að heppilegt sé að reisa álver á Bakka en vill að þar verði öflugur iðnað-
ur knúinn af orkunni í Þingeyjarsýslu. Hann segir að þeirri skoðun vaxi fylgi innan Alþýðusambandsins að nóg sé komið af áli. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



helgi á Korputorgi um helgina.

*Tax free gildir ekki í verslun Bónus.

Allar verslanir greiða virðisaukaskatt, en bjóða afslátt sem því nemur.



24  31. október 2009  LAUGARDAGUR

M
ínir nánustu 
v i lj a  e nd i -
lega stofna til 
mannfagnaðar. 
En ég tek það 
ekki í mál, enda 

erum við Lilja nýbúin að halda 
upp á gullbrúðkaupið okkar með 
voldugri veislu. Þar að auki er ég 
haldinn svo djúpstæðum ótta við 
svínaflensuna að ég hef afráðið að 
halda mér frá fólki,“ segir Flosi 
Ólafsson leikari, grallaralegri 
röddu. „Ef þú trúir þessu ekki þá 
verður bara að hafa það,“ bætir 
hann við. „Þar að auki má ég ekki 
vera að því að skemmta mér, þar 
sem ég er á bólakafi í því að hjálpa 
til við að koma endurútgáfu á stór-
verki mínu – Í Kvosinni – á fram-
færi. Það er nú eitthvert það leið-
inlegasta verk sem ég get hugsað 
mér, að ganga manna á milli og 
lofsyngja sjálfan mig og verk mín. 
Mér hefur alltaf fundist drýldn-
ir og sjálfumglaðir menn heldur 
óskemmtilegir. En ég get svo sem 
sagt þér það í trúnaði, sem þú mátt 
kannski hafa eftir mér ef þú lætur 
það ekki fara lengra, að þetta er 
djöfull skemmtileg og snaggara-
lega skrifuð bók.“

Í Kvosinni kom fyrst út fyrir 
rúmum aldarfjórðungi, seldist þá 
fljótt upp og hefur ekki verið fáan-
leg í bókaverslunum síðan. Bókin 
ber undirtitilinn „æskuminning-
ar og bersöglismál“ og fjallar um 
líf Flosa, frá því fyrir fæðingu og 
þangað til hann var loks búinn að 
„hlaupa af sér hornin og orðinn 
þorstaheftur“ eins og Flosi segir 
sjálfur. Þegar því stigi var náð 
flutti Flosi upp í Borgarfjörð með 
sinni ástkæru eiginkonu, Lilju. Það 
var fyrir um tuttugu árum. 

Í bókinni er, eins og mætti 
ímynda sér, margar kostulegar 
sögur að finna. „Þarna segir frá því 
hvernig ég kynntist leyndardóm-
um ástarlífsins, sem bráðungur 
maður, ja, eða barn,“ rifjar Flosi 
upp. „Ég minnist þess þegar átti að 
fara að kenna okkur hvernig börn-
in yrðu til, í Miðbæjarskólanum. 
Þá vorum við strákarnir í sjö ára 
bekk löngu orðnir doktorar í þeim 
fræðum, búnir að vera í linnulaus-
um læknisleik með stóru stelpun-
um. Þær kenndu okkur allt um 
það hvernig lífið og tilveran gengi 
fyrir sig. Svo segi ég líka sögur af 
menntaárum mínum, þegar ég fór 
úr tannlækninum í þjóðhagfræði 
í Háskólanum í Hamborg. Pabbi 
ætlaði mér að verða tannlæknir. 
En ég er voða feginn að vera eins 
og ég er en ekki eins og ég átti að 
verða.“

Endurútgáfa bókarinnar á hug 

Flosa allan og hann má lítið vera 
að því að tala um aldur sinn. „Æ, 
ég hef nú enga þjálfun í því að vera 
gamall, því ég hef alla tíð verið 
svo ungur,“ segir hann. Einn ljós-
an punkt sér hann þó í stöðunni. 
„Ég er með kransæðastíflu, sem 
hefur þá góðu kosti að læknirinn 
er búinn að tilkynna minni elsku-
legu og yndislegu eiginkonu að hún 
verði að hafa mjög ofarlega í huga 
að hún megi ekki mótmæla mér. 
Allt andóf gegn mér getur nefni-
lega orsakað það að ég detti niður 
dauður. Hún þarf því alltaf að vera 
sammála mér, sem henni gengur 
reyndar misjafnlega með. En hún 
reynir sitt besta, enda afbragðs-
stelpa hún Lilja mín. Ég er voða-
lega skotinn í henni. Það er satt 
að segja það eina sem lifir eftir af 
mér.“

holmfridur@frettabladid.is 

Í minningu Flosa
Flosi Ólafsson verður borinn til grafar í dag. Glaðværð, leiftrandi húmor og orðsnilld einkenndu Flosa allt hans líf og gerðu 
hann ógleymanlegan. Hér deila samferðamenn og -konur Flosa minningarbrotum með lesendum. Flosi hefði orðið áttræður 27. 
október en hann lést í kjölfar bílslyss laugardaginn 24. október. Skömmu fyrir slysið tók blaðamaður við hann afmælisviðtal, sem 
fjölskylda hans hefur veitt Fréttablaðinu leyfi til að birta. Í því sést vel að lífsgleðin fylgdi Flosa fram á síðustu stundu.  

VIÐ SKRIFBORÐIÐ Flosi Ólafsson var leikari, leikstjóri, skáld og rithöfundur. Hann skrifaði nokkrar bækur um ævina, enda lumaði hann á ógrynni skemmtisagna í hugarfylgsn-
um sínum. Í Kvosinni var bókanna best, að hans eigin mati. Hún var endurútgefin 27. október, daginn sem Flosi hefði orðið áttræður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Allir vita að Flosi var húmoristi, 
en sumir halda að hann hafi verið 
örlítið groddalegur húmoristi. 
Það var hann alls ekki, nema því 
aðeins að hann teldi það vera eina 
rétta tóninn á þeirri stundu. Hann 
spannaði nefnilega allan skalann í 
húmor. Kannski af því að hann var 
svo skrambi vel gefinn. Í gleðskap í 
gamla daga var Flosi ævinlega ein 
af helstu gleðisprautunum jafnvel 
þegar margir af rómuðustu brand-
arakörlum landsins voru saman 
komnir, sem ekki var óalgengt, og 
oftar en ekki heima hjá honum og 
Lilju í Lækjargötunni. Sem dæmi 
um hárfínan og raffíneraðan húmor 
Flosa leyfi ég mér að nefna ummæli 
hans um fyrirbrigðið „vinnu“ sem 
var að vísu yfirleitt forðast að nefna 
undir slíkum kringumstæðum en 
mönnum tókst þó ekki ævinlega 
að flæma alveg úr huga sér, til 
dæmis þegar þeir áttu að vera á 
öðrum stað að standa skil á sínu 
og samviskan var farin að yggla sig 
í bakþankanum. Hann súmmer-
aði þetta vandamál betur upp en 
nokkur annar maður sem ég veit til, 
og það að Óskari Wilde meðtöldum. 
Flosi sagði: „Það versta við vinnuna 

er að hún slítur svo 
sundur fyrir manni 
daginn.“
Örnólfur Árnason 

rithöfundur

SPANNAÐI ALLAN 
SKALANN Í HÚMOR

„Flosi átti mjög stóran þátt í að ég gerðist skemmtikraftur sjálf. Það var í 
byrjun árs árið 1998 að góð kona bað mig um að skemmta í Logalandi í 
Borgarfirði. Hún þurfti að ganga mjög mikið á eftir mér með það, því ég hafði 
aldrei komið fram alein áður, bara með öðrum. Svo ég bjó til prógramm, orð 
fyrir orð. Ég æfði meðal annars upp aríu Karmenar, fékk pappabrjóst lánuð 
hjá vinkonu minni og leigði mér Vælu Veinólínukjól, 
alsettan svörtum slaufum. Svo keyrði ég þangað alein 
og kvíðin. Flosi var ræðumaður kvöldsins. Hann var 
á sviðinu í klukkutíma og fólk lá og veinaði – hann 
var svo fyndinn. Á meðan pappabrjóstin stungust 
lengra inn í hold mitt beið ég eftir því að fara næst 
upp á svið. Það lá við að ég stykki út í bíl í fullum 
skrúða og keyrði heim. En þegar hann lauk sínu 
kom hann til mín og sagði; „sæl, elskan mín“ 
– alltaf jafn yndislegur – „þau bíða eftir þér. 
Þau verða góð við þig“. Sem þau voru. Flosi 
var búinn að koma svo miklum hlátri af 
stað að þau hlógu að mér líka. Flosi var 
fyrirmynd mín að mörgu leyti, með sinn 
ofboðslega húmor og hjartahlýju. Þessi 
samkoma í Logalandi var svo vel heppnuð 
að hún varð til þess að ég fór að skemmta 
ein.“ 

➜ FYRIRMYND Í GRÍNINU

Á ÞREKHJÓLINU Flosi, ungur og spengi-
legur, þrekmældur í nuddstofu Jóns 
Ásgeirssonar í Bændahöllinni í septemb-
er árið 1970. 

FAÐIR ÁRAMÓTASKAUPSINS Flosi Ólafs-
son var brautryðjandi í gerð gamanþátta 
á Íslandi. Höfuðið notaði Flosi í áramóta-
skaupinu árið 1970. 

LILJA OG FLOSI  Þau hjónin höfðu nýlega fagnað gullbrúðkaupsafmæli, sem þýðir 
að þau höfðu verið gift í fimmtíu ár. Myndin var tekin í eldhúsinu heima hjá Lilju og 
Flosa árið 1986. Lilja hrærir í potti og Flosi horfir á með aðdáun. 
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„Ég varð mjög glaður þegar við fengum Flosa til að taka að sér hlutverk í 
Laxdælu Lárusar. Það er nú yfirleitt auðveldara að segja sögur af einhverju 

veseni og drama. En ég get ekki sagt slíka sögu af Flosa. 
Samstarfið var svo meinljúft að það hálfa væri nóg. Flosi 

var afskaplega blíður og það var svo mikil hlýja í kringum 
hann. Í myndinni leikur hann bónda sem er heldur 
leiðinlegur við Stefán Karl, sem leikur aðalhlutverk-

ið. Hann var fagmaður fram í fingurgóma og hafði 
skemmtilegar hugmyndir, bæði varðandi senuna sjálfa 
og búninginn sinn. Honum var dröslað þarna vestur, þar 

sem við vorum að smala og taka upp í fjárhúsun-
um. Það var heilmikið húllumhæ í kringum þetta 

og Flosi var ótrúlega fyndinn. Það voru algjör 
forréttindi að fá að vinna með þessum manni, 
sem hafði verið manni svona mikill innblástur í 
æsku. Hann var eitt af ídolunum mínum.“

Ólafur Jóhannesson leikstjóri

„Flosi var fyrir mér, sem grínisti, 
svolítið eins og Hörður Torfa var fyrir 
hommunum á níunda áratugnum. 
Hann þorði að vera grínisti – að 
vera fyndinn þótt hann þyrfti að 
taka ýmsum afleiðingum af því, 
svo sem því að vera ekki tekinn 
alvarlega sem leikari. Að vera grínisti 
er nefnilega svolítið eins og að vera 
hommi. Maður er öðruvísi en annað 
fólk. Enda komast fæstir grínistar 
í leiklistarskóla, því þeir eru ekki 
alveg álitnir leikarar. Mín kynslóð 
var brautryðjandi í því að búa til 
starfsheitið grínisti. Menn eins og 

ég, Þorsteinn Guðmundsson 
og Sigurjón Kjartansson 

erum af fyrstu kynslóð 
viðurkenndra grínista 
á Íslandi. En fyrir mér 
var Flosi raunverulega 

fyrsti íslenski grín-
istinn.“

Jón Gnarr 
leikari

„Flosi hafði sérstaka skemmtun af 
því að segja auðtrúa, viðkvæmum 
leikurum sögur, einkum ef þeir 
voru kvenkyns. Einhverju sinni 
gerðist það að ljón í Sædýra-
safninu í Hafnarfirði beit í hönd 
á konu. Þetta fór fyrir brjóstið 
á viðkvæmri, auðtrúa leikkonu 
og Flosi barnaði söguna strax í 
hennar eyru. Í meðförum Flosa 
hafði konan í Sædýrasafninu misst 
höndina og það sem meira var; 
að dáður og virtur tónlistarstjóri 
leikhússins þá, Agnes Löve, sem 
og er góður píanisti, hefði orðið 
fyrir þessu óláni (vona að Agnes 
fyrirgefi mér þessa endursögn). 
Nú datt andlitið af auðtrúa 
leikkonunni, auk þess sem hún 
var í sjokki; „guð minn góður og 
hún sem er píanóleikari!“ sagði 
þá aumingja leikkonan, en þá 
var Flosi fljótur til svars: „Já, þetta 
er skelfilegt, en það er huggun 

harmi gegn að þeir hjá 
Sinfóníuhljómsveitinni 
hafa brugðist skjótt 
við og boðið einhent-

um píanistanum 
að leika með 
hljómsveitinni 
á þríhorn.“ Féll 
þá leikkonan í 
öngvit.“

Egill Ólafsson 
tónlistarmaður

VIÐKVÆMAR OG 
AUÐTRÚA LEIKKONUR  

Á ÞJÓÐLEIKHÚSFJÖLUNUM Flosi fór létt með að bregða sér í allra kvikinda líki. Hér 
leikur hann ungbarn í kerru í leikritinu Óvitum eftir Guðrúnu Helgadóttur. Með 
honum á myndinni er Örn Árnason og ung leikkona í gervi fullorðinnar konu.

➜ HLÝR OG BLÍÐUR FAGMAÐUR

FYRSTI GRÍNISTINN

Flosi fæddist í Reykjavík og ólst 
upp í Kvosinni. Hann útskrifaðist úr 
Menntaskólanum á Akureyri árið 
1953, lauk prófi í leiklist frá Leiklist-
arskóla Þjóðleikhússins árið 1958 og 
lærði leikstjórn og þáttagerð hjá BBC 
í London á árunum 1960 til 1962. 
Flosi starfaði jöfnum höndum sem 
leikari, leikstjóri og rithöfundur allt sitt 
líf. Hann stofnaði leikhúsið Nýtt leik-
hús í Framsóknarhúsinu í Reykjavík 
árið 1959 og var fastráðinn hjá Þjóð-
leikhúsinu í nær fjörutíu ár. Eftirlifandi 
eiginkona Flosa er Lilja Margeirsdóttir 
en þau voru gift í fimmtíu ár. Þau eiga 
saman soninn Ólaf og barnabörnin 
Önnu og Flosa. Dóttir Flosa af fyrra 
sambandi heitir Anna og á hún fjögur 
börn. Flosi verður jarðsunginn frá 
Reykholtskirkju í dag klukkan 14. 

FLOSI ÓLAFSSON
27.10.1929-24.10.2009

Vegaaðstoð Sjóvá er í boði á höfuðborgarsvæðinu, Selfossi, Akureyri, Egilsstöðum, 
í Reykjanesbæ, Borgarnesi og Hveragerði. Nánar á sjova.is.

VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁ 
Þjónusta fyrir viðskiptavini í Stofni þeim að kostnaðarlausu

Bensínlaus?
Straumlaus?
Sprungið dekk? 
Tjónaskýrsla?

„Vegaaðstoð Sjóvá? 
Ég er alveg rafmagnslaus. 

Bobbinn fékk sér Candyfloss.” 

�

CANDYFLOSS
Í BOÐI SJÓVÁ
Í dag, laugardag, verða starfsmenn Sjóvá í 
verslunarmiðstöðinni Kringlunni og munu gefa 
gestum og gangandi candyfloss.

Þar verður einnig hægt að taka þátt í skemmti-
legum leik með veglegum verðlaunum.

Komdu við í Sjóvá-básnum á 1. hæð í Kringlunni 
í dag og fáðu þér candyfloss!
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Ísland varð 66. landið til að fá keðjuna 
þegar McDonald‘s hóf starfsemi sína hér 
í september 1993. Lyst ehf. hefur verið 
sérleyfishafi McDonald‘s á Íslandi frá 
upphafi. Jón Garðar Ögmundsson keypti 
fyrirtækið fyrir sex árum. Á morgun opnar 
svo veitingastaðurinn Metro á sömu 
kennitölunni á sömu stöðunum þremur, í 
Skeifunni, Kringlunni og á Smáratorgi. Jón 
sér ekki eftir McDonald‘s og segir þessar 
breytingar jákvæðar. „Það eru gríðarleg 
tækifæri í því að vinna í nánu samstarfi 
með innlendum framleiðendum. Mat-
seðillinn verður stílfærður að íslenskum 
bragðlaukum. Stærstu „sellerarnir“ verða á 
sínum stað, undir nýju nafni og með öðru 
innihaldi, en við höldum í stílinn. Maður 
hleypur ekki frá því sem maður hefur verið að selja, þetta eina og 
hálfa milljón borgara á ári.“

Í nótt verður öllum ummerkjum um McDonald‘s rutt í burtu. „Mál-
tíðirnar munu lækka í verði hjá Metro og það verður meira lagt upp 
úr salötunum en áður. Þetta verða svo girnileg salöt að fólk mun 
geta hugsað sér að bjóða fólki þau í mat,“ segir Jón. „Starfsfólk verð-

ur komið í nýja búninga á morgun og við 
höldum áfram að bjóða upp á barnabox. 
Við kaupum dótið að utan og þetta verður 
svipað og áður.“ 

Í upphafi var íslenskt kjöt í borgurum 
McDonald‘s á Íslandi. Jón Garðar segir að 
þetta hafi breyst fyrir fimm árum í kjölfar 
kjötskorts á Íslandi. Síðustu árin hefur því 
kjötið sem og flest annað komið í gámum 
frá Þýskalandi – „McDonald‘s hefur ekki 
gefið leyfi til að breyta þessu síðan þá, 
sama hvað ég hef reynt,“ segir Jón. Tíu til 
fimmtán ný störf verða til hjá innlendum 
framleiðendum vegna breytinganna og 
þær hafa ýmis jákvæð hliðaráhrif eins og 
að framvegis verða allar umbúðir prentað-
ar innanlands. „Það er eitthvað sem aðrir 

innlendir veitingastaðir njóta góðs af,“ segir Jón Garðar.
Ísland verður eitt af sex löndum Evrópu án McDonald‘s. Hin eru 

Albanía, Armenía, Bosnía og Hersegóvína, Grænland og Vatíkanið. 
Önnur lönd sem McDonald‘s hefur yfirgefið eru meðal annars Jam-
aíka, sem hefur verið án McDonald‘s síðan 2005 og Bermúda, sem 
losnaði við keðjuna 1995.

1940: Fyrsti McDonalds-stað-
urinn opnar.

1954: Ray Kroc kemur inn í líf 
McDonald‘s bræðranna.

1959: Hundraðasti McDon-
ald‘s staðurinn opnaður.

1961: McDonald‘s bræður 
selja Ray nafnið og 
reksturinn. Þeir reka þó 
áfram upphaflega stað-
inn undir nýju nafni, 
The Big M.

1963: Lukkudýr McDonald‘s, 
Ronald McDonald, er 
kynntur til sögunnar.

1967: Fyrsti McDonald‘s utan 
Bandaríkjanna opnar í 

Kanada.
1968: Big Mac-borgarinn 

kynntur.
1968: Þúsundasti staðurinn 

opnar. 
1971: Fyrsti McDonald‘s í Evr-

ópu opnar í Hollandi.
1978: Fimm þúsundasti stað-

urinn opnar í Japan.
1984: McDonald‘s, styrktar-

aðili Ólympíuleikanna, 
tapar stórfé á tilboðinu 
„When the US wins, you 
win,“ eftir að Sovétríkin 
ákveða að sniðganga 
keppnina.  

1990: Stærsti staðurinn til 
þessa opnar í Moskvu. 
Sama ár opnar McDon-
ald‘s-staður í Kína.

1992: Fyrsti staðurinn í Afríku 

opnar í Marakkó. Þar 
með er McDonald‘s í 
öllum heimsálfum.

1996: Staðurinn kemur til 

hundraðasta landsins 
þegar Hvítarússland fær 
sinn McDonalds-stað.

2003: Auglýsingaherferðin 
„I‘m lovin‘ it“ kynnt til 
sögunnar.

2004: Kvikmyndin Super size 
me vekur mikla athygli. 
McDonald‘s bregðast 
við og gefur hollustunni 
meira gaum, hættir 
meðal annars að ota 
möguleikanum á að 
„stækka máltíðina“ að 
fólki.

V
eitingahús koma og fara, 
erlendar keðjur jafnt sem 
innlend veitingahús. McDon-
ald‘s er ekki fyrsta erlenda 
skyndibitakeðjan sem yfirgef-
ur skerið. Hér fengust á tíma-

bili Burger King hamborgarar, kjúklingabit-
ar frá Popeyes, ís frá Dairy Queen og Ben 
og Jerrys og pítsur frá Little Caesars. Þótt 
McDonald‘s hverfi á braut geta aðdáendur 
amerískra skyndibita eftir sem áður fengið 
sér Taco Bell, KFC, Subways, Quiznos, Pizza 
Hut og Dominos. Þetta er gott úrval miðað 
við norræna borg, enda hefur löngum verið 
talað um að Ísland sé ameríkaniserað land. 
Þessu til viðbótar eru hér Ruby Tuesdays og 
TGI Fridays, staðir sem eru hluti af amer-
ískum veitingahúsakeðjum, en teljast ekki 
til skyndibita.

Borgarabræður opna búllu
Brotthvarf McDonald‘s er engu að síður 
stórtíðindi, enda er engin önnur keðja jafn 
þekkt. McDonald‘s er fyrirmynd annarra 
keðja og er á næsta bæ við Kók og Disney 
sem tákngervingur bandarískrar menning-
ar og bandaríska heimsveldisins. Aðdáunar-
vert og spennandi fyrirbæri að sumra mati, 
en táknmynd hins illa að mati annarra. Tákn 
um yfirgang auðhyggjunnar, ofurfram-
leiðslunnar sem lítilsvirðir hið smáa fyrir 
hámarksgróða. Viðbrögðin við fréttinni um 
McDonald‘s sé að hverfa frá Íslandi segir 
sitt um vægi keðjunnar. Fáir létu það á sig fá 
þegar Burger King hætti hér í fyrra.

Margar útgáfur af sögunni um uppfinn-
ingu hamborgarans eru til og allar ger-
ast þær í Bandaríkjunum í upphafi síð-
ustu aldar. Nafnið er annaðhvort komið frá 
Hamborg í Þýskalandi eða bænum Hamb-
urg í New York ríki þaðan sem greiðasölu-
mennirnir Frank og Charles Menches komu. 
Þeir fóru að selja steikt hakkað nautakjöt 
í platta á milli brauðsneiða þegar skortur 
var á pulsum. McDonald‘s-hamborgarinn 

dregur nafn sitt af bræðrunum Richard og 
Maurice McDonald. Þeir byrjuðu með pylsu-
vagn sem þeir kölluðu Airdrome í Arcadia í 
Kaliforníu 1937. Þremur árum síðar stækk-
uðu þeir við sig, færðu greiðasöluna til San 
Bernardino og breyttu nafninu í McDon-
ald’s Barbeque. Bræðurnir gerbreyttu búll-
unni 1948 og kynntu til sögunnar einfald-
ari matseðil og nýja framleiðsluaðferð. Nú 
var eldað á einskonar færibandi, sem bræð-
urnir kölluðu „SpeeDee system“. Með kerf-
inu gátu þeir annað sívaxandi eftirspurn. Á 
næstu sex árum voru opnaðir níu nýir stað-
ir í Kaliforníu.

47 milljón viðskiptavinir
Líklega hefði McDonald‘s-veldið aldrei 
náð þessum svimandi hæðum hefði Ray 
Kroc ekki komið inn í líf bræðranna. Hann 
seldi hrærivélar, meðal annars multimix-
er-vél sem gat hrært marga mjólkurhrist-

inga í einu. Bræðurnir í Kaliforníu 
pöntuðu svo margar slíkar 
vélar að Chicago-búinn Kroc 
gerði sér ferð til þeirra til að 
athuga hvað væri eigin-
lega í gangi. Hann heill-
aðist af fyrirbærinu og 
þá sérstaklega „SpeeDee 
systeminu“. Hann fékk þá 
hugmynd að framselja öðrum 
leyfi til að reka McDon-
ald‘s-staði og sá um þessa 
„franchise“ þjónustu. Svona 
byrjuðu McDonald‘s-staðirn-
ir að breiðast út um Bandarík-
in og urðu smám saman að því 
veldi sem þeir eru í dag.

Í dag eru meira en 31.000 
McDonald‘s-staðir í 
heiminum í 122 lönd-
um. Staðirnir þjónusta 

47 milljónir kúnna á 
dag og starfsmenn 

eru um 400.000. 
Reyndar hefur keðjan 
munað fífil sinn fegri. 
Hún hefur tapað niður 
forystunni sem stærsta 
skyndibitakeðja heims. 
Sú stærsta í dag er 
Yum! Brands-keðjan, en 
þar innanborðs eru Taco 
Bell, KFC, Pizza Hut, 
Wingstreet, Long John 
Silver’s og A&W veit-
ingahús. Subway-keðjan 
er næst-stærst en McDon-
ald‘s er í þriðja sæti.

Bæ bæ McDonald‘s!

SÍÐASTA STJÖRNUMÁLTÍÐIN (Í BILI)  Það á eftir að koma í ljós hvort McDonald‘s eigi afturkvæmt á skerið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÖGUFRÆGUR STAÐUR Fyrsti 
McDonald‘s-staðurinn, í San 
Bernardino.

EKKI ÁRENNILEGUR Svona leit 
fyrsti Ronaldinn út.

MCDONALDS DÓT Í HRÖNN-
UM Margir safna McDonald‘s 
varningi.

METRO FRANSKAR Það sem koma 
skal: Íslenskar franskar í íslenskum 

umbúðum.

MCDONALD‘S Þessi heimsfræga hamborgarakeðja kom til 
Íslands í september 1993.

McDonald‘s hefur lengi notað börnin til að draga 
foreldrana að stöðunum. Lukkudýrið Ronald kom 
til sögunnar 1963 en sérstök barnabox – Happy 
meals – byrjuðu að fást árið 1979. Í framhaldinu 
var lögð áhersla á að auglýsa staðinn upp sem 
veitingastað fyrir alla fjölskylduna. Leiksvæðum var 
komið fyrir og rúsínan í hamborgaraendanum var 
dótið sem fór að fylgja með barnaboxunum. Fljót-
lega var byrjað að tengja dótið nýjum bíómyndum. 
Fyrsta myndin til að tengjast McDonald‘s var Star 
Trek: The Motion Picture árið 1979. Disney var 
löngum öflugur samstarfsaðili McDonald‘s en hætti 
samstarfinu árið 2006 því fyrirtækið vildi tengjast 
hollari fæði.

McDonald‘s dót úr boxum og aðrir munir tengdir 
fyrirtækinu eru vinsælir hjá söfnurum. Í mars seldi 
ellefu ára strákur, Luke Underwood, safn með 
meira en fimm þúsund McDonald‘s leikföngum á 
11.500 dollara (1,5 milljónir kr.). Ef einhver hefði 
verið svo fyrirhyggjusamur að geyma allt dótið sem 
hefur fylgt með McDonalds‘s barnaboxum á Íslandi 
frá byrjun – í óopnuðum umbúðum náttúrlega 
– væri hann væntanlega í góðum málum í dag.

➜ TÍMALÍNA MCDONALD‘S

Í dag er síðasta tækifærið 
til að snæða McDonald‘s 
á Íslandi. Á morgun tekur 
alíslenska hamborgarakeðjan 
Metro. Engin frétt vikunnar 
hefur vakið eins mikla athygli 
og brotthvarf keðjunnar. 
Sumir fagna endalokunum á 
meðan aðrir gráta. Dr. Gunni 
kveður menningarfyrirbærið.

McDonald‘s á Íslandi McDonald‘s, börnin og dótið
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...eru betri en aðrar

NÓVEMBERSÓL
EINSTAKT TILBOÐ! - EITT BESTA 5 STJÖRNU LÚXUS-
HÓTEL SEM TENERIFE HEFUR UPP Á AÐ BJÓÐA!
BROTTFARIR: 4., 11., 18. OG 25. NÓVEMBER.

* Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á 
skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 3.900 kr. fyrir hvern farþega.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 
m/morgunmat í viku. Ef miðað er við 
tvo fullorðna er verðið frá 178.030 kr.

159.927 kr.*frá

Hotel Villa Cortes LÚXUS
Á Villa Cortes er allt fyrsta flokks! Herbergi og 
svítur eru glæsilega innréttuð með fullbúnum 
lúxusbaðherbegjum.Stórglæsilegt 5 stjörnu 
lúxushótel frábærlega staðsett á Playa de las 
Americas ströndinni. 
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F
yrir tíu árum birtist dæmisag-
an Íslensk fjallasala h.f. í Lesbók 
Moggans. Í henni er Esjan seld til 
útlanda í frjálshyggjukasti og hald-

ið partí í beinni útsendingu, þar sem flutt-
ar eru ræður um viðskiptasnilldina. En svo 
sekkur Esjan í sæ á leið til kaupandans og 
Íslendingar verða að athlægi í útlöndum. 
Eftir stendur hnípin þjóð.

Eftir á að hyggja má líta á söguna sem 
spádóm um útrásina og hrunið. En eftirmál-
in urðu þau að Davíð Oddsson, þáverandi 
forsætisráðherra, lét séra Karl Sigurbjörns-
son biskup vita af því að honum mislíkaði 
sagan. Biskup ýtti síðan höfundinum, séra 
Erni Bárði Jónssyni, úr starfi sínu í kristni-
hátíðarnefnd hjá Biskupsstofu. Séra Örn bað 
þá um tilfærslu og kvaddi Biskupsstofuna.

Fréttablaðið spurði séra Örn um stöðu 
kirkjunnar sem þjóðkirkju, hvort hún hefði 
brugðist í góðærinu og hvert væri hlutverk 
hennar á svokölluðu Nýja Íslandi. Hefðu 
fleiri prestar átt að stíga í fótspor hans og 
gagnrýna það sem fyrir augu bar, þrátt fyrir 
að forsætisráðherra hafi skipt sér af tjáning-
arfrelsi í landinu, eins og Örn orðar það?

„Auðvitað eru prestar vítt og breitt um 
landið að tala um málefni líðandi stundar 
en það ratar ekki alltaf í fjölmiðla. Það er 
nú einu sinni svo að þessi boðskapur okkar 
er pólitískur. Hann varðar mannlífið. Jesús 
er að tala um líf fólks. Hann er ekki bara að 
tala um eitthvað framandi og uppi í himn-
inum. Hann er mjög harðorður gegn þeim 
sem koma að honum með hroka og yfirlæti 
en stórkostlegur gagnvart þeim sem minna 
mega sín. Sælir eru ofsóttir, segir hann: við 
erum sæl ef við erum atyrt fyrir að tala 
fyrir rétti í þjóðfélaginu.

Prestar eiga að fara að þessu fordæmi?
Ég hefði haldið það, já. Í samfélaginu í dag 

skiptir það auðvitað máli að tala fyrir því að 
réttlætið nái fram að ganga og sannleikur-
inn, að ljósið lýsi upp myrkrakompurnar. 

Staða þjóðkirkjunnar sem ríkiskirkju 
býður ekki upp á að prestar séu mikið að 
byrsta sig, er það? Þeir eiga ekki að abb-
ast upp á hið pólitíska vald. Samanber 
dæmið um smásöguna þína. Þar lét kirkj-
an undan.

Ég veit nú ekki hvað má gera mikið úr 
því að ég hvarf úr nefndinni. Þetta var bara 
óþægileg staða og ég var peð sem mátti 
fórna. Við erum á hverjum degi í siðferðis-
prófi og öll erum við fallistar. En auðvitað 
gerum við kröfur til yfirvalds kirkjunnar og 
til presta. Það getur verið mjög erfitt að lifa 
við það að vera fyrirmynd annarra. Það að 
vera prestur er mjög erfitt. Og það að vera 
biskup yfir kirkjunni er óvinnandi vegur.

En Karl biskup er einn af þeim prestum 
sem hafa verið hvað pólitískastir, þegar 
hann var prestur í Hallgrímskirkju. Það er 
svo annað mál með fjölmiðlana, maður sér 
að þeir hafa lítinn áhuga á því sem gerist í 
kirkjunni. Enda hafa þeir lítinn tíma til að 
setja sig inn í málefnin, því þeir eru van-
máttugir fjárhagslega.

En það er þjóðkirkjan ekki. Prestar eru á 
svipuðum launum og alþingismenn, greidd 
af ríkinu.

Þegar ég byrjaði í prestskap voru laun-
in lægri og þriðjungur þeirra fór í að borga 
leigu. Seinna fóru laun presta fyrir kjara-
nefnd, sem úrskurðaði okkur mikla kjara-
bót. Við erum á góðum grunnlaunum. Auður 
kirkjunnar er jarðeignir sem hún hefur 
eignast í gegnum tíðina. Þær eignir hefur 
hún afhent ríkinu til eignar og fengið laun 
presta greidd í staðinn. Þetta voru eigur 
kirkjunnar.

Þetta eru eigur sem voru teknar með valdi 
af kaþólsku kirkjunni, ekki satt?

Eflaust mætti færa rök fyrir því að kaþ-
ólska kirkjan hafi átt þessar eignir. Siðbót-
in var pólitísk í aðra röndina og snerist um 
landeignir og annað. En kaþólska kirkjan 
hefur ekki gert tilkall til þessara eigna. 
Jarðirnar hafa verið í eigu safnaðanna og 
kirkjujörð stóð undir launum prests. Þetta 
er gamalt kerfi þar sem menn lifa af lands-
ins gæðum.

Best að eiga sem minnst
Er ekkert óþægilegt fyrir presta að fá marga 
milljarða á ári frá skattgreiðendum, þegar 
verið er að skera niður í heilbrigðismálum, 
ekki vegna þess að kirkjan hafi staðið sig 
svona vel, heldur af því að hún seldi jarðir?

Laun presta hafa nú þegar verið skorin 
niður og kirkjan stendur frammi fyrir mikl-
um niðurskurði um allt landi. Við skorumst 
ekkert undan því. En Jesús setti sig ekkert á 
móti auðæfum. Hann ræddi um afstöðuna til 
auðæfa. Ríkur maður spurði hann hvernig 
hann ætti að öðlast eilíft líf. Farðu og seldu 
allar eigur þínar og gefðu fátækum, sagði 
Jesús. Þá varð sá ríki hnugginn. Kannski 
var hann of bundinn við eigur sínar. Það er 
til fólk sem veit að það er best að eiga sem 
minnst, þá ertu síður bundinn.

Kirkjan rísi upp
Þarf þjóðkirkjan að taka sig á til að geta leitt 
fólk í gegnum yfirstandandi erfiðleika?

Já, hún þarf heldur betur að taka sig á. 
Taktu eftir því að það er engin stofnun 
í landinu sem hefur sömu möguleika og 
kirkjan til þess að leiða þjóðina. Hún er 
með mannafla og húsnæði um allt land til 
að safna fólkinu saman. En því miður, við 
í Neskirkju erum til dæmis með 150 til tvö 
hundruð manns hér í messu hvern sunnu-
dag. En það eru ellefu þúsund í söfnuðinum. 
Ég veit að margt af þessu fólki ræktar sína 
trú í einrúmi en styrkur trúarinnar felst 
ekki síst í því að fólk komi saman. Auðvitað 
vil ég fullar kirkjur, að fólk heyri hreinan 
og skíran boðskap um trú og skyldur þess 
við náungann. Þetta er mjög ríkt í kenning-
um Krists og er líka í Gamla testamentinu. 
Að gæta réttar kúgaðra, minnihlutahópa, 
ekkna og munaðarlausra. Jesaja spámað-
ur segir að hamingjan sé fólgin í að gefa 
sig að öðrum. Ef þú gefur öðrum það sem 
þig sjálfan langar í, þá verður bjart í kring-
um þig, segir hann. Þér líður vel. Og það er 
þetta sem er lausn okkar þjóðar núna, að við 
hugum hvert að öðru. Það er betri mæting 
hér í Hagaskóla en undanfarin ár, börnunum 
gengur betur í prófum og þeim líður betur. 
Ég frétti þetta á fundi um málefni Vestur-
bæjar um daginn og ég sagði bara lifi krepp-
an! Auðvitað veit ég að mörgum fullorðn-
um líður illa vegna hennar, en hrunið hefur 
kennt okkur svo margt.

En þú saknar þessa hreina og skýra boð-
skapar. Hann myndi færa kirkjuna nærri 
fólkinu?

Skarpari prófíll skapar líka meiri skil. 
Breiður faðmur getur haldið utan um marga 
en ef þú yddar endalaust endarðu á því að 
vera hnífskarpur og með lítinn trúfast-
an kjarna sem vill berjast alveg til hinstu 
stundar. Ég vil hafa breiða kirkju en ekki 
bragðlausa.

Stundum heyrist að kirkjan jaðri við að 
vera lítið meira en ríkisstyrkt brúðkaups-
þjónusta.

Hún má ekki vera það. Nú er ég innan app-
aratsins og erfitt fyrir mig að horfa á þetta 
utan frá. En ef þetta á að vera spámannleg 
kirkja þá verður hún að rísa upp. Því miður 
finnst mér núna í kjölfar hrunsins að þjóðin 
eigi sér engan talsmann. Hver er það sem 

blæs einhverri bjartsýni, trú og von í þjóð-
ina? Hver er það sem leiðir hana áfram og 
segir að við verðum að komast út úr þessu 
og að við gerum það með því að standa 
saman. Kannski erum við prestarnir að 
tala um þetta, en þjóðin heyrir það ekki. Ég 
veit ekki hvernig ég á að gera þetta. Á ég að 
fara niður á Austurvöll og þruma yfir gang-
andi vegfarendum? Það heyrðist þó allavega 
í mér. Prestur í samtímanum má ekki bara 
tala í predikunarstól. Hann þarf að skrifa í 
blöð og láta að sér kveða í félagslífi og víðar. 
Vera virkur. Þetta er ekki eins og í gamla 
daga þegar allir komu í kirkjuna og prest-
urinn talaði þar við allt samfélagið.

Biskup á að tala skorinort
Ætti þá biskup að sýna fordæmi?

Biskupinn hefur nú stigið fram og flutt 
góðar ræður. Hann er ekki að tala hvern 
einasta sunnudag, en ég hef heyrt hann tala 
tæpitungulaust, núna á liðnu ári. En auðvit-
að á leiðtogi þjóðkirkjunnar að stíga fram og 
tala skorinort. Svo er hin hliðin að það hefur 
verið vandi að tala inn í þessar aðstæður. 
Það var svo mikil reiði í fólki, það útilokaði 
allt og fussaði á kirkjuna að hún væri bara 
partur af kerfinu.

En spurningin er hvort hún sé ekki of 
mikil stofnun og of laus við sjálfsgagnrýni. 
Er hún of föst í eigin embættismannakerfi 
til að geta stigið fram og gagnrýnt mál með 
trúverðugum hætti núna?

Ég get alveg svarað þessu játandi. Hún er 
það. Vandi hennar er öðrum þræði sá að hún 
er breið og stór og sterk og ekki grasrótar-
hreyfing sem slík.

Aðskilnaður ríkis og kirkju
Þarf þá ekki að skera á þessi tengsl, gera 
kirkjuna að lifandi afli sem nærist á starf-
inu en ekki hefðinni?

Ég vildi gjarnan að kirkjan væri algjör-
lega á eigin fótum. Í raun og veru var ég 
mjög krítískur á það á sínum tíma að kirkjan 
afhenti eigur sínar ríkinu. Ég vil helst taka 
þær allar til baka og segja að við ætlum að 
sjá um okkur sjálf, algjörlega. Og ef kirkjan 
er ekki lengur á fjárlögum og fer að vinna 
á eigin vegum, hvað gerist þá? Þá þarf hún 
að vinna allt öðruvísi og hugsa betur um sitt 
fólk og sína hjörð og ég held að það væri 
hollt. Ég er alveg sammála því.

Þannig að þú ert stuðningsmaður aðskiln-
aðar ríkis og kirkju?

Já. Ég myndi vilja sjá þennan aðskilnað og 
að kirkjan væri alveg á eigin vegum, fyrir 
utan að hún nyti lagaverndar eins og önnur 
trúfélög. Ég vil sjá kirkjuna lausa undan 
valdinu svo hún geti talað skýrt og skorin-
ort gegn spillingu og gegn valdi sem fer yfir 
mörkin, alveg hiklaust.

Ég vil sjá kirkjuna lausa undan valdinu svo hún 
geti talað skýrt og skorinort gegn spillingu

Vill aðskilnað ríkis og kirkju
Séra Örn Bárður Jónsson telur að þjóðkirkjan verði að rísa upp og leiða almenning eftir hrunið, engin stofnun hafi betri að-
stöðu til þess. Kristur hafi verið pólitíkus og það eigi prestarnir líka að vera. Örn varaði á sínum tíma við frjálshyggju en þá tók 
biskup hann úr kristnihátíðarnefnd, eftir kvörtun þáverandi forsætisráðherra. Klemens Ólafur Þrastarson leit við í Neskirkju.

➜ UM GUNNAR BJÖRNSSON
Ég get ekki sleppt þér nema minnast á 
Gunnar Björnsson. Þú lýstir því yfir að þú 
værir sammála biskupi um að Gunnar yrði 
færður til og settur í sérverkefni. Þetta er 
snúið mál, er ekki skylda ykkar að fyrirgefa 
séra Gunnari og taka við honum aftur?
Að sjálfsögðu. Við erum allir syndugir og 
breyskir menn. Það eru örfá svona mál sem 
koma upp í fjölmiðlum. Fyrst og fremst er 
kirkjan samfélag friðar og gleði, þar sem er 
mikið unnið vítt og breitt um landið. 

Gunnar hefur farið yfir mörk sem mörgum 
finnst að gangi ekki og er í bága við siðareglur 
kirkjunnar. Því hefur biskup tekið þetta mál 
ákveðnum tökum og ég lýsti því að ég væri 

sammála þeirri efnismeðferð. Ég vil Gunnari 
vel og óska honum alls hins besta. Guð blessi 
hann og hans fólk. Það er í anda fyrirgefn-
ingarinnar að hann hefur úr mörgum kostum 
að velja og er boðið annað starf. Honum er 
alls ekki kastað út á guð og gaddinn. Mér 
finnst mikil miskunnsemi í þessu, kærleiki og 
skilningur, þannig að mér finnst kirkjan taka 
á þessu af miklu viti. Það er styr um þetta, en 
ég held að langflestir séu fylgjandi því sem 
biskup hefur verið að gera. 

Ég leit á mína yfirlýsingu sem stuðning við 
fórnarlömbin, svo þau vissu að kirkjan er ekki 
eins og einhver ókleifur veggur sem stendur 
gegn þeim. Öðru nær.

SÓKNARPRESTURINN Séra Örn hefur ýmsar skoðanir sem ekki samræmast opinberri stefnu kirkjunnar. Hann telur til að mynda að vel megi ræða það út frá sið-
ferðilegu sjónarhorni hvort þjóðkirkjan eigi að deila eignum sínum með öðrum kristnum kirkjum í landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Þ
að fylgir því sam-
bland af gleði og létti 
að afrakstur tíu ára 
rannsóknarstarfs 
sé loksins komið út 
á bók, segir Óskar 

Guðmundsson um ævisögu Snorra. 
„En ég væri óærlegur ef ég viður-
kenndi ekki að þessu fylgir líka 
viss eftirsjá. Þetta sköpunarstarf 
hefur verið dásamlegt, jákvæð 
lífsreynsla og gefandi lærdóms-
ferli.“ 

Fyrir áratug var Óskar að taka 
saman bókaflokkinn um Aldirn-
ar þegar sú hugmynd fæddist að 
skrifa ævisögu Snorra Sturlusonar. 
„Hvarvetna á fyrstu öldum Íslands-
byggðar er heimildaarfurinn allt-
af eitthvað tengdur Snorra og ég 
fékk þá hugmynd að reyna að gera 
honum skil í heildstæðri ævisögu. 
Ég er mjög upptekinn af töfrum 
tímans; það er eitthvað í hverjum 
tíma sem á sér engin fordæmi og 
er nýtt en líka alltaf eitthvað sem 
hefur hliðstæðu í sögunni. Ég er 
líka mikill áhugamaður um pólitík 
og bókmenntir og hvort tveggja 
var aðalviðfang Snorra Sturlu-
sonar. Það hafa verið gerð ákveð-
in drög að ævisögu Snorra, eins og 
Sigurður Nordal gerði, og ágrip af 
ævi hans en engar tilraunir til að 
skrifa heildstæða ævisögu.  Þetta 
var kannski rannsóknarviðfang 
sem beið manns eins og mín með 

þessi áhugamál og bakgrunn. Það 
má því eiginlega segja að Snorri og 
þetta verkefni hafi kallað á mig.“

Óx með tímanum
Óskar byrjaði strax á því að viða að 
sér efni og leita úrræða til að geta 
helgað sig bókinni. „Undanfarin 
þrjú ár hef ég getað haft þetta að 
aðalstarfi. Mér tókst það meðal 
annars vegna þess að það var stofn-
að merkilegt félag, Snorrasam-
bandið, sem hjálpaði mér til að geta 
lifað af. Svo fékk ég þokka á þess-
um stað, Reykholti, fyrir nokkrum 
árum. Bjó fyrst um sinn í fræði-
mannsíbúð en ákvað svo að flytja 
hingað. Fyrir mann í mínu starfi er 
líklega hvergi betra að vera.“

Óskar segir það vinna með bók-
inni að hún er skrifuð á löngum 
tíma. „Verkið kallaði alltaf á stærri 
hluta af mér og það var margt sem 
hjálpaði til í tímanum, til dæmis 

hefur ýmislegt rannsóknarkyns 
á undanförnum áratug ýtt mjög 
undir vinnu af þessum toga.“

Talar til okkar tíma
Að mati Óskars á saga Snorra 
Sturlusonar sérstaklega ríkt erindi 
við íslenskt samfélag nú á dögum. 
„Við höfum gengið í gegnum ofboðs-
legt hrun; fall samfélags má segja. 
Það eru svo ótal margar hliðstæð-
ur milli samtíma Snorra og þeirra 
tíma sem við lifum. Við sjáum 
hversu veik samfélög geta orðið 
þegar framkvæmdavald er veikt. 
Við reynum það að Íslendingar voru 
að ýmsu leyti á háu menningarstigi 
á Sturlungaöld, að minnsta kosti 
höfðingjastéttin. Allt fór það nú for-
görðum. Það vill stundum gleym-
ast að söguleg þróun er ekki alltaf 
upp og fram á við; það eru hæðir og  
dalir, stundum djúpir. Eins fjallar 
þetta verk um það sem við menn-
irnir erum sífellt að berjast við í 
vanmætti okkar, græðgi, hégóma-
skap, ofdirfð og dramb: þetta eru 
sígild viðfangsefni sem Snorri og 
hans samtími tókust á við rétt eins 
og við nú.“ 

Tengsl Snorra, og Íslands, við 
útlönd eru mikilvægur  þáttur í 
sögu Snorra og kallast á við okkar 
tíma að dómi Óskars. 

„Það má segja að það komi upp 
alls konar Icesave-mál í sögu 
Snorra; það er útrás í gangi á þess-
um tíma. Það voru alls kyns erlend 
tengsl og sambönd, sem voru vand-
meðfarin en nauðsynleg. Íslenskir 
höfðingjar voru ævinlega að keppa 
um hylli konunga og valdamanna í 
Noregi. Þetta er á tímum þar sem 
við notum sama tungumálið og 
önnur norræn samfélög. Það er gíf-
urlega mikilvægt þegar við reyn-

um að skilja þetta samfélag og 
Snorra Sturluson. Hann var maður 
sem réð yfir menningarauðmagni, 
sem hvarvetna gat talað og notaði 
það greinilega til að koma ár sinni 
fyrir borð hjá hirðinni í Noregi. Og 
hann var náttúrulega auðkýfingur, 
hann var ævintýralega voldugur og 
auðugur. Það sem er líka sláandi er 
að hann er áhrifamikill og ríkur á 
tímum þar sem vopnin töluðu yfir-
leitt. En það eru hins vegar engin 
dæmi þess að Snorri hafi nokkurn 
tímann beitt vopnum. Að því leyti 
til líktist hann fóstra sínum, Jóni 
Loftssyni, meira en föðurfjölskyldu 
sinni, Sturlungum, sem voru vopna-
skakarar og rollukarlar á Vestur-
landi.“

Kynntist upphefð og niðurlægingu
Óskar segir ýmislegt úr ævi Snorra 
kallast á við samtímann; Snorri hafi 
til dæmis verið auðkýfingur sem 
kynntist bæði upphefð og niðurlæg-
ingu. „Miðaldasamfélagið var mjög 
næmt gagnvart sæmdinni og kröf-
unni um sæmd og virðingu. Mér 
finnst samfélagið sem við búum í 
í dag stundum ganga út á þetta; á 
tíðum geta peningar talað í þágu 
þessarar sæmdar og þeirrar virðing-
ar en stundum hafa þeir bara ekkert 
að segja. Auðvitað var það þannig 
með Snorra að hann var á vissum 
tímum fyrirlitinn en á öðrum var 
hann hafinn til vegs og virðingar. 
Þegar kom að ævilokum hans var 
hann hvorki hátt skrifaður meðal 
valda- og áhrifamanna á Íslandi né 
meðal náinna venslamanna sinna, 
sem stóðu að vígi hans.  

Það sem einkennir Snorra er 
ákveðin tvíhyggja; hann er frelsis-
sinni, en hann er líka konungssinni 
og aðdáandi konungsveldisins. En 

það er líka áberandi að hann er 
tækifærissinni. Hann skiptir oft um 
flokka, stundum að óvörum, í þeirri 
pólitík sem hann rak. Margir stjórn-
málamenn ættu að geta skoðað sig í 
spegli í gegnum þetta.“ 

Myndin af Snorra
Samtímaheimildir um Snorra 
Sturluson eru brotakenndar. Í bók 
sinni bregður Óskar því stundum á 
það ráð að sviðsetja atburði til að 
fylla í eyðurnar. Hann leikur sér 
líka með útlit Snorra og dregur 
upp af honum nýja mynd. „Það er 
auðvitað bara leikur, eins og menn 
hafa lengi stundað. Myndin sem 
var lengi ríkjandi útlitslega var 
mynd sem birtist í Noregskonunga-
sögu Snorra Sturlusonar, sem kom 
út í Noregi laust fyrir aldamótin 
1900. Síðar kom svo í ljós að þessi 
mynd, og eftirmyndir af henni, var 
í rauninni sjálfsmynd listamanns-
ins. Eftir að Kristján Eldjárn, sem 
var mikill alþýðuforingi varð for-
seti og menn sáu allt það fegursta 
í íslenskri menningu í honum, þá 
fóru listamenn hins vegar að sjá 
Snorra Sturluson meira sem bjart-
an yfirlitum og sköllóttan mann.  

Ég geri ráð fyrir að Snorri hafi 
verið óhófsmaður í mat og drykk. 
Ég leiði líka líkur að því að hann 
hafi verið gigtarsjúklingur og þess 
vegna svona fanginn af heitu vatni 
og gufu. Það er þekkt úr mannkyns-
sögunni að heitt vatn laðaði til sín 
volduga menn; Karlamagnús keis-
ari valdi til dæmis Achen sem höf-
uðaðsetur sitt vegna heitra linda af 
því að hann var gigtar sjúklingur. Í 
sjálfu sér gæti það átt við Snorra 
Sturluson og út frá því leik ég mér 
dálítið með hvernig hann hefur 
getað litið út.”  

Að mati Óskars hefur söguvitund 
Íslendinga farið hnignandi á und-
anförnum árum. Hann hafi reynt 
að skrifa bók sem auðveldi aðgengi 
að menningararfinum. „Ég spyr: 
Hvaða framtíð á sögulaust samfé-
lag? Miðaldasagan er auðvitað part-
ur af þessari sögu þótt hún sé langt 
í burtu. Ég vona að mér hafi tekist 
að setja saman bók sem skiptir máli 
og auðveldi almenningi aðgengi að 
undursamlegu tímabili í Íslands-
sögunni, gullöldinni.“

Snorri kallaði á mig 
Fáir hafa sett viðlíka mark á Íslandssöguna og menningarsögu Vestur-Evrópu en Snorri Sturluson. Í vikunni kom út ævisaga 
sagnaritarans úr Reykholti eftir Óskar Guðmundsson. Í samtali við Bergstein Sigurðsson bendir Óskar á líkindin milli okkar tíma 
og Sturlungaaldar og viðrar kenningu sína um að Snorri hafi verið digurvaxinn gigtarsjúklingur.

VIÐ SNORRALAUG Í bókinni setur Óskar fram þá kenningu að Snorri Sturluson hafi verið gigtarsjúklingur og þess vegna sótt í heitt vatn.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Óskar er fæddur í  ágúst  1950.
Hann lauk stúdentsprófi frá MA 1971 og nam 
sagnfræði við HÍ 1972-1974. Lærði stjórn-
málafræði og sögu við Háskólann í Bremen í 
Þýskalandi 1974-1977 og í bókmenntafræði við 
Kaupmannahafnarháskóla 1979-1980. 
Óskar ritstýrði Stúdentablaðinu 1978 og vikublaði 
Norðurlands á Akureyri 1979. Hann hefur starfað 
sem blaðamaður á  Þjóðviljanum og Helgarpóst-
inum og var ritstjóri Þjóðlífs 1988-1992. Óskar 
hefur starfað sjálfstætt að ritstörfum frá 1992. 
Kona Óskars er Kristín Ólafsdóttir. Þau eiga 
saman eina dóttur. Fyrir átti Óskar dóttur og 
Kristín son.

➜ Í STUTTU MÁLI

Miðaldasamfélagið var mjög næmt gagnvart sæmdinni 
og kröfunni um sæmd og virðingu. Mér finnst samfélagið 
sem við búum í í dag stundum ganga út á þetta; á tíðum 
geta peningar talað í þágu þessarar sæmdar og þeirrar 
virðingar en stundum hafa þeir bara ekkert að segja.



Ekkert um okkur án okkar!

Alvarlegt ástand í efnahagsmálum þjóðar- 
innar hefur lagst mjög þungt á öryrkja. 
Þeir hafa orðið að þola skerðingar á 
framfærslulífeyri umfram aðra þegna 
þessa lands. Um áramótin síðustu voru 
bætur almannatrygginga hjá meirihluta 
lífeyrisþega skertar um allt að 10% og   
1. júlí síðastliðinn voru greiðslur til fjöl- 
margra skertar enn frekar með nær 
engum fyrirvara. Þar að auki var þátttaka 
ríkisins í kostnaði við sjúkra-, iðju- og 
talþjálfun skert til muna nú 1. október. 

Öryrkjar nutu ekki góðærisins og eiga því 
sérstaklega erfitt með að takast á við 
kreppu og kjaraskerðingar. Aðalfundur 
ÖBÍ skorar á ríkisstjórn Vinstri grænna 
og Samfylkingar að bæta öryrkjum þær 
skerðingar sem þeir hafa orðið fyrir sem 
fyrst.

ÖBÍ bindur vonir við að hugmyndir 
nefndar sem unnið hefur að breytingum 
á greiðsluþátttöku almennings í heil- 
brigðiskerfinu nái fram að ganga. Þær 
gera ráð fyrir því að landsmenn borgi 
aldrei meira en ákveðna upphæð á ári 
fyrir lyf og aðra heilbrigðisþjónustu. 

Ályktun
aðalfundar ÖBÍ

24. október 2009

ÖBÍ treystir því að nefnd um endur- 
skoðun almannatryggingakerfisins komi 
fram með tillögur sem einfalda kerfið, 
geri það sanngjarnara og bæti hag 
öryrkja og sjúklinga til muna. Mikilvægt 
er að bótaflokkurinn aldurstengd örorka 
verði áfram í gildi og önnur sértæk 
úrræði, s.s. umönnunarbætur, uppbót 
vegna mikils lyfjakostnaðar og bensín- 
styrkur. Draga þarf verulega úr tekju- 
skerðingum á ný. Víxlverkunum á milli 
almannatrygginga og lífeyrissjóðakerfi- 
sins til öryrkja verður að linna. Það er 
ótækt að lífeyrissjóðir skerði réttindi 
fólks vegna greiðslna úr almanna- 
tryggingakerfinu.

Notendastýrðri persónulegri aðstoð 
(NPA) er brýnt að koma á sem fyrst. Stór 
hópur fatlaðra þarf að vera heima í dag 
þar sem félagsþjónusta fer einungis fram 
á heimilum fólks. NPA er úrræði fyrir 
þennan hóp, auk þess að vera 
atvinnuskapandi, fyrir fjölbreyttan hóp, 
um allt land. NPA gerir fötluðum kleift að 
vera virkir samfélagsþegnar á eigin 
forsendum, frjálsir og ábyrgir. Við 
leggjum til að þjónustan verði veitt þar 
sem fólk kýs.

www.obi.is
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Sögur um blóðsugur og Drakúla 
greifa hafa getið af sér ótal kvik-
myndir. Þar má nefna Hammer 
Horror-myndir sjötta áratugarins 
með Christopher Lee sem Drakúla. 
Árið 1972 kom svo svört útgáfa af 
Drakúla í kvikmyndinni Blacula. 
Árið 1979 kom kvikmyndin Salem‘s 
Lot og sama ár Nosferatu þýska 
leikstjórans Werners Herzog. Kvik-
myndin Blade og sjónvarpsserían 
Buffy The Vampire Slayer fjalla um 
vampíruveiðara en blóðsugur eru 
hetjurnar í kvikmyndum eins og The 
Hunger (1983) og Interview with the 
Vampire (1994) sem byggði á The 
Vampire Chronicles eftir Anne Rice. 
Svíar sendu frá sér vampírumynd-
ina Låt den rätte komma in árið 2008 
en hún fékk afbragðsgóða dóma. 

Frægasta bókmenntaverk um 
vampírur er Drakúla eftir Bram 
Stoker, en hún var byggð á sögu-
sögnum um hinn skelfilega Prins 
Vlad hinn þriðja í Rúmeníu sem 
var uppi á fimmtándu öld. Prins-
inn var þekktur sem „Vlad the 
Impaler“ vegna þess að hann 
stjaksetti fórnarlömb sín og pynti 
þau á hryllilegan hátt. Vamp-
írusögur voru mjög algengar á 
þessu landsvæði og Stoker kaus 
að byggja sögu sína um Drakúla 
greifa í Transylvaníu á prinsin-
um. Í verkinu fremur ástkona 
Vlads sjálfsmorð og harmur hans 
leiðir til þess að hann ákallar hin 
myrku öfl um að öðlast eilíft líf 
handa dauðans. Drakúla getur 
því ekki dáið og leitar að brúður 
sinni öldum saman sem leiðir svo 
til þeirrar æsispennandi atburða-
rásar í eltingarleik vampíruveið-
arans Van Helsing við skrímslið. 
Mikil rómantík er einnig í verk-
inu um ást sem aldrei gleymist, 

hina eilífu ást handan dauðans. Bók Stokers um Drakúla hefur veitt enda-
lausan innblástur og hefur meðal annars verið kvikmynduð árið 1931 
með Bela Lugosi í aðalhlutverki, og árið 1992 af Francis Ford Coppola.   

VAMPÍRAN Verkið „The Vampire“ eftir Sir Philip Burne-Jones sem málað var á hátindi gotneskrar rómantíkur á 19. öld.

DRAKÚLA GREIFI Bela Lugosi í hlutverki sínu 
árið 1931

EILÍF ÁST Vampírurnar Lestat og Louis úr Interview with a Vampire eftir Anne Rice.

Blóðug 
rómantík
Sannkallað vampírufár hefur gripið 
um sig í Hollywood í kjölfar „Twilight“ 
og „True Blood“ og það teygir anga 
sína víða inn í dægurmenninguna. En 
hvaða fyrirbæri eru eiginlega þessar 
rómantísku en hryllilegu blóðsugur? 
Anna Margrét Björnsson fór á stúfana í 
tilefni hrekkjavökunnar.  

Kynlíf, eiturlyf og hómóerótík 
Árið 1819 birti rithöfundurinn 
John Polidori stutta sögu sem 
nefndist The Vampyre. Sagan 
var byggð á aðdáun hans á Lord 
Byron, skáldinu sem síðar öðlað-
ist sess sem táknmynd rómantíska 
tímabilsins og þeirri ákveðnu kyn-
lífsbyltingu sem þá átti sér stað. 
Enginn veit hvort raunverulegt 
samband átti sér stað milli Polid-
oris og Byrons þar sem dagbæk-
ur þeirra fóru á bálið en það er 
augljóst að mikill hómó-erótismi 
er til staðar í sögunni. The Vamp-
yre er einnig fyrsta vampírusag-
an þar sem vampíran er sýnd sem 
heillandi og rómantísk andhetja. 
Bækur bandaríska rithöfundarins 
Anne Rice um vampíruna Lestat 
sem urðu gífurlega vinsælar á 
níunda áratugnum eru einnig upp-
fullar af ást og erótík milli karl-
manna. Spekúlantar vilja meina að 
vampíruæðið sem á sér reglulega 
stað tengist ávallt einhvers konar 
kynlífsbyltingu eða krísu í heim-
inum og nefna sem dæmi að Dra-
kúla eftir Bram Stoker hafi verið 
skrifuð á miðju tímabili þar sem 
frjálsar ástir og notkun vímuefna 
eins og kókaíns og ópíums tröll-
riðu ákveðnum stéttum. Á níunda 
áratugnum varð til dæmis ákveð-
ið vampíruæði með bókum fyrr-
nefndrar Anne Rice og kvik-
myndum eins og The Hunger og 
The Lost Boys sem mætti tengja 
við útbreiðslu eyðni í heiminum 
– vampírur sem eru fallegar, töff 

og gáfaðar en dæmdar til eilífðar-
nóns. Vampíruæðið sem nú ríkir 
með bókunum og kvikmyndunum 
Twilight, og sjónvarpsþáttunum 
True Blood er uppfullt af hómó-
erótískum tilvísunum. Í Twilight 
heillast stúlkan Bella af vampír-
unni Edward. Edward er dásam-
lega fagur en virðist hræddur og 
fyllist jafnvel viðbjóði í návist 
hennar. Ekkert kynlíf á sér stað á 
milli þeirra og má draga þá álykt-
un að sagan sé ákveðin fantasía 
stúlkna um að vera með samkyn-
hneigðum mönnum í sambandi 
sem er kynferðislega hættulaust. 
Í sjónvarpsþáttunum True Blood 
er talað um að vampírur „komi 
út úr líkkistunni“ og í byrjunar-
titlunum sést skiltið „God Hates 
Fangs“ (Guð hatar vígtennur) sem 
er væntanlega bein tilvísun í „God 
hates fags“ skilti í biblíubeltinu. 
Blaðamaðurinn Stephen Marche 
skrifaði í tímaritið Esquire nýlega 
að vampírur hefðu herjað á dæg-
urmenninguna hreinlega vegna 
þess að ungar gagnkynhneigðar 
konur vilji fara í rúmið með sam-
kynhneigðum karlmönnum. Hann 
segir að þorsti ungs fólks í vamp-
írubókmenntir og kvikmyndir 
séu táknmynd kynlífsbylting-
ar í Bandaríkjunum þar sem það 
óvenjulega er samþykkt, hvort 
sem það eru hjónabönd samkyn-
hneigðra, transgender einstakl-
inga eða „gotharar“ sem þrá það 
heitast af öllu að vera vampírur.  

Eins einkennilega og það má virðast þá hafa 
sögur og goðsagnir um verur sem nærast á 
blóði hinna lifandi verið til í flestöllum menn-
ingarheimum jarðkringlunnar í mörg hundruð 
og jafnvel þúsundir ára. Á Indlandi eru sögur 
um „vetala“, eins konar djöfla sem taka sér 
bólfestu í líkama fólks. Indverska gyðjan Kali 
er sýnd í myndmáli með vígtennur og háls-
festi búna til úr hauskúpum og hefur ávallt 
verið tengd við blóðdrykkju og mannfórn-
ir. Í Egyptalandi til forna drakk ljónagyðj-
an Sekhmet blóð. Persar áttu sér djöfla sem 
líkjast mikið vampírum seinni tíma og Babýl-
óníumenn rituðu sögur um Lilitu sem seinn-
ar varð að hinni hebresku Lilith, fyrstu konu 
Adams. Lilitu nærðist á blóði manna, kvenna 
og ungbarna. Rómverjar trúðu á vængjaðar 
verur sem nefndust Lamia og drukku blóð 
úr börnum og ungum karlmönnum að nætur-
lagi. Einnig má benda á tengsl sögusagna um 

vampírur við kristnina, en þar er talað um að neyta blóðs Krists og lík-
ama í táknrænni merkingu. Orðið vampíra eða „vampyr“  kemur  svo úr 
miðaldasögum Austur-Evrópu þar sem ákveðin móðursýki og hræðsla 
myndaðist um blóðsugur sem áttu að herja á heilu þorpin.  

Hver er uppruni vampíra?

Drakúla – frægasta vampíran

Vampírukvikmyndir

LILITH Hebresk vera sem 
drakk blóð ungbarna.

NÍUNDI ÁRATUGURINN Catherine Den-
euve í The Hunger.

Flestum vampírusögum ber 
saman um eftirfarandi einkenni: 
■ Vampírur þurfa blóð til að lifa. 
Án blóðs deyja þær, blóðið veitir 
þeim orku og eilíft líf. Vampírur 
nærast einungis á blóði. 
■ Vampírur fara á kreik að næt-
urlagi og hræðast sólarljósið. Í 
mörgum vampírusögum brenna 
vampírur upp til agna ef sólarljós 
skín á þær. 
■ Vampírur drepa oftast fólk með 
því að bíta það á háls og tæma 
úr því blóðið. Vampíra getur hins 
vegar kosið að skapa aðra vampíru 
með því að tappa blóði af mann-
eskju og láta hana svo drekka af 
sínu blóði. 
■ Vampírur styrkjast með árunum 
og þær vampírur sem hafa lifað 
öldum saman eru voldugastar. 
■ Vampírur eru oftast hávaxnar, 
grannvaxnar með sítt hár, ljós og 
undarleg augu og föla húð. 
■ Vampírur geta breytt sér í dýra-
líki, oftast leðurblökur, rottur, ketti, 
hrafna og úlfa. 
■ Vampírur lifa ofan í gröfinni eða 
sofa í kistum sínum að degi til. 
■ Vampírur hafa enga spegilmynd.
■ Vampírur hræðast oft 
krossa,kirkjur og Biblíur; slíkt er þó 
ekki algilt.
■ Vampírur geta einungis dáið ef 
þær fá viðarstjaka í gegnum hjart-
að, eru brenndar eða afhöfðaðar. Í 
sumum sögum er hægt að skjóta 
þær með silfurkúlu í hjartað. 
■ Vampírur eru oftast sýndar með 
vígtennur í bíómyndum en slíkt er 
sjaldnast tekið fram í þjóðsögum 
um vampírur.

Nokkrar staðreyndir 
um vampírur



K.S FERSKT LAMBALÆRI 

1189 kr.kg.

McCORMIC
SEAS SSON ALLO
KRYDD  453g

279 kr.
Hentar sérlega vel

269 kr.kg.

1698 kr pakkinn.

72 STK 245 kr.

 198 kr.kg.

98 kr.
198 kr

398 kr.kg.

698 kr.stk.

598 kr.kg.

1598 kr.kg.

695 kr. 

2998 kr.kg

1998 kr.kg



34  31. október 2009  LAUGARDAGUR

Auðvitað 
er þetta 
samt eins 
og Kósóvó 
eftir loftárás 
á meðan 
er verið að 
byggja. Ég 
hef enga 
hugmynd 
um það hve-
nær hverf-
ið verður 
klárað.

Þ
að vantaði ekki framsýn-
ina og dugnaðinn í góðær-
inu. Alls staðar spruttu 
upp ný hverfi, meira af 
kappi af en forsjá, svona 
eftir á að hyggja. Hvaða 

fólk átti að búa í öllum þessum húsum 
í öllum þessum nýju hverfum? 

Afleiðingar hrunsins og kreppunn-
ar eru hálfbyggð hverfi, sem af kald-
hæðni mætti kalla draugahverfi. Tóm 
hús, hálfbyggð hús eða grunnar standa 
myrkvuð innan um vegi og ljósastaura, 
hugmynd sem var stöðvuð í miðri 
framkvæmd – „beinagrindur góðær-
isins“ vilji maður vera ægilega dram-
atískur.

Úlfarsfellshverfi, á móti Grafarholti 
við rætur Úlfarsfellsins, er dæmi um 
hverfi þar sem mjög hefur hægst á 
uppbyggingunni. Í þeim hluta hverfis-
ins sem fyrst átti að byggja upp, var 
gert ráð fyrir um það bil 780 íbúð-
um í fjölbýli og sérbýli. Samkvæmt 
vef Reykjavíkurborgar er áætlað að 
samtals muni hverfin í Úlfarsárdal 
fullbyggð rúma um tíu þúsund íbúa. 
Í upphafi var gert ráð fyrir fimmtán 
þúsund íbúum, en talan minnkaði eftir 
að núverandi borgarstjórnarmeirihluti 
tók við og fækkaði fjölbýlum á svæðinu 
á kostnað sérbýla.

Eins og Þingholtin
Raunveruleikinn er allt annar en 
háleitar góðærishugmyndirnar gerðu 
ráð fyrir. Nú búa í Úlfarsfellshverfi um 
200 manns í 40-50 íbúðum. Einn þess-
ara frumbyggja er Kristinn Steinn 
Traustason rafiðnfræðingur, sem býr 
að Gefjunarbrunni ásamt konu sinni 
og tveimur dætrum, fjögurra og átta 
ára.„Við bjuggum í Grafarvoginum og 
þurftum að stækka við okkur,“ segir 
hann. „Okkur langaði til að byggja og 
það var líka landhagstæðast á þessum 
tíma. Við keyptum lóðina árið 2006 og 
hófumst handa. Öll plön sem við gerð-
um hafa staðist hundrað prósent, nema 
það bjóst auðvitað enginn við þessari 
rosalegu rýrnun krónunnar. Öll lán 
hafa hækkað upp úr öllu valdi vegna 
gengishrunsins. Það voru bara engin 
önnur lán í boði á þessum tíma önnur 
en myntkörfulán. Íbúðalánasjóður vildi 
ekki lána fyrir nýframkvæmdum.“

Kristinn segir að Úlfarsfellshverf-
ið hafi litið mjög vel út á pappírunum. 
„Þetta var kynnt sem mjög spennandi 
svæði. Skipulagið minnti á Þingholtin. 
Það var þétt byggð og mikil nálægð, 
húsin byggð framarlega á göturnar svo 
það áttu að vera bakgarðar út um allt. 
Það var skemmtileg hönnun á þessu og 
þetta átti að verða sjálfbært hverfi. Í 
sumum fjölbýlishúsunum var gert ráð 
fyrir atvinnu- og þjónustuhúsnæði og 
það áttu að koma skólar og leikskól-
ar. Nú er gert ráð fyrir að sambyggð-
ur leikskóli og grunnskóli fyrir fyrstu 
bekkina opni á næsta ári. Núna keyrir 
skólabíll um hverfið og fer með krakk-
ana í nærliggjandi skóla og foreldrar 
keyra yngri börn í leikskóla.“

Smábæjarstemning
Þótt enginn hafi búist við þeim veru-
leika sem nú blasir við segir Krist-
inn fólk almennt jákvætt. Það sé ekki 
annað hægt en að taka orðnum hlut 
með jafnaðargeði og æðruleysi. „Það 
er bara kósí að búa hérna,“ segir hann. 
„Sumarið var frábært. Maður vakn-
aði í fuglasöng og það er sólríkt hér 
og virkilega gott að vera í góðum veðr-
um. Það er stutt í náttúruna inn í dal 
eða upp á Úlfarsfellið. Þetta er þannig 
séð paradís. Eins er stutt í þjónustu, til 
dæmis styttra en ég var vanur í Graf-
arvogi. Maður er fljótur að komast úr 
hverfinu og hefur um að velja versl-
anirnar í Grafarholtinu og Kreppu-
torgið.“

Kristinn segir að aldrei hafi komið 
til greina að hætta við. „Við fluttum 
inn vikuna sem allt hrundi, 11. októb-
er í fyrra. Það var ekki aftur snúið. 
Maður situr uppi með þá ákvörðun. 
Þeir sem eru fluttir ætla að búa hérna 
áfram. Fólk stendur saman og það er 
baráttuandi í fólki. Það er enginn að 
væla.“

Kristinn segist vera farinn að kann-
ast við flesta í hverfinu. „Ég er alinn 
upp í Ólafsvík og veit hvernig smábæj-
arstemningin er. Þetta er ekki ósvipað 
hérna, nema Ólafsvík var stærri bær. 
Í sumar þegar fólk flutti í eitt húsið 
hérna var mikil innflutningsveisla 
með rokktónleikum. Það mættu marg-
ir í hverfinu þangað. Fólk er bara bratt 
og ákveðið í að halda þetta út.“

Kofar og kassabílar
Kristinn segir að uppbyggingin í 
hverfinu potist áfram þótt hægt fari. 
„Auðvitað er þetta samt eins og Kós-
óvó eftir loftárás á meðan er verið að 
byggja. Ég hef enga hugmynd um það 
hvenær hverfið verður klárað. Mér 
skilst að borgin sé að pressa á fólk að 
klára það sem það byrjaði á. Ég veit 
ekki hvað er að ske með verktakana 
sem standa fyrir kumböldunum, öllum 
hálfbyggðu fjölbýlishúsunum. Veit 
ekki hvort þeir eru farnir á hausinn 
eða hvað. En það er samt unnið. Það 
er ekki alveg dautt. Menn eru að pota 
þessu áfram þótt af minni krafti sé en 
áður. Þetta er svo sem ekki í fyrsta 
skipti sem hægist á framkvæmdum í 
sögunni. Maður vonar bara að ástand-
ið lagist sem fyrst.“

Þetta er spennandi umhverfi fyrir 
krakkana í hverfinu. Kristinn segir 
lítið um slysagildrur og að þokkalega 
sé gengið frá. „Það er stuð hjá krökk-
unum. Þau bjarga sér þótt það sé ekki 
leikvöllur. Smíða kofa og kassabíla og 
leika sér á götunum og í görðunum. 
Krakkar geta alltaf bjargað sér þótt 
það sé ekki allt mulið undir þá.“

Kristni dettur ekki í hug að velta sér 
upp úr ástandinu eða eyða tímanum í 
ásakanir. „Nei, það er nóg af öðrum 
að spá í því,“ segir hann og hlær. „Ég 
er ekki reiður. Maður heldur bara 
sínu striki. Maður vinnur sig bara út 
úr sínu.“ 

Enginn bjóst við þeim 
veruleika sem nú blasir við 
Hvernig er að búa í nýju hverfi sem á að rúma tíu þúsund íbúa en tvö hundruð manns búa í núna? Dr. Gunni talaði við Kristin 
Stein Traustason sem býr í Úlfarsfellshverfi. Þetta er þannig séð paradís, segir hann.

ÞAÐ ER BARA KÓSÍ HÉRNA Kristinn Steinn Traustason og húsið sem hann byggði.

STUTT Í NÁTTÚRUNA 
Og frábært á sumrin.

POTAST ÁFRAM Þó af minni krafti en áður. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN ÞETTA ER ALLT AÐ KOMA Fáir búa við Urðarbrunn eins og er. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

október 2009

V ið viljum styrkja fjölskylduna, 
hvað er betra á tímum sem 
þessum?“ segir Linda Mjöll 
Stefáns dóttir leikmyndahönnuður 

í spjalli við Fjölskyldublaðið. Fjölskyldu-
húsið sem stefnt er að því að opna á nýju 
ári í miðbænum verður samkomustaður 
fjölskyldna, kaffihús, leiksvæði og vett-
vangur fyrir hvers kyns námskeið sem 

munu höfða til fjölskyldufólks á öllum 
aldri.

Góð viðbrögð við hugmynd
Hugmyndin hafði legið í loftinu að sögn 
Lindu, sem flutti til Reykjavíkur fyrir 
nokkrum árum og fann fljótlega þörfina 
á barnvænu kaffihúsi, sem þó væri miklu 
meira en venjulegt kaffihús. 

Hún ræddi hugmyndina við Krist-
ínu Stefánsdóttur, sem átti um tíma 
verslun ina Liggalá við Laugaveg sem 
margir muna eftir. Þær hittu svo eld-
huga fyrir í Patrick Immer, Svisslend-
ingi sem flutti hingað ásamt konu og 
börnum fyrir nokkrum árum. Patrick er 

Vilja gera Reykjavík barnvænni
Þrír einstaklingar með sömu hugmyndir 
um mikilvægi fjölskyldu og góðra samveru-
stunda tóku að leggja á ráðin um Fjöl-
skylduhúsið fyrir tveimur árum. Nú sér fyrir 
endann á undirbúningi þessa metnaðar-
fulla verkefnis sem aðstandendur vonast til 
að geta opnað á nýju ári í miðbænum. FRAMHALD Á SÍÐU 11

Adda mætir 
til leiks á ný
Klassískur bókaflokkur 
endurútgefinn.
SÍÐA 10

Sonurinn lagður 
í einelti
Hárrétt viðbrögð björguðu 
málunum. SÍÐA 8
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Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með 
helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Sigríður Björg 
Tómasdóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Anton 
Brink Pennar: Karen Kjartansdóttir, Gunnar Hjálmarsson, 
Gunnþóra Gunnarsdóttir, Vera Einarsdóttir Ljósmyndir: 
Fréttablaðið Auglýsingar: Benedikt Jónsson benediktj@365.is

Sigríður 
Tómasdóttir 
skrifar

Það skemmtilegasta sem ég veit er að horfa á 
Star Wars, sagði tæplega fimm ára sonur minn 
við vinkonu mína á dögunum. Hún var efins, 

byrjar Star Wars-áhuginn virkilega svona snemma? 
Snemma fannst mér ekki rétta orðið þegar ég hef 
haft tilþrif tveggja ára dótturinnar fyrir augunum 
um skeið. Sú tekur prik í hönd og segir da va (Star 
Wars) og beinir að gestum og gangandi með tilheyr-
andi hljóði – vúvú, sem á að minna á hljóð í geisla-
sverði.

Ég hef ekki haft lúmskt gaman af þessum vopna-
burði smábarnsins, sem gjarnan fær að vera í 
hlutverki vélmennisins R2D2 (dídúdídú) í Star 
Wars-leikjum heimilisins, eða þá varnarkúlu sem 
drengurinn vill meina að leiki hlutverk í heimi 
Stjörnustríðs. Rétt er að taka fram að ég er lítið 
menntuð í fræðum nýju myndanna þriggja.

Ég hélt sjálf ógurlega upp á „gömlu“ myndirnar. 
Þegar ég ákvað að rifja upp kynnin við þá fyrstu 
af gömlu myndunum síðastliðið vor fékk strák-
urinn að sjá hluta hennar. Ekki þurfti meira til, 
honum fannst þetta brot alveg stórkostlegt og þá 
einkum Svarthöfði magnaður. Mér fannst hann nú 
í það yngsta fyrir myndina og við tókum ekki upp 
kvikmyndaþráðinn fyrr en með haustinu. Þess má 
þó geta að í millitíðinni fóru ógurlega margir Star 
Wars-leikir fram á heimilinu, prik urðu að geisla-
sverðum og skikkjur að Svarthöfðabúningi. Einnig 
var gamalt legódót dregið fram með ýmsum hetj-
um nýrri myndanna sem nágrannadrengur sá um 
útskýringar á.

Í haust hófst svo það verkefni vetrarins að horfa 
á allar myndirnar sex – drengnum til mikillar 
ánægju. Hann situr límdur við sjónvarpið og hefur 
mesta ánægju af bardögum. Stúlkuna, sem fékk að 
horfa á nokkrar mínútur, þurfti að draga grátandi 
í burtu hrópandi „dava“ áður en hún var 
svæfð. Ég hef hins vegar ekki haldið 
meira út en áhorf með öðru auganu, svo 
langdregnar eru þessar myndir. Sögu-
þráðurinn er líka frekar ruglingslegur 
og ég hef ekki lagt í miklar útskýring-
ar á honum nema að hann snúist um 
baráttu þeirra vondu og góðu. 

Á því hafa börnin áhuga – hvort 
sem er í bók eða mynd. Sú litla 
heldur því reyndar fram stund-
um að hún sé að horfa á Star 
Wars þegar barnatíminn er 
í sjónvarpinu. Og held-
ur áfram að munda 
sverðið af miklum 
glæsileik. 

Da va dídúdídú

Einn mesti frumkvöðull í tónlistar-
kennslu og tónlistarstarfi Íslend-
inga, Guðmundur H. Norðdahl, 
vinnur um þessar mundir hörðum 

höndum að því að útbúa nýtt kennsluefni 
fyrir börn. Efninu er ekki aðeins ætlað 
að opna augu þeirra fyrir heimi tón-
listarinnar heldur stefnir Guðmundur 
einnig að því að styrkja hæfileika 
þeirra til að skilja stærðfræði 
og tungumál. 
Guðmundur er 81 árs og á að 

baki nærri 70 ára tónlistarferil. 
Hann hefur stofnað tónlistarskóla 
og starfað víða um land sem 
hljómsveitarstjóri, hljóðfæraleik-
ari, kór- og lúðrasveitastjórnandi auk 
þess sem hann hefur ávallt verið við 
tónlistarkennslu eða í starfi skólastjóra 

tónlistarskóla. Mest yndi hefur hann þó 
haft af því að kenna ungum börnum töfra 
hljómanna. „Börnin er eina óspillta fólk-
ið á Íslandi,“ segir Guðmundur og hlær 
góðlátlega þegar hann er spurður hvers 

vegna hann hafi helst kosið að starfa 
með börnum sem ekki þykir eins fínt 
að kenna og fullorðnum. 

Um þessar mundir endursýnir 
Ríkissjónvarpið barnaefnið Flaut-
an og litirnir sem fyrst var sýnt 
um miðjan níunda áratug síðustu 

aldar. Efnið útbjó Guðmundur 
með hliðsjón af samnefndum 
kennslubókum sínum en fyrsta 
hefti þess hefur selst í þúsund-
um eintaka og telst með sölu-
hæstu bókum hér á landi. Guð-
mundur segir efnið þó barn síns 

tíma. Það sem hann sé nú að útbúa 
ásamt fleiri fagmönnum sé ný tækni og 
nýjar aðferðir. 

„Með því vil ég kenna fimm til sex 
ára krökkum lestur og reikning með 
tónlist,“ segir hann og bendir á að 
sama grunn þurfi til að ná tökum 
á þessu námsefni. Teikni-
myndafígúrur muni leið-
beina barninu og metnaður 

lagður í að leiða barnið áreynslulaust á 
brautir áhuga og þekkingar. 

Í tónlistarskóla Hafralækjarskóla í 
Þingeyjarsýslu var hafið samstarf við 
grunnskóla og lögð áhersla á faglega 

samræmingu tónlistar við almennt 
skólastarf. Guðmundur kom að 
stofnun skólans, eins og svo 
margra annarra, og segir hann 
starf skólans ávallt hafa verið til 
fyrirmyndar í þessum efnum. 
„Krakkar eru svo móttækilegir 
og gleypa í sig allt,“ segir hann. 

Því sé mikilvægt að vanda til verka 
við fræðslu þeirra. 

Guðmundur sinnir nú tónlistarkennslu 
í Fossvogsskóla auk þess sem hann vinn-
ur að því að útbúa tæki og kennsluefni 
til að auðvelda börnum námið. Spurður 
hvort hann hafi ekki áhuga á að fara að 
setjast í helgan stein skellir hann upp 
úr og svarar: „Ég vil kenna á meðan ég 
hef heilsu til. Annars myndi mér bara 
leiðast.“ kdk

Miðlar stærðfræði og 
TUNGUMÁLI Í TÓNUM
Guðmundur H. Norðdahl hefur á nærri sjötíu ára löngum tónlistarferli starfað víða um land og ávallt þótt 
hvalreki í menningarlífinu. Hvar sem hann kemur vaknar áhugi á hljómum meðal fólks, ekki síst ungra 
barna. Von er á nýju kennsluefni fyrir börn frá honum þar sem teiknimyndafígúrur sjá um kennsluna. 

BARNVÆNT

Nýtur þess að miðla þekkingu til barna Þótt 
liðin séu um 20 ár frá því að Guðmundur 

lét útbúa barnaefnið Flautan og litirnir eru 
þættirnir enn á dagskrá RÚV. Von er á nýju 

efni frá Guðmundi í takt við breytta tíma.
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Draugagangur í Salnum
Tíbri heitir draugur sem birtist alltaf í 
Salnum í Kópavogi 1. nóvember til að 
segja sögur af vinum sínum sem eru 
tónlistarmenn. Í ár ætlar Tíbri að segja 
sögur af Poulenc og Beethoven og 
hann verður ekki einn, því nornin 
Kírikí, sem er alltaf að hrekkja, kemur 
að hitta hann. Frá klukkan 12.30 verða 
fjöllistamenn frá Götuleikhúsinu og 
einnig tveir andlitsmálarar sem bjóða 
upp á ókeypis andlitsmálun. Börn eru 
beðin um að koma klædd í grímubún-
inga á tónleikana ef þau geta. 
Tónleikarnir, sem hefjast klukkan eitt, 
eru hluti af tónleikaröð fyrir börn sem 
boðið er upp á í Salnum í vetur fyrstu 
helgina í mánuðinum. Í desember 
verða það spaugararnir í Ljótu 
hálfvitunum sem ætla að skemmta 
börnunum þannig að segja má að 
tónleikarnir séu af fjölbreyttum toga.
Miðaverð eru þúsund krónur.

og enn betri fréttirog enn betri fréttir
FrábærarFrábærar

Til þeirra þúsunda Íslendinga sem nota 
Pro-Gastro8 við meltingarörðuleikum.
50% meira er af góðgerlum í hverju hylki sem þýðir 
að sumir þurfa bara að taka inn 1 hylki á dag.

Pro-Gastro8 góðgerlanir vinna gegn erfiðri meltingu. 

Pro-gastro8 fæst í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM
OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA!



Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

NEW ENGLAND tungusófi
Stærð: 252X165
Færanleg tunga

Verð áður: 188.000,-
Verð nú: 169.200,-

FATCAT tungusófi
Stærð: 320X165
Færanleg tunga

Verð áður: 235.000,-
Verð nú: 199.750,-

-15%

-10%

COMO
Stækkanleg borðstofuborð í 
hnotu

160(248)x100

Verð: 159.000,-
200(288)x110

Verð: 179.000,-
Vegghengdur skenkur 182cm

Verð: 108.000,-

LUCAS leðurtungusófi
Stærð: 285X223 Verð: 299.000,-

VISION
leðursófasett
Fáanlegt í svörtu og 
hvítu leðri

3ja sæta

Verð: 169.000,-
Stóll

Verð: 85.000,-

DIVANY
– einnig fáanlegt í hvítu háglans

Veggskápur 160cm verð: 

69.000,-
Skenkur 180cm verð: 

158.000,-
Borðstofuborð 140X140 verð: 

118.000,-

Skápur fáanlegur í svörtu 
og hvítu háglans 

Verð:

138.000,-

Borðstofuborð
160X90 hvítt háglans

Verð áður: 78.000,-
Verð nú: 62.400,-

-20%
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minningar
 ...ylja okkur á síðkvöldum

Myndverkakonan Salbjörg 
Rita Jónsdóttir býður 
upp á barnamyndatök-
ur á vettvangi en hún 

vill helst mynda börn í umhverfi 
sem þau þekkja og líður vel í. Ljós-
myndaþjónustan hefur fengið nafn-
ið Köttur úti í mýri og lýsir hún til-
urð hennar með eftirfarandi hætti 
á heimasíðunni www.kottur-uti-i-
myri.com: 

„Köttur úti í mýri kemur við 
sögu í niðurlagi margra ævintýra. 
Sem barn opnaðist mér marglitur 
heimur þjóðsagna og ævintýra í 
safni Jóns Árnasonar. Upp frá því 
langaði mig að segja ævintýri. Ég 
lærði hönnun og listir í sjónrænum 
miðlum í Þýskalandi og nota því 
frekar myndir en orð til að segja 
frá.“ 

Salbjörg hefur lengi haft gaman 
af því að mynda börn og hefur hug-
myndin blundað í henni um margra 
ára skeið. Hún reynir oftast að láta 
sem minnst fyrir sér fara til að ná 
augnablikum þegar börnin eru 
sem eðlilegust. „Það eykur líkurn-
ar á því að ég nái að festa á mynd 
einhverja þá töfra sem þau upp-
lifa.“ Salbjörg er ekki ljósmynd-
ari í tæknilegum skilningi þess 
orðs þótt hún noti myndavélina til 
að draga upp portrett af fólki. „Ég 
byggi á bakgrunni mínum í hönnun 
og listum til að ljá ljósmyndunum 
ákveðinn blæ.“

Salbjörg reynir að skapa ákveðna 
stemningu með vali á sjónarhorn-
um og linsum. Þá eyðir hún dágóð-

um tíma í eftirvinnsluforritum til 
að auka áhrif ljóss og skugga og 
draga fram ákveðna liti. Í sumum 
tilfellum færir hún hluti úr stað eða 
margfaldar myndefnið svo dæmi 
séu tekin. „Ég reyni að fanga raun-
veruleikann sem ég skerpi síðan 
á með eftirvinnslu og oft verð-
ur útkoman eilítið ævintýraleg. 

Umfram allt reyni ég þó að mynda 
börnin við að gera eitthvað sem þau 
hafa gaman af til að myndin verði 
minning um það. Stundum hentar 
þó betur að taka uppstilltar myndir 
og tek ég þær vitanlega líka að mér 
ásamt því að mynda börn við hin 
ýmsu tækifæri.“ Nánari upplýsing-
ar er að finna á heimasíðunni. - ve

HVERSDAGSLEG 
ævintýri fest á filmu
Salbjörg Rita Jónsdóttir fangar hversdagsleg ævintýri barna á filmu. Hún skerpir á þeim 
með eilítið ævintýralegri útkomu en leggur þó höfuðáherslu á að myndirnar verði minn-
ing um það sem börnin hafa gaman af að gera.

Hefur lengi haft ánægju af því að mynda börn Hugmyndin að ljósmynda-
þjónustunni hefur blundað í Salbjörgu lengi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Í geimflaugaleik  Ísar er hugfanginn 
af geimnum og ef vel er að gáð má 
sjá fljúgandi geimflaug á ferð.

Margföldun Í sumum tilfellum færir 
Salbjörg hluti úr stað og margfaldar 
myndefnið. 

Prinsessa Dalía hefur gaman af 
prinsessum en Salbjörg tók af 

henni myndaseríu í prinsessuleik.
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www.lur.is
10:00 – 18:00mán

fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Frábært úrval sófa 
og hvíldarstóla

Jól í október Jólasveinarnir í glugga Rammagerðarinnar 
hafa fylgt aðdraganda jóla lengi. Þó að ekki séu allir sáttir við 
jólaskreytingar í október er það skemmtileg tilbreyting fyrir börn 
og fullorðna að rölta fram hjá glugganum og komast í snemm-
búið jólaskap. 

Hugað að föndri Ekki er jólaföndurráð nema í 
tíma sé tekið! Nú styttist í að það sé leyfilegt að fara 
að huga að jólaföndri fjölskyldunnar. Upplagt er að 
nota næstu vikur til þess að viða að sér efni í 
föndrið, könglum, rúllum undan klósettpappír og því sem til fellur. 
Hugmyndaflugið er eina hindrunin hér. Svo er tilvalið að hafa 
notalega föndurstund við upphaf aðventunnar og gera jólagjafir 
sem hitta örugglega í mark hjá stórfjölskyldunni, enda halda allir 
mest upp á heimagerðar gjafir að því er rannsóknir herma.

INNRAMMAÐAR MINNINGAR  Myndir af ættingjum og vinum eru fyrirtaks 
skraut á hverju heimili. Nú er um að gera að nota haustkvöldin til að framkalla 
nokkrar góðar myndir í stað þess að láta þær liggja í tölvunni um ókomna tíð. 



100%
náttúrulegt

Náttúruleg leið til þyngdarstjórnunar

Sandra Fannarsdóttir 45 ára, fjárfesti í fyrsta Metasys pakkanum fyrir 
4 árum. Hún heyrði frá góðri vinkonu að Metasys væri mjög orku-
gefandi og var það einmitt það sem Söndru vantaði og það heldur 
betur. Á þessum tíma þjáðist hún af vefjagigt, háþrýstingi og  
ýmsum kvillum og tók inn ótalmörg lyf, hafði gert árum saman og 
var ekki tilbúin að gefast upp. Ekki aldeilis.  „ Ég var orðin algjörlega 
orkulaus og við það að bugast sem í huganum var eiginlega ekki í 
boði, móðir  í ábyrgðarstöðu og í fullu kennaranámi. Vinkona mín 
sagði einnig að Metasys væri frábært fitubrennsluefni og fussaði ég 
bara við því, þar sem ég taldi mig vera búin að prófa allt undir sólinni 
í þeim efnum. Á þessum tímapunkti var ég 40 kílóum of þung og má 
segja að það sé orsök og afleiðing af þeim kvillum sem ég hafði verið 
að kljást við. Ég var fyrst og fremst á höttunum eftir ORKU, og auka-
kílóin voru aukaatriði! Eftir að ég byrjaði að taka inn Metasys fann ég 
nánast strax fyrir frábærri orkubreytingu og var þá yfir mig ánægð 
með áhrifin af Metasys.  Eftir rúman mánuð uppgötvaði ég að ég var 
nánast verkjalaus og hreinlega bara leið rosalega vel.  Ég er geðgóð 
að eðlisfari og viðurkenni að þegar mér leið sem verst var ég ekki 
eins glöð og ánægð með lífið eins og mér er eiginlegt. Svo fóru 
kílóin að fjúka sem var frábær bónus. Á þessum 4  árum hef ég 
prófað að hætta á Metasys og lengst í tvo mánuði og satt að segja 
ætla ég ekki að gera það aftur. Verkir og slen komu aftur og gamlir 
kvillar fóru að gera vart við sig. Metasys eitt heldur mér heilbrigðri og 
þarf ég engin lyf lengur.  Á þessum 4 árum sem ég hef tekið inn 
Metasys hefur þyngdin rokkað og náði mest af mér á tímabil 19 kg. 
en ég vildi ná meiri árangri. Hóf samstarf við frábæran einkaþjálfara, 
Nonna Hjaltalín, sem hefur hjálpað mér að ná settum markmiðum 
og átta mig á því að ábyrgðin er í mínum höndum og ekkert gerist 
nema að tekið sé á vandamálinu. Metasys er frábær hjálp en hreyf-
ing og hollt mataræði verður að fylgja með enda kemur það fram í 
leiðbeiningunum sem fylgja Metasys. Ég mun aldrei þreytast að 
mæla með Metasys ég er í langtum betra formi og léttari en þegar 
ég var tvítug“ Segir Sandra að lokum kát í bragði.

Metasys er þróað og rannsakað sem þriggja mánaða áætlun og 
þeir sem þurfa léttast ná bestum árangri sem skrá matardagbók, 
auka hreyfingu og hyggja að mataræði!
 
Metasys hefur verið fáanlegt á Íslandi í 5 ár og er eitt vinsælasta 
fæðubótaefnið til að grennast ásamt því að vera mjög orku-
gefandi og heilsubætandi en hægt er að nálgast fjölmargar góðar 
reynslusögur á www.metasys.is

Fékk heilsuna aftur með Metasys

Metasys er þróað og rannsakað sem þriggja mánaða áætlun og

Sandra Fannarsdóttir

g þ g
agði.

20%
afsláttur á meðan 

birgðir endast!

-bónusinn var að missa 29 kg.

Metasys er ekki “kraftaverkapilla” árangur 
þyngdarlosunar stjórnast af þrem megin þáttum. 

1.  Taka inn METASYS reglulega og minnst þrjá mánuði 
2.  Viðhafa skynsamlegt mataræði, borða reglulega, 
     forðast sykur, áfengi og óvönduð kolvetni
3.  Stunda hæf ilega hreyf ingu minnst 3x í viku, 
     minnst 30 mínútur í senn.
 

METASYS er fáanlegt í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum flestra stórmarkaða

pr
en

tu
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6 fjölskyldan

úti að leika
er hollt og gott ...

BESTU RÓLÓARNIR
Ferð á leikvöllinn er góð fjölskylduskemmtun um helgar. Ef allir eru orðnir leiðir á leikvell-
inum í næsta nágrenni er af nógu að taka á höfuðborgarsvæðinu. Fjölskyldublaðið bendir 
hér á nokkra einstaklega góða. 

Seðlabankaróló
Á Arnarhóli er ágætis róluvöllur með klifurbraut og húsum. Þarna reynist krökkum auðvelt að virkja 
ímyndunaraflið, enda platkíkir á svæðinu sem snýr að miðbænum. Þarna er líka sandkassi og rólur, 
sem kunnugir fullyrða að séu kraftmestu rólur á höfuðborgarsvæðinu.

Grænuborg
Leikvöllurinn á Grænuborg, á Eiríksgötu gegnt Hallgrímskirkju, 
er dæmi um leikvöll sem er á leikskólalóð. Slíkir leikvellir eru við 
alla leikskóla, en misspennandi eins og gengur. Þeir standa 
öllum opnir fyrir utan dagvistunartíma barnanna. Þessi á 
Grænuborg er stór og spennandi, meðal annars með einni 
hæstu rennibrautinni í bænum. Þá er stutt í myndastyttugarðinn 
við safn Einars Jónssonar, sem krökkum finnst skemmtilegur.

Hljómskálagarðsróló
Hljómskálagarðinn, sem og Miklatún, mætti nýta mun betur fyrir 
fjölskyldur í borginni. í Hljómskálagarðinum má þó finna 
leikvörubíl og sandkassa og nokkuð mikilfenglega klifurgrind. 
Hún er ekki heppileg fyrir yngstu börnin en krakkar á skólaaldri 
fá góða útrás í þessari stóru klifurgrind.

Álafosskvosin
Leikvöllurinn í Álafoss-
kvosinni er með 
víðáttumestu leikvöll-
um landsins. Betra 
væri að tala um 
leik svæði. Skemmtileg 
rennibraut er þarna, 
aparóla, rólur, þrauta-
braut og mjög spenn-
andi höggverk eftir 
Magnús Tómasson.

Víkingaróló
Í Leirvogstunguhverfinu í Mosfellsbæ, við 
enda Kvíslartungu, var opnaður í sumar 
ljómandi skemmtilegur víkingaleikvöllur. 
Hann samanstendur af húsaþyrpingu með 
brú á milli sem krökkum finnst gaman að 
leika sér í. Þarna er líka fyrirtaks aparóla, 
sparkvöllur, grillaðstaða og aðstaða til að 
snæða. Stutt er í hesthúsin í Mosfellsbæ svo 
oft má rekast á hross í nágrenninu.

KAFFISOPINN INDÆLL ER  Foreldrar sem sitja og fylgjast með börnum sínum 
leika sér á leikvöllum eiga það á hættu að verða kalt, enda ekki á fullu í leik eins og 
krakkarnir. Til að forðast kuldahroll er gott ráð að taka kaffi eða kakó með á leikvöllinn.

Tjarnarborg
Fjölbreytileg leiktæki fyrir litla krakka og stóra 
er að finna á Tjarnarborg sem eins og nafnið 
gefur til kynna er við Reykjavíkurtjörn. 
Útsýnið yfir Þingholtin er skemmtilegt og 
umhverfið notalegt. Sandurinn í sandkassan-
um er ljós sem er skemmtileg tilbreyting.
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Tilboð gildir út nóvember 2009 eða meðan birgðir endast

Glerfínt og GLJÁANDI fyrir jólin

SparCreme
Burt með 

uppsafnaðann kísil 

Frábært efni til að 
fjarlægja uppsöfnuð 

óhreinindi, kísil og 
sápuskánir. Notist 

á postulín, keramik, 
ryðfrítt stál o.fl.

Blue Star
Öflugt hreinsiefni 

á gólf, veggi og 
skápa

Vinnur á hverskyns
óhreinindum. 

Þornar hratt og 
skilur ekki eftir sig 

sápuskán.

NABC
Baðherbergis-
hreinsir

Hreinsar, sótt-
hreinsar og 
eyðir ólykt.

SparCling
WC-hreinsir

Fyrir harða 
sýruþolna fleti.

Ultra
glerhreinsir
Hreinir gluggar

Til notkunar á alla 
gler- og plastfleti. 

HREIN FAGMENNSKA FRAM Í FINGURGÓMA HJÁ BESTA

Útsölustaðir
Besta Ármúla 23 

Reykjavík
Sími 510-0000

Besta Brekkustíg 39 
Njarðvík

Sími 420-0000
Besta Grundargötu 61 

Grundarfirði
Sími 430-0000

Besta Miðvangi 13 
Egilsstöðum

Sími 470-0000
Besta Egilsbraut 6 

Neskaupstað
Sími 477-1900

A.Karlsson
Víkurhvarfi 8

Kópavogi Sími 
5600-900

20%
afsláttur

af  hreinsiefnum
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Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

HOLTAGARÐAR  verða með líflegra móti um helg-

ina. Ingó Veðurguð syngur frá 14 til 15 á laugardag, trúður 

verður þar báða dagana og margar kynningar í gangi. Hin 

þekkta verslun Habitat opnar í dag og er á efri hæð Holta-

garða ásamt Tekk-Company, Te og Kaffi og Dorma.

Ingimar stofnaði nýlega síðu á 
Face book undir yfirskriftinni 
Höldum herramennskunni lif-
andi. „Ég var orðinn frekar pirrað-
ur á að sjá stráka skella á eftir sér 
hurðum beint framan í konur og 
annað fólk, og hegða sér almennt 
á ókurteisan hátt í garð kvenna,“ 
segir hinn tvítugi Ingimar. 

Blaðamann fýsir að vita hvaðan 
þessi áhugi á herramennsku sé 
ættaður, er hann kannski alinn upp 
á þennan hátt? „Nei, ætli þetta sé 
ekki bara meðfætt. Ég hef alltaf 

viljað vera herramaður og haft 
áhuga á sixtís-menningu þar sem 
menn sýndu konum sínum virð-
ingu,“ svarar hann.

Ingimar reynir að leggja sitt af 
mörkum með því til dæmis að opna 
hurðir, bera töskur og standa upp 
fyrir konum í strætó. „Með því að 
stofna þessa Facebook-síðu vildi 
ég dreifa boðskapnum og vona að 
fleiri taki sér herramennskuna til 
fyrirmyndar,“ segir hið unga sént-
ilmenni sem reynir helst að líkjast 
göfugmennum úr gömlum mynd-

um á borð við Cary Grant og Rock 
Hudson, 

En að helgarplönum. Hefur hann 
eitthvað herralegt í huga? „Ég var 
reyndar bara að hugsa um að fara 
í hrekkjavökupartí til vina minna 
og ætli við förum ekki í bæinn á 
eftir,“ segir Ingimar sem heldur 
talsvert upp á staðina Sódómu og 
Zimsen. 

Á sunnudaginn ætlar hann að 
taka því rólega og líklegt þykir 
honum að hann endi með vídeó-
glápi.  solveig@frettabladid.is

Fæddur herramaður
Ingimar Flóvent Marinósson hefur ekki þaulskipulagt helgina. Hann veit þó að hann ætlar að skella sér í 
hrekkjavökupartí og út að dansa á eftir og eitt er víst að hann mun hegða sér sem herramaður.

Ingimar Flóvent Marinósson stofnaði Facebook-síðu sem hvetur karlmenn til herramennsku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



MÁLSTOFA UM GALILEO GALILEI  verður haldin í Þjóðminjasafn-

inu í dag klukkan 13. Í ár eru 400 ár liðin frá því að Galileo gerði merkar upp-

götvanir á sviði stjörnufræði. Málstofan er haldin í tengslum við árlega viku 

ítölskunnar sem haldin er víða um heim. www.hi.is

Þær Rakel Hlín Bergsdóttir og 
Helga Bestla Baldursdóttir stýra 
barnafataversluninni Fiðrildinu 
sem opnar í Faxafeni 9 í dag en 
Rakel lýsir tilurð verslunarinn-
ar með eftirfarandi hætti: „Ég 
útskrifaðist úr viðskiptafræði 
árið 2007 og fór að vinna á endur-
skoðunarskrifstofu. Ég fann fljót-
lega að það átti ekki við mig og 
langaði að gera eitthvað lifandi og 
hitta fólk. Hugmyndin að verslun-
inni skaut upp kollinum og fékk ég 
vinkonu mína Helgu Bestlu Bald-
ursdóttur í lið með mér.“ 

Rakel og Helgu grunaði að mikið 
væri til af heillegum 

barnafötum sem 
væru komin 

úr notkun 
í skápum 
og skúff-

um landsmanna og kom 
það svo sannarlega á 
daginn þegar þær 
fóru að grennsl-
ast fyrir. „Við 
auglýstum á 
Barnalandi 
og í kring-
um okkur, 
og erum 
komnar 
með fínan 
lager af 
fallegum 
fötum. Við 
borgum kílóverð fyrir 
fötin og förum vand-
lega í gegnum þau. Þau 
eru síðan þvegin og straujuð og eru 
mörg hver eins og ný.“ 

Þær Rakel og Helga selja einn-
ig nýjar samfellur, teppi, sokka-
buxur og sokka. „Þetta eru fötin 
sem eru næst barninu og eru auk 

þess mikið notuð og þvegin svo 
við ákváðum að hafa þau ný. Við 

reynum að kaupa þau inn á hag-
stæðu verði því við viljum halda 
verði í versluninni í lágmarki til 
að sem flestir geti átt kost á því 

að koma.“ 
Í versluninni eru einnig 

barnavörur í umboðs-
sölu. „Við tökum við 

vögnum, kerrum, 
bílstólum, ömmu-

stólum, bumbo-
stólum, 
göngugrind-
um, hjólum 

og fleiru sem 
viðkemur börnum en 
okkur finnst hafa 
vantað vettvang fyrir 
notaðar vörur af 
þessu tagi. Þá finnst 
okkur um að gera 
að nýta það sem er 
heillegt í stað þess 

að flytja stöðugt inn 
auk þess sem við teljum okkur 
vera að leggja okkar að mörkum 
til umhverfisins. „Við erum þó líka 
með leikföng en þá eingöngu tré-
leikföng og má þar nefna dúkku-
hús, eldavélar og púsl,“ segir Rakel 
og bendir á að í versluninni sé 
einnig að finna íslenskt handverk 
eins og spangir og prjónahúfur. 

Þær Rakel og Helga vilja að 
börn hafi ánægju af því að koma 
í búðina og hafa lagt sig fram 
um að gera umgjörðina litríka og 
skemmtilega. Þær hafa útbúið lítið 
leikhorn og í tilefni opnunarinn-
ar verður boðið upp á blöðrur og 
sleikjó. vera@frettabladid.is

Notað og nýtt á börnin
Barnafataverslunin Fiðrildið opnar í dag en þar fá vel með farin barnaföt nýtt líf. Þar er einnig boðið upp 
á nýja smávöru, tréleikföng, barnavörur í umboðssölu og íslenska hönnun. 

Í versluninni má finna íslenskt hand-
verk eins og þessa prjónahúfu, Fjör-

kálfinn, eftir Þóru Kristínu Bjarnadóttur.

Helga og Rakel eru báðar miklar barnagælur. Helga vinnur í hlutastarfi á leikskóla og Rakel á von á sínu þriðja barni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fötin eru 
þvegin og 

straujuð og 
eru mörg 

hver eins og 
ný.

Uppfinningamennirnir Rúi og Stúi skemmta börn-
um í Leikhúsinu í Kópavogi næstu þrjár helgar.

Barnaleiksýningin Rúi og Stúi sem frumsýnd var hjá 
Leikfélagi Kópavogs síðastliðið vor hefur verið tekin 
upp að nýju. Kynning og sala sýningarinnar er í sam-
starfi við Kópavogsdeild Rauða krossins og rennur 
þriðjungur af miðaverði til barna- og ungmennastarfs 
Rauða krossins. 

Rúi og Stúi fjallar um sérkennilega uppfinninga-
menn sem hafa fundið upp vél sem getur búið til eða 
lagað hvað sem er. Bæjarbúar eru afar ánægðir með 
vélina en blikur eru á lofti þegar vélin bilar og bæj-
arstjórinn hverfur. Samtímis fer skuggaleg persóna á 
kreik í bænum og undarlegustu hlutir fara að hverfa 
úr fórum bæjarbúa. 

Höfundar verksins eru Skúli Rúnar Hilmarsson og 
Örn Alexandersson. Sex leikarar taka þátt í sýning-
unni sem er í leikstjórn Harðar Sigurðarsonar. 

Aðstoðarleikstjóri er Sigrún Tryggvadóttir, Berg-
rún Íris Sævarsdóttir sér um leikmynd og lýsingu 
annast Arnar Ingvarsson og Skúli Rúnar Hilmars-
son. 

Sýningar fara fram í Leikhúsinu Funalind 2. Miða-
verð er 1.500 kr. Miðapantanir eru í síma 554 1985 
eða á netfanginu midasala@kopleik.is. Sex sýningar 
eru eftir en tvær verða nú um helgina, á laugardag 
og sunnudag klukkan 14.

Rúi og Stúi á fjalirnar á ný

Rúi og Stúi eru litríkir uppfinningamenn.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

www.elin.is • Bæjarhrauni 2 Hfj. • Sími: 696 4419

Rope Yoga 
Námskeið hefjast 2. og 3. nóvember

Slys og veikindi barna

Námskeiðsgjald: 6.500 kr. á mann en 5.000 krónur ef maki eða
eldra systkini tekur líka þátt.

Leiðbeinandi er Sigrún Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11    www.redcross.is/kopavogur     opið virka daga kl. 10-16

Skráning er til 14.mars

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið
Slys og veikindi barna 9. og 11. nóvember kl. 18-21 í 
Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu er fjallað um varnir gegn slysum á börnum og
orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri.
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu
tagi, endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna
á sjúkrahús o.fl.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 5. nóvember.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar fá ókeypis á námskeiðið og 
félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið fá 10% afslátt.
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Tölum saman heitir verkið sem 
Vigdís Finnbogadóttir afhjúpar 
á morgun í tilefni af ársafmæli 
Söguhrings kvenna. Það er unnið 
undir handleiðslu listakvennanna 
Fitore Berisha og Helgu Arnalds. 
Helga hefur einnig gert vídeóverk 
um sköpunarferli verksins og það 
verður frumsýnt við sama tæki-
færi. Fólk af erlendum og íslensk-
um uppruna skemmtir með tón-
list og dansi og boðið verður upp 
á veitingar. 

„Samkoman er öllum opin, líka 
körlum,“ segir Kristín R. Vil-
hjálmsdóttir brosandi en hún er 
frumkvöðull Söguhringsins. Það 
er félagsskapur kvenna af erlend-
um uppruna sem hittast í Borgar-
bókasafni Reykjavíkur einu sinni 

í mánuði ásamt íslenskum stall-
systrum til að njóta samveru, 
deila reynslu hver með annarri 
og æfa sig að tala íslensku.

Kristín flutti til Íslands í fyrra 
eftir að hafa alist upp í Dan-
mörku og var fljótlega ráðin 
verkefnisstjóri fjölmenningar-
deildar Borgarbókasafnsins. „Ég 
sótti fyrirmynd starfseminn-
ar til Danmerkur þar sem bóka-
söfn eru mikil gátt inn í samfé-
lagið í tengslum við fjölmenningu 
og innflytjendamál,“ segir hún. 
„Þaðan kemur hugmyndin um 
að hittast á bókasafninu og gera 
eitthvað skapandi saman, byggja 
brýr og hjálpa konum af erlend-
um uppruna og íslenskum konum 
að tengjast.“ 

Kristín segir allar sem hafi 
áhuga á að hitta aðrar konur í 
fjölmenningarlegu umhverfi vel-
komnar í söguhringinn fyrsta 
sunnudag hvers mánaðar. „Á 
hverjum fundi fáum við eina konu 
til að segja sögu sína og eftir það 
er óformlegt spjall um allt mögu-
legt sem konunum liggur á hjarta. 
Auðvitað eru töluð önnur tungu-
mál ef margar eru af sama þjóð-
erni en þetta er líka góður vett-
vangur til að miðla íslenskunni. 
Markmiðið er þó fyrst og fremst 
að eiga notalega samverustund.“

Kristín segir listaverkið Tölum 
saman ótvírætt hafa skapað tengsl 
milli kvennanna og veitt þeim 
sjálfstraust og gleði.

 gun@frettabladid.is

Vigdís afhjúpar verk 
Söguhrings kvenna
Söguhringur kvenna verður eins árs á morgun, sunnudag. Í tilefni af því er gestum af báðum kynjum 
boðið í Borgarbókasafnið við Tryggvagötu klukkan 14 til að fagna og vera viðstaddir afhjúpun listaverks. 

Hér er listaverkið Tölum saman að verða til í Borgarbókasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu. Það var gert í tilefni eins árs afmælis 
Söguhrings kvenna. MYND/KRISTÍN R.

Sýning á viðhafnarúgáfu af 
Fuzzy-kollinum verður í Aðal-
stræti 10.

Sigurður Már Helgason hefur 
framleitt þúsundasta Fuzzy-koll-
inn. Sá er með rennda álfætur en 
hinn venjulegi gærukollur hefur 
fjóra ávala og sterka viðarfætur. 
Kollurinn með álfæturna er við-
hafnarútgáfa af Fuzzy en hann er 
nú ásamt eldri útgáfum til sýnis á 
skörinni hjá Handverki og hönnun 
í Aðalstæti 10. 

Sigurður, sem er húsgagna-
bólstrari, hannaði og smíðaði 
fyrsta Fuzzy-stólinn árið 1972. 
Þetta er lítill kollur með sútaðri 
lambsgæru. Sigurður notar gær-
una óklippta eins og hún kemur af 
kindinni. Fæturnir eru renndir úr 
fjölbreyttum viðartegundum í líki 
vatnsdropa. 

Nánari upplýsingar um kollinn 
má nálgast á www.fuzzy.is

Þúsundasti 
Fuzzy

Upprunalegur Fuzzy-kollur.

Mörkinni 6 • Sími 588 5518
Opnunartímar: 

mán.-föstud. 10-18
laugardaga 10-16

Auglýsingasími

– Mest lesið

Fyrirlesari: Benedikta Jónsdóttir - Heilsuráðgjafi

Skráning: í síma 699-6416
benediktaj@hotmail.com—madurlifandi@madurlifandi.is

Hugsaðu um heilsuna

Lífið er ferðalag og þú getur stjórnað því 
hvort þú lendir í spennandi ævintýrum 
og lætur drauma þína rætast eða festist í 
gráum hversdagsleikanum. 

Ekki fresta því að koma á hnitmiðaðann
fyrirlestur um hvernig hægt er að hafa 
ótrúleg áhrif á daglegt líf þitt.

Þriðjudagurinn 03. nóv.
kl: 17:30-19:30
í Borgartúni 24

Ævintýralíf 

Verð: 1.900.-
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Græni risinn heitir nýr veitinga-
staður sem var opnaður nýlega 
í Ögurhvarfi í Kópavogi. Þar er 
hollustan í fyrirrúmi að sögn 
eigenda.

„Í dag er tískan íslenskt, ódýrt, 
gott og hollt. Það erum við að 
gera,“ segir Arnþór Þorvalds-
son, Addi kokkur, á glænýjum 
veitingastað, Græna risanum í 
Ögurhvarfi í Kópavogi. „Við köll-
um okkur heilsusetur og reynum 
auðvitað að standa undir nafni. 
Það er engin óhollusta á matseðl-
inum, engin olía nema kókosolía, 
engin egg, sykur og hvítt hveiti. 
Bara ferskt grænmeti og sem fitu-
minnst hráefni.“

Addi lærði kokkinn í Múlakaffi 

fyrir 23 árum og hefur komið víða 
við síðan. Síðasta hálfa árið vann 
hann á hinum vinsæla veitinga-
stað Saffran í Glæsibæ og sá um 
daglegan rekstur. Á nýja staðnum 
segist hann vera að fínpússa ýmsa 
þætti í rekstrinum sem honum 
fannst mega fínpússa. „Ég held við 
séum einn af glæsilegri stöðunum 
í þessum geira, erum á tveimur 
hæðum og útsýnið er frábært.“

Á fjölbreyttum matseðli má 
meðal annars finna vefjur, fletj-
ur, salöt, „pottaða rétti“ úr tand-
oori-potti og ristaða rétti. Að 
ógleymdu bústinu. „Nú þarf ekki 
að fara niður í bæ eftir bústinu 
sínu,“ segir Addi. „Við reynum að 
gera vel í hverfisþjónustunni. Ég 
held að allir sem skoða matseðil-
inn okkar muni sjá að við erum 
sanngjörn.“  - drg

Íslenskt hráefni, 
ódýrt, gott og hollt

Tveir keikir kokkar, Torfi Arason og Addi kokkur, á Græna risanum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Munir úr smiðju Jóns Guðmundssonar 
verða til sýnis í félagsmiðstöðinni 
Hraunbæ 105 um helgina í tilefni af 
Menningardögum í Árbæ.

Jón Guðmundsson er plöntulífeðlisfræð-
ingur og trérennismiður og vinn-
ur eingöngu úr innlendum viði 
auk rekaviðar. 

Á sýningunni gefur að líta 
fjölbreytta muni, skálar, lampa, 
vasa og styttur. Í tilkynningu 
frá Jóni lýsir hann vinnslu verka 
sinna þannig: „Innlendur/heima-
ræktaður viður getur verið mik-

ilvægt hráefni í listsköpun svo 
og framleiðslu nytjahluta. Nýt-
ing þessa hráefnis er sjálf-
stætt markmið. Í lauftrjám má 
finna margs konar áferð, liti og 

mynstur. Við vinnslu viðarins er 
ávallt reynt að ná fram sérstöðu 
hvers viðarbútar, svo sem ein-
stakt viðarmynstur. Suma viðar-
búta er hægt að renna það þunnt 
að hægt er að nota þá í lampa-
skerma og nærri allir henta í 
skálar og krúsir. Einkenni reka-
viðarins er að þar má finna 
maðksmogna búta, sem við viss-

ar aðstæður fegrar hlutinn.“ - sg

Renndir og tálgaðir trémunir

Bækurnar 
Karitas án tit-
ils og Óreiða 
á striga eru á 
meðal þess 
sem fjallað 
verður um á 
ritþingi helg-
uðu Kristínu 
Marju Bald-
ursdóttur rit-

höfundi í Gerðbergi í dag.
Þar mun Silja Aðalsteinsdótt-

ir bókmenntafræðingur lesa upp 
brot úr verkum Kristínar Marju. 
Ármann Jakobsson íslenskufræð-
ingur og Þórhildur Þorleifsdóttir 
leikstjóri verða í hlutverki spyrla. 

Sýning Þórunnar Elísabetar 
Sveinsdóttur, Óreiðan – Sögu-
heimur Karitasar, verður opnuð 
að þinginu loknu. Sýningin bygg-
ir á fyrrnefndum bókum Kristínar 
Marju um listakonuna Karitas 
og stendur til 3. janúar. Þess má 
geta að ókeypis aðgangur er á 
ritþingið, sem fer fram frá klukk-
an 13.30 til 16. 

Kristín Marja 
krufin til mergjar
RITÞING HELGAÐ KRISTÍNU MARJU 
BALDURSDÓTTUR.

Listakonurnar eru þær stöllur Þór-
unn Elísabet Sveinsdóttir eða Tóta 
eins og hún er kölluð, Þorbjörg Hall-
dórsdóttir sem gengur undir nafn-
inu Tobba og Hrafnhildur Arnar-
dóttir. Þær takast á við ólík mál þótt 
ýmislegt sameini þær einnig. 

„Þetta ár hefur verið mikið 
kvennaár hjá safninu ef svo má 
segja,“ segir sýningarstjórinn 
Hannes Sigurðsson. Hann útskýrir 
því næst að listaárið á safninu hafi 
hafist á sýningu á verkum Mar-
grétar Jónsdóttur leirlistamanns 
en í tilefni sýningarinnar gaf safn-
ið út 200 síðna bók. Því miður verð-
ur að teljast harla óvenjulegt að safn 
veiti leirlistakonu svo mikla upp-
hefð og segir Hannes að leirlist sé 
eitt þeirra listforma sem oft verði 
útundan og talað um á niðrandi hátt 
sem hannyrðir. Fleiri konur sýndu 
svo listir sínar á safninu í ár og þótti 
Hannesi við hæfi að listaárinu lyki á 
svipaðan hátt og það hófst, það er að 
segja með verkum sem eiga það til 
að verða útundan þegar rætt er um 
listir og eru eftir konur. Sýning Evu-
dætra sé ein heildstæð innsetning 
en með þremur ólíkum konum sem 
sameinist þó á vissum sviðum. 

Það er um Evudætur að segja að 
Þórunn hefur starfað innan leik-
hússins í hartnær þrjátíu ár og getið 
sér gott orð fyrir búningahönnun og 
sviðsmyndir. Tilfinning og efnis-
meðferð í myndlist Þórunnar hefur 
í öllum sínum fjölbreytileika og lita-
dýrð lengst af verið nátengd ástríðu 
hennar fyrir búningum.

Hrafnhildur hefur búið og starf-
að í New York um langt skeið. Lista-
mannsnafn hennar er Shoplifter, 
sem gæti útlagst búðarhnuplari á 
íslensku. Í verkum hennar er tekist á 
við fyrirbæri eins og hégóma, sjálfs-
mynd, fegurð og tísku og kemur hún 
með margvíslegum hætti inn á þrá-
hyggju og blæti, afsprengi nútíma-
lifnaðarhátta. Á undanförnum árum 
hefur hún unnið mikið með gervi-

hár og náttúrulegt hár og búið 
til skúlptúra og veggmyndir sem 
minna á klifurplöntur. Úr verður 
skreytikennd fegurð sem býr jafn-
framt yfir ógnvekjandi draugaleg-
um áhrifum, eins og segir í fagur-
lega hannaðri sýningarskránni. 

Þorbjörg hélt ung til Mexíkó 
þar sem hún dvaldi í tólf mánuði 
og stundaði tónlistarnám og starf-
aði sem tónlistarþerapisti. Tíma-
mót urðu í hennar lífi þegar hún 
kynntist Önnu í versluninni Fríðu 

frænku. Hún hóf að þróa myndlist 
sína í gegnum kynni sín af búðinni 
og vinnur hún nú mest með inn-
setningar og gjörninga, þá gjarnan 
í samvinnu við aðra listamenn.
Rithöfundurinn Sjón skrifar smá-
sögu í sýningarskrána, sem er hönn-
uð af Kviku ehf. Sýningin stend-
ur til 13. desember. Listasafnið á 
Akureyri er opið frá klukkan 12-17 
alla daga nema mánudaga. Ókeypis 
aðgangur er í boði Akureyrarbæjar.
 karen@frettabladid.is

Evudætur prýða Akureyri
Þrjár vinkonur sem allar hafa unnið í fornversluninni Fríðu frænku í Reykjavík hafa opnað sýningu í 
Listasafni Akureyrar. Þar ganga gamlir hlutir í endurnýjun lífdaga og andi hins liðna svífur yfir vötnum.

Evudæturnar hafa allar 
starfað í verslunni Fríðu 
frænku þar sem gamlir 
hlutir koma upp úr glat-
kistunni.
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Nýkomið glæsilegt 
úrval af kvenskóm 
úr leðri og fóðraðir 

með flís.
Margar gerðir. 

Stærðir: 36–42
Verð: 17.500.-

Stærðir: 36–41
Verð: 17.500.-



Vegna aukinna verkefna leitum við nú að efnaverkfræðingi til starfa á starfsstöð 
okkar á Akureyri. 

Meðal verkefna viðkomandi má nefna:
Rannsóknir og þróun endurnýjanlegs eldsneytis í samvinnu•

 við atvinnulíf og háskóla
Orkulíftækni•
Vinna tengd loftslagsmálum•
Meðhöndlun úrgangs og nýting•
Ýmis vöruþróun•

Hæfniskröfur:
Meistaragráða í efnaverkfræði með áherslu á framleiðslu•

  (e. process engineering)
Gott vald á skrifaðri og ritaðri íslensku og ensku•
Færni í mannlegum samskiptum•
Frumkvæði og sjálfstæði í starf•
Starfsreynsla úr atvinnulí  nu er æskileg•

Mannvit hf.    I   Grensásvegi 1   I   108 Reykjavík   I   s: 422 3000 / f: 422 3001   I   www.mannvit.is

Efnaverkfræðingur

Mannvit verkfræðistofa er með um 400 starfsmenn sem sinna  ölbreyttum og kre  andi verkefnum hér á 
landi og erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir á ö  uga starfsemi á alþjóðamarkaði. 
Mannvit leggur áherslu á fyrsta  okks starfsumhver   þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, framsýni 
og símenntun. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og 
viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is

Nánari upplýsingar veitir
Drífa Sigurðardóttir, starfsmannastjóri, í síma 422-3338.

Á starfsstöð Mannvits á Akureyri vinna nú tveir efnaverkfræðingar. Auk þess 
vinna  mm efnaverkfræðingar í Reykjavík. Mannvit hefur rekið rannsóknarstofu á 
Akureyri síðan vorið 2008 þar sem m.a. hefur verið haft eftirlit með malbikslögnum 
og tilraunaframleiðsla lífdísils.

 

ÞJÓÐGARÐURINN Á ÞINGVÖLLUM 
 FRAMKVÆMDASTJÓRI

Þingvallanefnd auglýsir laust til umsóknar starf fram-
kvæmdastjóra fyrir þjóðgarðinn á Þingvöllum sem 
jafnframt er þjóðgarðsvörður

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er á heimsminjaskrá 
UNESCO og hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu 
sem verndarsvæði vegna einstaks menningarlandslags. 
Þjóðgarðurinn er undir stjórn Þingvallanefndar sem 
hefur m.a. það hlutverk að varðveita ásýnd þjóðgarðsins, 
viðhalda þar upprunalegu náttúrufari og dýralífi , stuðla 
að verndun Þingvallavatns og lífríkis þess og hafa eftirlit 
og umsjón með framkvæmdum innan þjóðgarðsins. 

Starf þjóðgarðsvarðar felst í að annast og bera ábyrgð 
á rekstri þjóðgarðsins á Þingvöllum í umboði Þing-
vallanefndar. Þjóðgarðsvörður ber ábyrgð á fjárreiðum 
þjóðgarðsins og annast m.a. ráðningu starfsfólks, gerð 
fjárhags-, rekstrar- og framkvæmdaáætlunar fyrir þjóð-
garðinn og er tengiliður á milli almennings, lóðarleigu-
hafa, ábúenda, sveitarfélagsins o.fl . og Þingvallanefndar. 
Hann hefur eftirlit með innheimtu lóðarleigugjalda 
og gjalda svo sem vegna tjaldsvæða og veiðileyfa. 
Þjóðgarðsvörður er ábyrgur fyrir þjónustu við ferða-
menn og aðra gesti, sér um og skipuleggur fræðslustarf 
og viðhald göngustíga. Þjóðgarðsvörður sinnir öðrum 
verkefnum sem Þingvallanefnd felur honum og falla 
innan starfssviðs hans skv. reglugerð nr. 848/2005 um 
þjóðgarðinn á Þingvöllum, verndun hans og meðferð og 
í samræmi við lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum 
nr. 47/2004.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu og þekkingu 
verða hafðar til viðmiðunar við mat á hæfni umsækj-
anda og ráðningu í starfi ð:
• Háskólamenntun sem nýst getur í starfi , framhalds 
 menntun er kostur 
• Þekkingu á Íslandi, sögu lands og þjóðar, íslensku  
 náttúrufari og íslenskri ferðaþjónustu 
• Reynsla af stjórnunarstörfum, almennum rekstri,  
 fjármálastjórn og mannaforráðum 
• Þekking á umhverfi smálum, náttúrutúlkun og/eða  
 landvörslu er kostur 
• Reynsla eða þekking á fræðslu til mismunandi hópa 
• Góð íslensku- og enskukunnátta auk Norðurlanda 
 máls, frekari tungumálakunnátta er kostur. 

Stefnt er að því að ráða í starfi ð frá og með áramótum 
en fyrr ef kostur er. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði 
konur og karlar eru hvött til að sækja um starfi ð. 
Skrifl egri umsókn með upplýsingum um menntun og 
starfsferil sendist til Þingvallanefndar, Austurstræti 8, 
150 Reykjavík, eigi síðar en 20. nóvember n.k. Upplýs-
ingar um starfi ð veitir Álfheiður Ingadóttir, formaður 
Þingvallanefndar, netfang alfheiduri@althingi.is, sími 
8938866. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin. 

Spænskukennari óskast
 Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða vanan 

spænskukennara í hlutastarf næstu vorönn. 

 Áhugasamir sendi upplýsingar 
á netfangið ohj@hradbraut.is.

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Veitingahúsið Einar Ben við Ingólfstorg 
auglýsir eftir yfi rmatreiðslumeistara.
Kær vinur okkar og yfi rmatreiðslumeistari Nico Vergnauld hefur 
ákveðið að hverfa á heimaslóðir til Frakklands. Við leitum að 
metnaðarfullum og  framsæknum matreiðslu manni til þess að 
taka við af honum og stjórna eldhúsi okkar. Framundan eru 
spennandi verkefni sem bíða þeim sem vill taka við. 

Upplýsingar gefa Stefán 
veitingastjóri s. 693 6526 
og Jóhann s. 770 4720

HS Orka hf 
óskar eftir að ráða í eftirtalinn störf

Starfsmaður gufuveitu Reykjanesi/Svartsengi
Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald við gufuveitu orkuvera í Svartsengi, 
 á Reykjanesi og hugsanlega víðar,
• rekstrarúrlausnir tengdum gufuveitu,
• nýsköpun í rekstri jarðgufveitu,
• viðhaldsaðgerðum er stýrt eftir ástandsmats- og  
 fyrirbyggjandi vinnuferlum sem er tölvustýrt.

Hæfniskröfur:
• sveinspróf í vélvirkjun / járniðn,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum,
• sjálfstæð og öguð vinnubrögð,
• góð verkkunnátta á svið járnsmíði og rörasuðu,
• haldgóð þekking á PC tölvum.

Rafvirkjar Reykjanesi/Svartsengi

Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald og rekstur á skynjurum og öðrum búnaði 
 er tengist kerfi sráð orkuveranna,
• viðhald og rekstur á raforkufl utningskerfi   orkuver 
 s.s. rofa spenna ofl .,
• fyrirbyggjandi aðgerðir í lág- og háspennubúnaði  
 orkuveranna,  
• viðhaldsaðgerðum er stýrt eftir ástandsmats- og  
 fyrirbyggjandi vinnuferlum sem er tölvustýrt

Hæfniskröfur:
• sveinspróf í rafvirkjun,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum,
• sjálfstæð og öguð vinnubrögð,
• haldgóð þekking á PC tölvum.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofum HS Orku hf/HS Veitum hf.  Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu 
fyrirtækisins www.hsorka.is.  Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri.  Umsóknir skulu berast þangað eigi 

síðar en föstudaginn 13. nóvember 2009.

HS Orka hf var stofnuð 1. desember 2008 þegar Hitaveita Suðurnesja hf (HS hf) var skipt í HS Orku hf og HS Veitur hf.  
HS Orka hf framleiðir heitt vatn og raforku í orkuveri sínu í Svartsengi ásamt því að framleiða rafmagn í raforkuveri á Reykjanesi.

Hjá HS Orku hf starfa um 130 starfsmenn en félagið sinnir einnig verkefnum fyrir HS veitur hf. 

ST – en del av foretaksgruppen

Sykehuset Telemark i Norge søker
legespesialister, psykologer,
psykologspesialister og spesialsykepleiere

Sykehuset dekker befolkningen i hele Telemark fylke, sør i Norge,
med kystbyen Kragerø i sør og Rjukan med Gaustatoppen i nord.
De største byene i fylket er Skien og Porsgrunn, som ligger i
områdene i sør, med ca. 100.000 innbyggere. Sykehuset
Telemark har ca 3 500 ansatte og har alle vanlige spesialist-
helsetjenester innen somatikk og psykiatri. Vi legger til rette
for forskning og utvikling. Arbeidsspråket er skandinavisk. Vi er
behjelpelig med bolig og barnehage.
Det er gode kommunikasjoner til Oslo og til kontinentet.
Mellom Skien og Oslo er det 130 km (under 2 t. med bil).
Sykehuset har god bemanning, men ønsker å styrke fagområdene.

Vi søker flere legespesialister/overleger innen områdene:
- psykiatri (innen voksenpsykiatri og innen barne- og
  ungdomspsykiatri)
- urologi
- plastikkirurgi
- gastroenterologisk kirurgi
- ortopedi
- patologi

Sykehuset har allerede flere islandske overleger. Som referanse
om hvordan det er å jobbe hos oss kan du kontakte en av våre
islandske leger vilhjalmur.andresson@sthf.no
Se også annonse i Læknablaðið 02. nov.

Vi søker flere psykologer og psykologspesialister innen
voksenpsykiatri og barne – og ungdomspsykiatri samt syke-
pleiere med spesialisering innen psykiatri. Andre fagområder
kan også være av interesse.

Representanter for Sykehuset Telemark vil være tilstede i
Reykjavik 6. og 7. nov.  for samtaler med interesserte
kandidater.  Ta kontakt på e – mail for nærmere avtale om
tidspunkt: bente.grindrud@sthf.no, halfrid.waage@sthf.no
mobil +47 41558106 eller jostein.todal@sthf.no
mobil +47 99331960.
Du kan også kontakte oss direkte på Hotell Borg disse dagene.
Mer informasjon om Sykehuset Telemark på www.sthf.no.
Der kan du også søke direkte på annonserte stillinger.

www.pressan.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja 
um starfið á heimasíðu Hugsmiðjunnar, 
www.hugsmidjan.is, eða senda umsókn á 
umsokn@hugsmidjan.is ásamt ferilskrá.

Snorrabraut 56 | 101 Reykjavík Sími 5 500 900
www.hugsmidjan.is

Hugsmiðjan er öflugt og traust fyrirtæki og hefur 
síðustu 8 ár haft yfir að ráða einu öflugasta 
veflausnateymi landsins. Verkefnin eru fjölbreytt og 
krefjandi og duglegu starfsfólki bjóðast ótal 
tækifæri til nýsköpunar og sjálfsnáms.

JAVA FORRITARA
HUGSMIÐJAN LEITAR AÐ

Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af java forritun 
og búa yfir góðum skilningi á uppbyggingu veflausna 
og þekkja vel nýjustu veftækni.

Starfsreynsla, sköpunargáfa, útsjónarsemi, öguð 
vinnubrögð og brennandi áhugi eru kostir sem 
jafnframt verður horft til. Reynsla af notkun eða 
þekking á eftirfarandi mun vega töluvert í mati á 
umsækjendum: J2EE, JSP, HTML, Tomcat, 
XML-vefþjónustur, Maven, Mysql, Oracle, Mssql, 
SVN, HTTP, Hibernate og JavaScript.
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Landsbankinn, f.h. dótturfélags síns, Regins ehf., auglýsir laust til 
umsóknar bókhaldsstarf hjá félaginu. Reginn ehf. annast umsýslu 
og rekstur fasteigna og fasteignafélaga, félagið er að fullu í eigu 
Landsbankans. Leitað er að skipu lögðum og talnaglöggum einstak-
lingi sem hefur reynslu af bókhaldi. 

Helstu verkefni:

• Ábyrgð á færslu fjárhagsbókhalds félagsins

• Afstemmingar, uppgjör og önnur bókhaldstengd verkefni

• Virðisaukaskattskil og önnur skil til opinberra aðila

• Umsjón með samningakerfi, reikningaútgáfu og innheimtu

• Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi, kostur ef viðkomandi er  

viður kenndur bókari

• Starfsreynsla við bókhald er skilyrði 

• Reynsla af bókhaldi félaga í virðisaukarekstri er kostur og að  

viðkomandi hafi reynslu af virðisaukaskráningu fasteigna

• Reynsla af DAX, Navision Financials eða sambærilegu bók haldskerfi,  

reynsla af þróun bókhaldskerfa er kostur

• Góð kunnátta í Excel og haldgóð almenn tölvukunnátta

• Samviskusemi, nákvæmni og öguð vinnubrögð

• Frumkvæði og fagmennska í starfi

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Reginn ehf. auglýsir eftir 
starfsmanni í bókhald

Nánari upplýsingar veita:
Anna Sif Jónsdóttir fjármálastjóri hjá 
Reginn ehf. í síma 410 2705 og   
Ingibjörg Jónsdóttir á starfsmanna-
sviði Landsbankans í síma 410 7902.

 
Áhugasamir fylli út umsókn á vef 
bankans www.landsbankinn.is  
merkt Reginn – Bókhald.
Umsóknarfrestur er til og með  
9. nóvember 2009.

Nauthóll, nýr og glæsilegur bistro-
veitingastaður, opnar innan skamms í 
Nauthólsvík. Glæsileg útiaðstaða er við 
Nauthól og veislusalur sem rúmar allt 
að 200 manns. Við leitum að framúr-
skarandi einstaklingum í eftirfarandi 
stöður:

YFIRÞJÓNN | REKSTRARSTJÓRI
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Sveinn eða meistari í framreiðslu
 • Reynsla af stjórnun
 • Frumkvæði og hæfni til að vinna   
  sjálfstætt
 • Skipulögð vinnubrögð
 • Rík þjónustulund og samskiptahæfni
 • Góð almenn tölvukunnátta

Ábyrgðasvið og helstu verkefni
 • Rekstur og starfsmannahald
 • Afgreiðsla og þjónusta
 • Vöruinnkaup og samskipti við birgja
 • Sölu- og markaðsmál

MATREIÐSLUMAÐUR
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Sveinn eða meistari í matreiðslu
 • Reynsla í heilsusamlegri   
  matargerð/grænmetisfæði
 • Skipulögð vinnubrögð
 • Reynsla af stjórnun æskileg
 • Frumkvæði og hæfni til að vinna   
  sjálfstætt
 • Almenn tölvukunnátta

Ábyrgðasvið og helstu verkefni
 • Mannaforráð
 • Vöruinnkaup og samskipti við birgja
 • Sölu- og markaðsmál

Umsóknir og ferilskrá sendist á 
gudridur@mulakaffi.is fyrir 6. nóvember nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál.

Marc O’ Polo í Kringlunni óskar eftir 
að ráða 2 starfsmenn í hlutastarf. 

Starfshlutfall og vinnutími eftir nánara 
samkomulagi.

Hæfniskröfur:
Áhugi á tísku
Söluhæfi leikar

Rík þjónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir sendast á atvinna@mop.is 
fyrir 8. nóvember 2009.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD

Forstöðumaður Stofnunar
stjórnsýslufræða og stjórnmála

Stjórn stofnunarinnar leitar að einstaklingi með meistarapróf eða hærri gráðu í stjórnmálafræði eða 
tengdum greinum (s.s. stjórnsýslufræðum eða alþjóðasamskiptum). Til greina kemur að ráða fólk 
með próf úr öðrum greinum félagsvísinda (t.d. sálfræði, félagsfræði eða hagfræði) sem hefur góða 
aðferðafræðilega þekkingu og reynslu af rannsóknar- eða þróunarstarfi.

Æskileg hæfni önnur:
Reynsla af rannsókna- og þróunarstarfi á fræðasviði stofnunarinnar
Þekking og reynsla af stjórnkerfi Íslands og nágrannalanda
Frumkvæðis- og forystuhæfni
Hæfni í mannlegum samskiptum, skipulags- og stjórnunarhæfni
Reynsla af fjáröflun

Við bjóðum upp á krefjandi og áhugaverð verkefni sem unnin eru í samstarfi við fræðimenn stjórn-
málafræðideildar, fagfólk og stjórnendur í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, nemendur í meistaranámi 
í opinberri stjórnsýslu og alþjóðasamskiptum og marga fleiri. Sjá nánar á www.stjornsyslustofnun.hi.is

Nánari upplýsingar veitir Margrét S. Björnsdóttir forstöðumaður
í síma 525 4254 eða tölvupósti; msb@hi.is

Sjá nánar á www.starfatorg.is og www.hi.is/skolinn/laus_storf

STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD
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Starfsmaður í sal 
Óskum eftir starfsmanni í helgarvinnu.  

18 ára aldurstakmark. 
Sendið umsóknir á netfangið: bryndis@ruby.is

Umboðsaðili fyrir Sjóvá á Sauðárkróki

Sjóvá leitar að metnaðarfullum og þjónustulunduðum aðila til að vinna að frekari uppbyggingu 
félagsins á Sauðárkróki og nágrenni. Æskilegt er að viðkomandi geti tekið við umboðinu sem fyrst. 
Þjónustusvæðið er Sauðárkrókur, Varmahlíð, Hofsós og nágrenni. Umboðsaðili þjónustar 
viðskiptavini félagsins á svæðinu og hefur einnig milligöngu um afgreiðslu tjóna.

Umsóknarfrestur er til 6. nóvember. Allar frekari upplýsingar veitir Jón Birgir Guðmundsson, 
forstöðumaður útibúa og umboða hjá Sjóvá, í síma 844 2385 eða jonbirgir@sjova.is.

Sjóvá er leiðandi félag sem leggur metnað sinn í að tryggja verðmætin í lífi fólks. Boðið er upp á 
fyrirmyndarstarfsumhverfi fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn til að eflast og þróast í 
starfi.

Umboðsaðili

SJÓVÁ |  KRINGLUNNI 5 |  103 REYKJAVÍK |  SÍMI 440 2000 |  FAX 440 2020 |  SJOVA.IS |  SJOVA@SJOVA.IS

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
auglýsir lausa til umsóknar stöðu lögfræðings á 
stjórnsýsluskrifstofu. Helstu verkefni eru stjórn-
sýsluúrskurðir og yfi rferð lagafrumvarpa.

Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða 
meistaraprófi  í lögfræði og er æskilegt að þeir hafi  
a.m.k. tveggja ára starfsreynslu á sviði lögfræði.  
Jafnframt er æskilegt að umsækjendur búi yfi r 
þekkingu og reynslu á sviði stjórnsýslu.  

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi  skipulags-
hæfi leika, geti unnið sjálfstætt, sé sveigjanlegur 
og hafi  hæfni til að vinna undir álagi.  Auk þess er 
gerð krafa um hæfni í mannlegum samskiptum og 
góða færni og kunnáttu í íslensku.

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfs-
manna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veita Ragnhildur Hjaltadóttir 
ráðuneytisstjóri og Ingilín Kristmannsdóttir 
skrifstofustjóri í samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytinu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 
14. nóvember nk. 

Vinsamlega sendið umsóknir til samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytis, Hafnarhúsinu 
við Tryggvagötu, eða á netfang ráðuneytisins 
postur@sam.stjr.is.

SAMGÖNGU- OG 
SVEITARSTJÓRNARRÁÐUNEYTI

Ráðgjafastarf við
starfsendurhæfi ngu

Samvinna starfsendurhæfi ng á Suðurnesjum óskar 
eftir að ráða háskólamenntaðan starfmann í fullt starf 
ráðgjafa, einnig möguleiki á hlutastarfi .

Helstu verkefni:
• Mat og greining á þörfum einstaklinga
• Gerð endurhæfi ngaráætlana.
• Stuðningur og eftirfylgd við þátttakendur. 

Starfsmaðurinn er tengiliður þátttakenda við fagfólk í 
ýmsum þjónustukerfum, s.s.  á sviði félags-, heilbrigð-
is- og menntamála. Hann tekur þátt í að þróa þjónustu 
Samvinnu starfsendurhæfi ngar á Suðurnesjum. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
•  Áhugi og þekking á atvinnuendurhæfi ngu, reynsla 
   af ráðgjöf og fjölfaglegu starfi  er kostur. 
• Háskólanám sem nýtist í starfi , dæmi, félagsráðgjöf,  
   iðjuþjálfun, sálfræði.
•  Heiðarleiki, ábyrgð og frumkvæði. 
•  Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni. 
•  Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni. 
•  Sveigjanleiki og færni til að tileinka sér nýja þekkingu  
   og vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember n.k.

Nánari upplýsingar veitir Gerður Pétursdóttir, 
verkefnastjóri í síma 412-5960 - 841 6566. Umsókn 
ásamt ferilskrá sendist í pósti til Samvinnu, starfsendur-
hæfi ngar á Suðurnesjum, Krossmóa 4, 260 Reykjanesbæ 
eða rafrænt á samvinna@starfs.is. 

Samvinna er sjálfseignarstofnun sem sinnir atvinnu-
endurhæfi ngu. Þjónustan er ætluð fólki sem stendur 
höllum fæti á vinnumarkaði og hefur það að markmiði 
að komast til aukinnar virkni þar. Heimasíða: 

www.starfs.is.

Hefurðu áhuga á 
íslenskum listmunum?

Gallerí á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir starfskrafti 
til að vinna um helgar auk afl eysinga.

Sölumannshæfi leiki - Snyrtimennska
 - Fagleg framkoma

Áhugasamir vinsamlega sendið póst á 
netfangið box@frett.is  merkt “listmunir”

EXPO 2010

Starfsmenn óskast 
Útfl utningsráð auglýsir laus til umsóknar allt að 6 tíma-
bundin störf almennra starfsmanna við skála Íslands á 
heimssýningunni EXPO 2010 í Shjanghæ.   

Um er að ræða ráðningu í sjö mánuði í Shjanghæ í Kína 
(7. apríl til 3. nóvember 2010). Gert er ráð fyrir að þeir sem 
verða ráðnir séu búsettir í Shjanghæ eða beri sjálfi r kostnað 
af fl utningi þangað. Ekki verður lagt til húsnæði eða 
greiddur aðstöðukostnaður. Launakjör taka mið af  fram-
færslukostnaði í Shjanghæ og eru 15.000 RMB á mánuði. 

Um er að ræða aðstoð við gesti íslenska skálans, 
upplýsingagjöf, þjónustu við íslensk fyrirtæki og þátttaka 
í undirbúningi viðburða. 

Leitað er að einstaklingum með ríka þjónustulund og 
aðlögunarhæfni.  Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á 
ensku og tala kínversku, íslenskukunnátta er kostur. 

Nánari upplýsingar veitir Hreinn Pálsson, framkvæmda-
stjóri þátttöku Íslands á EXPO 2010, hreinn@mfa.is eða í 
síma 864-9980 virka daga milli 12.00 og 16.00. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið expo2010@mfa.is, 
fyrir 15. nóvember 2009.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Vátryggingafélag Íslands hf. |  Ármúla 3   |  108 Reykjavík   |  Sími 560 5000 | vis.is

Starfssvið
Við leitum að öflugum liðsmanni í samhentan hóp þar sem helstu verkefni eru:

 Hönnun og þróun veflausna

 Þróun á vefþjónustulagi félagsins

  Viðhald á hugbúnaðarkerfum með áherslu á veflausnir

Menntun og hæfniskröfur
 Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun

 Æskileg þekking og reynsla:  Python / C# / ASP.Net 2.0 / SQL / HTML / CSS / JS

 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Stefán Baxter, deildarstjóri netlausna, í síma 560 5195, (stefanb@vis.is).
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir.

Umsóknum skal skilað á heimasíðu VÍS, vis.is, fyrir 6. nóvember næstkomandi.

VÍS er öflugt þjónustufyrirtæki og á djúpar rætur í íslensku samfélagi. Markmið VÍS er að vera alltaf í 
fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina lykilatriði í velgengni 
félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman mynda sterka liðsheild. 
Stjórnendur VÍS vilja fela starfsfólki störf við hæfi , þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið 
sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

VÍS LEITAR AÐ 
HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGI 
Í NETLAUSNADEILD 

Embætti landlæknis
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti landlæknis.  

Landlæknir er skipaður af heilbrigðisráðherra til 
fi mm ára í senn að fengnu mati nefndar skv. 9. gr. 
laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Nefndin 
metur hæfni umsækjenda en fulltrúar í nefndinni 
hafa þekkingu á rekstri, starfsmannamálum, stjórn-
sýslu og heilbrigðisþjónustu. 

Umsækjendur um stöðu landlæknis skulu hafa sér-
fræðimenntun í læknisfræði og víðtæka reynslu 
eða menntun á sviði stjórnunar. 

Um embætti landlæknis fer samkvæmt lögum um 
landlækni nr. 41/2007, lögum um heilbrigðisþjón-
ustu nr. 40/2007 og öðrum lögum eftir því sem við 
á.

Embætti landlæknis er undir yfi rstjórn heilbrigð-
isráðherra og er markmið með starfrækslu þess 
að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og stuðla að 
heilbrigði landsmanna.

Landlæknir ber ábyrgð á því að embættið starfi  í 
samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli.  Hann 
ber jafnframt ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og 
rekstrarafkoma embættisins sé í samræmi við fjár-
lög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.  

Hlutverk landlæknis er m.a. eftirfarandi: 
• Að veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum, 
 heilbrigðisstarfsfólki og almenningi  ráðgjöf  
 um heilbrigðismál.
• Að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu.
• Að hafa eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum.
• Að hafa eftirlit með lyfjaávísunum og fylgjast  
 með og stuðla að skynsamlegri lyfjanotkun  
 landsmanna.
• Að veita starfsleyfi  til einstaklinga sem   
 uppfylla skilyrði laga og reglugerða til 
 notkunar starfsheita löggiltra heilbrigðisstétta.
• Að safna og vinna upplýsingar um heilsufar og  
 heilbrigðisþjónustu.
• Að fylgjast með heilbrigði landsmanna.
• Að vinna að gæðaþróun innan heilbrigðis- 
 þjónustu.
• Að sinna kvörtunum almennings vegna 
 heilbrigðisþjónustu.
• Að stuðla að því að menntun heilbrigðisstarfs 
 manna sé í samræmi við kröfur heilbrigðis 
 þjónustunnar á hverjum tíma.
• Að stuðla að rannsóknum á sviði heilbrigðis 
 þjónustu.
• Að sinna öðrum verkefnum sem honum eru  
 falin samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum 
 eða ákvörðun ráðherra.

Skipulag og verkaskipting stjórnsýslustofnana 
ráðuneytisins er nú til endurskoðunar, m.a. í þeim 
tilgangi að efl a eftirlit með gæðum heilbrigðisþjón-
ustu og forvarnir og kann það að leiða til breytinga 
á starfsemi embættisins.  Lögð er áhersla á að nýr 
landlæknir taki þátt í þeirri vinnu.

Skipað verður í stöðuna til fi mm ára frá 1. janúar 
2010.  Um kjör landlæknis fer samkvæmt ákvörð-
un kjararáðs, sbr. lög um kjararáð nr. 47/2006.

Konur, jafnt sem karlar, eru hvött til að sækja um 
embættið.

Upplýsingar um starfi ð veita Berglind Ásgeirs-
dóttir, ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytis 
(berglind.asgeirsdottir@hbr.stjr.is) og Sigurjón Ingi 
Haraldsson, skrifstofustjóri heilbrigðisráðuneytis 
(sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.is)

Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun og 
starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 
3, 150  Reykjavík eða á postur@hbr.stjr.is eigi 
síðar en 19. nóvember 2009.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um skipun liggur fyrir.

HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

Í boði eru störf í vaxandi og 
metnaðarfullu fyrirtæki. 

Umsóknir sendist l: 
starf@mentor.is 

Tekið er við umsóknum l 
8. nóvember. 

Gæ  verður fyllsta trúnaðar 
við meðferð umsókna og 
fyrirspurna.

Mentor er þekkingarfyrirtæki
sem hefur það meginhlutverk
að leggja skólasamfélaginu

l lausnir, þekkingu og 
þjónustu l aukins árangurs.

Fram ðarsýn Mentors er 
að verða ei  virtasta fyrirtæki
Evrópu á sviði 
upplýsingakerfa fyrir skóla.

Rúmlega 800 skólar nýta sér lausnir frá Mentor í þremur 
löndum,  Íslandi, Svíþjóð og Sviss og framundan er 
innleiðing Mentorkerfisins í  fyrstu skólunum í Þýskalandi.

Mentorkerfið er smíðað í ASP.NET C# ofan á Oracle
gagnagrunn. Unnið er e ir Agile hugmyndafræði í 
tveggja vikna spre um.

Mentor leitar að öflugum forriturum l að vinna að 
áframhaldandi þróun kerfisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

    - Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða 

sambærileg menntun 

    - Þekking og reynsla af ASP.NET og C#

    - Metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Mentor hefur hlotið Vaxtarsprotann s.l. tvö ár 
fyrir öfluga uppbyggingu sprotafyrirtækis.



Námskeið

Útboð Tilkynningar

Auglýsingasími

– Mest lesið

Styrkir

Styrkumsóknir
Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir umsókn-
um um styrki til verkefna á sviði fjölskylduþjónustu í 
Mosfellsbæ.  

Umsóknir skulu berast þjónustuveri Mosfellsbæjar 
Þverholti 2, 1. hæð á þar til gerðum eyðublöðum í 
síðasta lagi 30. nóvember 2009.  Eyðublöðin má 
nálgast í þjónustuverinu og á heimasíðu bæjarfélagsins 
www.mos.is

Umsóknir sem berast eftir þann tíma hljóta að jafnaði 
ekki afgreiðslu.  Aðilar sem fengu styrk á síðasta ári 
þurfa að skila inn greinargerð um ráðstöfun þess fjár.

Afgreiðsla styrkumsókna fer fram fyrir lok mars 2010. 

Framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
aldin sem hér segir ef næg þátttaka fæst:
Sveinspróf í matvælagreinum, húsasmíði og pípulögnum |
verða haldin í desember. 

Umsóknarfrestur var til 1. nóvember.

Sveinspróf verða haldin sem hér segir:
Málaraiðn í janúar.

Bifvélavirkjun og bílasmíði 5. febrúar, bílamálun 29. - 30. janúar.

Hársnyrtiiðn, skrifl egt 11. janúar, verklegt 16. - 17. í Tækni-
skólanum og 23. - 24. janúar í Iðnskólanum í Hafnarfi rði.

Snyrtifræði, skrifl egt 15. janúar, verklegt 16. - 17. janúar (og 23. 
- 24. ef þörf krefur). Prófi ð verður haldið í Fjölbrautaskólanum í 
Breiðholti.

Vélvirkjun, skrifl egt próf 15. janúar, verklegt 16. - 17. janúar.

Sveinspróf í öðrum greinum verður haldið ef næg þátttaka fæst.

Umsóknarfrestur er til 1. desember. 

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-

sjóðsyfi rlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestin-

gu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2009. 

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 

iðngreinum. 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð má nálgast á 

heimasíðu okkar, veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Skúlatúni 2,  105 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401

netfang: idan@idan.is

Leitað er að einstaklingum sem hafa:
• Brennandi áhuga á hugbúnaðarþróun
• Reynslu og þekkingu á:
 - forritun í Java
 - forritun vefþjónusta / SOA
 - beitingu TDD / JUnit
 - notkun Spring / Hibernate
 - forritun í Groovy (ekki skilyrði)
 - sjálfvirkni í hugbúnaðarprófunum

Verksvið forritara:
• Þróun fjölbreyttra kerfa fyrirtækisins, greiðslukerfi   
 og vefþjónustur
• Uppbygging þróunar- og prófunarumhverfi s
• Þátttaka í að gera öfl ugt fyrirtæki enn betra

Kortaþjónustan hf. óskar eftir að ráða forritara

Upplýsingar um starfi ð og fyrirtækið veitir Andrea K. Jónsdóttir í síma 5588003, netfang: akj@korta.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið: radningar@korta.is.  fyrir 15. nóvember.

Kortaþjónustan hf. er framsækið fyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar.  Á þeim 7 árum sem fyrirtækið hefur starfað hefur orðið 
viðsnúningur á þessum markaði hér á landi enda kom Kortaþjónustan hf. inn með nýja hugsun, samkeppni og dagleg uppgjör. 

Kortaþjónustan hf. | Skipholti 50b | 105 Reykjavík | s. 5588000 | f. 5588001 | www.korta.is | korta@korta.is 

Auglýst er eftir umsóknum í Afrekssjóð 
Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs  (ÍTK)

Samkvæmt reglugerð eru markmið sjóðsins eftirfar-
andi:
a) Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í Kópavogi 

fjárhagslegan styrk vegna  æfinga og/eða keppni, og 
þannig búa þeim sem besta aðstöðu til að stunda 
íþrótt sína 

b) Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum í íþrótta-
félögum í Kópavogi sem náð hefur afburðaárangri 
fjárhagslegan styrk og gera þeim kleift að búa sig enn 
betur undir áframhaldandi keppni.

c) Að styrkja afreksíþróttafólk sem á lögheimili í Kópavogi 
og stundar íþrótt sem ekki er iðkuð með íþróttafélagi í 
Kópavogi.

d) Að veita árlega styrki og viðurkenningar fyrir unnin 
afrek í íþróttum jafnt kvenna sem karla.

Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum  eyðublöðum 
fyrir 13. nóvember 2009. Umsóknareyðublöð ásamt reglugerð 
fyrir sjóðinn fást í afgreiðslu á bæjarskrifstofum Kópavogs 
Fannborg 2, 1. hæð. 

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 570-1500

Íþróttafulltrúi

www.kopavogur.is 

Afrekssjóður ÍTKAfrekssjóður ÍTK

KÓPAVOGSBÆR
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Gylfaflöt
112 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði til leigu

Stærð: 293,1 fm
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 46.050.000

Verð: Tilboð

RE/MAX SENTER KYNNIR:  Tilboð  óskast í  leigu á  alls  293  fm.  atvinnuhúsnæði  við  Gylfaflöt  3,  Húsnæðið
skiptist í tvær hæðir, opið rými á neðri hæð með innréttingu fyrir miðju alls 172 fm, en á efri hæðinni er opin
salur alls 121 fm. Næg bílastæði og mikið auglýsingargildi.

Allar upplýsingar veita Gunnar Sverrir  862-2001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í  síma 899-6753
eða á arg@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Verslun - Heildsala - Matsölustaður og fl.

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Gylfaflöt
112 Reykjavík
Atvinnu- og verslunarhúsnæði 

Stærð: 493 fm
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 90.900.000

Verð: Tilboð

RE/MAX SENTER KYNNIR:  Tilboð óskast í  leigu á 493 fm.  atvinnuhúsnæði  við  Gylfaflöt  5,  Húsnæðið er  á
jarðhæð og er opið rými í dag en býður uppá möguleika á að skipta því niður í minni einingar. Að framan er
gönguhurð inn í eignina en að aftan er innkeyrsluhurð. Á gólfunum er linoleumdúkur. Næg bílastæði og mikið
auglýsingagildi. Laus strax.

Allar upplýsingar veita Gunnar Sverrir  862-2001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í  síma 899-6753
eða á arg@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Verslun - Framleiðsla - Lager - Skrifstofur og fl.

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Gylfaflöt 5
112 Reykjavík

Til leigu

Stærð: 911 fm
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 188.050.000

Verð: Tilboð

RANNSÓKNA- OG SKRIFSTOFUR

RE/MAX SENTER KYNNIR:  Tilboð óskast í leigu á 911 fm. atvinnuhúsnæði
við  Gylfaflöt  5,  sem  er í  dag  nýtt  undir  rannsókna-  og  tilraunastofur.
Húsnæðið  skiptist í  skrifstofur,  opin  rými,  tækniherbergi,  salernisaðstöðu  og
mötuneyti. Einnig er lyfta í húsinu.
Einnig er hægt að leigja stærri hluta alls 1.405 fm
Allar upplýsingar veita Gunnar Sverrir  862-2001 eða á gunnar@remax.is og
Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Rannsóknastofur - Skrifstofur

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Atvinnuhúsnæði til leigu
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Dodge Charger SXT árg.2006 ek. 52þús. 
leður lúga og m.fl. VERÐ 2.390.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Triumph Scrambler, Verð 1.550.000 
kr. Geggjað hjól. Bílamarkaðurinn, 
Smiðjuvegi 46, 200 Kópavogi. s. 567-
1800 www.bbv.is Raðnúmer # 200411

Ertu að leita að bíl, þarftu að selja bíl?

 Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46, 200 
Kópavogi

 sími 567-1800 www.bbv.is opið 10:00-
18:30

 laugardaga 11:00-16:00

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB D/C 
SR-5 TURBO. Árgerð 2001, ekinn 193 
þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.580.000. 
Rnr.241691.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is Vegna mikillar sölu und-
anfarið óskum við eftir bílum á staðinn 
og á söluskrá okkar.WWW.BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

TOYOTA YARIS LUNA. 12/1999, ekinn 
122 þ.km, 1,3L, 5 gíra. Verð 579.000. 
#280609 Bíllinn er á staðnum, kíktu 
við!

TOYOTA YARIS SOL 01/2005, ekinn 
85 þ.km, 1,3L, 5 gíra. Verð 1.090.000. 
#280748 Bíllinn er á staðnum, kíktu við!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
 http://www.bilalind.is

Óskum eftir bílum og vélsleðum 
á skrá og

Óskum eftir :

M. Bens 200 kompressor 
2006 árg. gegn staðgreiðslu.

Bíla og vagnasalan.is 
S. 527 2424.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

LAND ROVER DISCOVERY II S. Árg. 2003, 
ek. 108þ.km, BENSíN, Skjálfskiptur. Verð 
3.450 þús. 7 manna bíll. Möguleiki á 
láni. Rnr. 128496

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Ford EXCURSION 9 manna árg. 2002 
ekin 214.Þ dísel 7,3 nýsk.10 mikið yfir-
farin tilboð 1,990.Þ. var á 2,590 uppl. 
S. 847 6400.

Til sölu Toyota Hiace árg. ‘98 ekinn 264 
þús. 4x4, diesel beinskiptur skoðaður 10, 
ný nelgd burðardekk og fleira. Frekari 
uppl. í síma 692-8188.

Toyota Avensis ‘06. Uppl. í s. 861 6106.

VW Bora árg. ‘00 ek. 92 þús. 1,6 vél. Sjsk. 
Comfortline. Mjög góður bíll. Nýsk. ‘10, 
ný tímareim. V. 720 þús. S. 865 6473.

Volvo XC 70 AWD ‘04. Ek. 81þ. Mjög vel 
búinn bíll í toppst. Dráttarkr., nýl. dekk. 
Ásett v. 2.990þ. mögul. á 70% láni. S. 
893 9732.

Toyota Yaris árg. ‘01 ek. 139 þús. sk. 
‘10 Álfelgur. V. 565 þús. Ath. skipti. S. 
690 0360.

Hyundai Tucson diesel. Árg. ‘05 
ekinn 80þús. Sjálfsk. Dráttarkrókur. 
Heilsársdekk. Ásett verð 2.390.000 til-
boð 2.050.000.Möguleiki á allt að 100% 
láni. Uppl. í S. 660 1334.

Grand Cherokee limited árg. ‘07 ek. 31 
þús. Hemi bíll. V. 4,8 millj. S. 863 0921 
& 553 0920.

Ford explorer árg. ‘04 5 d., 7 manna, ek. 
86þ. Góður og vel með farinn bíll. Listav. 
2,4 mill. TILBOÐ 1,9 mill. S. 898 4004.

Hyundai Starex ‘05, ek. 95þús., dísel, fal-
legur, sk.ódýrari/dýrari. Verð 2.290þús. 
s. 899-3332.

Ford Econoline E150 V8 5,4l Des/2003 
ek.55.000 V. 2.650þ Myndir flickr.com/
photos/fordecco150 S.896 4664.

Nissan Primera árg. ‘00 ek. 137þ. beinsk. 
5 g sk. 2010 þarf að flikka uppá útlit 
v:550þ. S. 617 6029.

Til sölu Dodge Ram 2500 12/’07 6,7 
disel. Innfl. nýr. Ásett v. 5,7. Uppl. í s. 897 
7006 & 695 0431.

Tilboð 1150þ.
Ford Econline árg. ‘99 5.4 bensín, ssk., 
sk. ‘10. 7 manna. Uppl. í s. 899 4275.

VW Polo árg. ‘95 til sölu. Ek. 150 þ. Nýsk. 
V. 150 þús. S. 698 0627.

Tilboð! Benz E500 árg. ‘05 til sölu ek. 
62þ.km. Ný dekk og ný yfirfarinn. 3,8 
stgr. S. 868 3608.

Mistubishi Montero (Pajero) 2007, 3.8 
l, sjálfsk., ek 29 þús., leður. Loftkæling, 
sóllúga, 18“ felgur. Einn með öllu. Uppl. 
825 2424.

VW Golf CL árg. ‘96 3ja dyra, ssk., ek. 
142þ. Sk. ‘10. Verð 160þ. Ódýrari. Mjög 
góður bíll. S. 865 1655.

BMW 520 árg. ‘05 ek. 35þ.km. Áhvílandi 
ca. 4,4. Óska eftir tilboðum. S. 899 
4398.

Daiwoo Nubra árg. ‘99 1600, beinsk. 
5g. sk. ‘10 Ný tímareim. Bíll í góðu 
standi. Ásett v. 230 þús. S. 863 6060 
& 554 7225.

Til sölu VW Polo árg. ‘03. 5g. Ekinn 75þ. 
Eins og nýr að innan og utan. Smurbók, 
ný nagladekk, nýskoðaður. Verð 790þ. 
Tilboð 690þ. Uppl. í S 664 8363

Til sölu Landrover Freelander ‘01 þarfn-
ast smá lagfæringar. V. 776þ. yfirtaka á 
láni + 100þ. í pen. S. 892 7687.

M. Benz Vaneo árg. ‘03 ek. 78þ. í topp-
standi. Verð 1200þ. Skipti hugsanleg á 
ód. bíl. S. 892 6113.

Til sölu Toyota Yaris sol 1300 ‘05 ek. 92þ. 
5g. og 5d. Mjög fallegur og vel með far-
inn. Áhvíl. ca 400.000. S. 899 5442.

Toyota Hiace árg.’00 ek. 196þ. ssk., 
sumar og vetrard. á felgum nýsk. ‘10. V. 
930þ. S. 897 0095.

Topp Eintak
Lincoln Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 62 
þ. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sóllúga. 
7.manna. Ásett verð 3590, áhv. 3,0 m. 
Yfirtaka á isl láni. S. 897 3669.

Cadillac Escadale ESV ‘07. Einn sá flott-
asti. Ek. 40þ. km. 3 dvd, 10 hátalar, 403 
hö. 22“ sumard. 18“ vetrd. Einn með öllu. 
100% lán. S. 892 7687.

Til sölu Nissan Terrano , 1994 , ekinn 
220.000- 5 gíra , 5 dyra , dráttarkr. , 
sk.2010 , 2.4 bensín , bíll í góðu ástandi 
, 7 manna , verð 199.900- Þórarinn s. 
864 0984.

Infiniti QX56, 2005, 90þús.km, sóllúga, 
dvd, rafmagn í öllu, leður, 8manna etc. 
Ásett 4.690 en gott stgr.verð. S: 843 
3011.

Honda Civic árg. 1998 ek. 90 þús. V-
Tec vél. nýsk. 2010. Ásett v. 650 þús. 
Staðgreitt 450 þús. S. 691 9994/863 
7001.

MMC Pajero stuttur árg. 1998 dísel ek. 
244.Þ. ný.sk fínasti bíll verð. 590 Þ. 
Góður stgr. afsláttur. uppl. í s. 692 8526.

Sjálfskiptur Toyota corolla Árg. 98 nýsk.10 
ekin 131.Þ. Góður bíll. Verð 490 þús. 
uppl. í síma 893-5400.

Peugeot 306 1.6 árg. ‘99 ek. 128þ. Vetrar 
og sumard. V. 280þ. S. 893 5908.

500 þús. fylgir
Benz c180 árg. ‘05. Ek. 70þús. Áhv. lán 
4,9 afb. 40þús. Yfirtaka og 500 þús. í 
hanskahólfinu. Uppl. s. 899 9968.

Tilboð 299þ.
Nissan Almera árg. ‘98 1.6 5d., ek. 
133þ. Ssk., sk. ‘10. Bíll í toppstandi. S. 
899 4275.

Til sölu Renault Kangoo árg. ‘00. Nýsk. 
Verð 270þ. S. 659 9294.

SAAB 9000i ‘87 bsk. ek.158þ. álf. drátt-
ark. Góður, öruggur og sparneytinn bíll. 
verð 180þ. s.8479935 og 5524779

 0-250 þús.

!!! NÝSPRAUTAÐUR 390þ 
!!!

M.benz c220 10/97“ sk 10 sjálfskiptur , 
ek 220þ topplúga , bycast leður ofl..þarf 
að skipta um skynjara fyrir hraðamæli(ca 
20þús.) 390 þús. stgr. 894-6383.

SJÁLFSKIPTUR GÓÐUR 
BÍLL Á 250 ÞÚS!

MERCURY MYSTIQUE 2.0 ssk. árgerð ‘98 
ek. 110 þús. km. skoðaður 2010, eyðsla 
9ltr/100 að meðaltali, góður og heill bíll 
ásett verð 390 þús. TILBOÐ 250 ÞÚS! s. 
841 8955.

Nissan Primera 2.0 ‘96 skoðaður ‘10 
beinskiptur ek. 160þ. Nýleg heilsársdekk 
MP3-CD spilari. Góður bíll, verð 230.000 
uppl í síma 8670050

Til sölu Golf 97, ek. 156 þús. 1400 
vél, nýleg tímareim, heilsársdekk, nýsko. 
2010. Verð 250 þús. Uppl. í s. 659 
3459.

toyota carina 96arg,ssk,ek.204þus,s-
k.10,ný timareim,v:185þús s:6917752

 250-499 þús.

Tilboð 350þ.
MMC Lancer ‘99 1.3 5g., ek. 178þ. Sk. 
‘10. Bíll í toppstandi. S. 899 4275.

TILBOÐ 360 ÞÚS!
Musso ‘98 4X4 ek.165 þús. 2,3 bensin, 
sjálfskiptur, skoðaður 2010, dráttarkrók-
ur,ný heddpakkning hedd planað og 
ventla slípaðir af kistufelli, lítur vel út og í 
góðu standi, ásett verð 490 þús. TILBOÐ 
360 ÞÚS! S. 841 8955.

!! Tilboðsverð 350 þús
Opel Astra 1,6 árg. 2000, ek. 176 þús. 
skoðaður fyrir 2010, 5 dyra, bsk. spoiler, 
álfelgur, fínn bíll. Tilboð aðeins 350þús., 
allar uppl. í síma 659-9696.

!! Tilboðsverð !!
Skoda Fabia 1,4 árg. ‘00 ekinn 150þús. 
ný skoðaður, bsk. dökkar rúður, spoiler, 
fallegur bíll. Tilboðsverð 390 þús. Uppl. í 
síma 659-9696.

Opel Astra Station 1,6 ‘00 ek 137þ, 
beinsk. sumar og vetrard. þjónustub. 
verð 350þ. s.862 0106.

Corolla 4x4 98 ek. 170þ. búið að gera 
upp vél kúplingu bremsur ný dekk o.m.fl 
868 4611.

Daewoo Tacuma ‘02 ek 109 þ. Sk. ‘10 
Ný tímareim. Beinsk. Verð 390 þ. S. 
847 8573

VW Golf st. ssk. með dráttarkr. árg. ‘98. 
Sk. ‘10 ek. 139þ. V. 300þ. S. 856 9314.

YARIS ‘00 3dyra 1,3vél ek.144þ topplúga 
rafmagn í rúðum og speiglum verð 450þ 
s.848-2772

 500-999 þús.

Honda CRV árg. 2000 ek. 151 þús. 
ný sumard./ný naglad. góður eig..ferill, 
smurb. frá upphafi. Toppeintak. Verð 890 
þús. Uppl. í s. 820 7111.

Bíladagar
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Toyota Corolla 2003. 1,4 vvti 5 Gíra, 
ek.164Þ Eðalbíll V.880Þ Uppl í S: 617 
6031

 1-2 milljónir

BMW X5 ‘01 ek. 175.þús. beinsk. hlaðinn 
aukabúnaði. ásett 1890þús, gott stgr 
verð. S: 693-9696

Volvo v 50 árg 2004.Ekinn aðeins 
48.000 km.Reyklaus bíll.Verð 1990.000.
Engin skipti koma tilgreina.Sími 661 
2580 Guðmundur.

 2 milljónir +

Toyota Rav 4 árg’08. Ekinn aðeins 
15.000 km. dekurbíll. sumar/vetrard. 
Verð 3.900.000 TILBOÐ 3.450.000 s 
869-3384 / 860-2026

T.s BMW X5 4,4 Spolerkit, drátark. 
sumar/vetrard.ek.134þ. topp bíll með 
öllu. Verð 3.2 898 1141.

 Bílar óskast

Stgr. í boði. 190-300þ. f/ Toyota Corolla, 
Yaris aðrar teg. koma einnig til greina. 
Uppl. í s. 861 0011 & medf.signanna@
gmail.com

Óska e. að kaupa gamla bíla til niðurrifs. 
Nán.uppl. í síma 661-2222.

Isuzu D Max ‘08-’09 lítið ek. beinsk. 
Hvítur - silfur. S. 565 6024 & 897 7006.

Óska eftir að kaupa Skoda Octavía Sedan 
árg. ‘06-’08 dísel. Uppl. í s. 898 2453.

!!! Vantar bíl !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200 
þús. stgr. Má þarfnast lagfæringar eða 
skoðunnar. S. 659 9696.

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 20- 
200 þús. Sími 615 1810.

Corolla eða Yaris óskast.
Árg. 1998-2001 fyrir 150-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-2545

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar 
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfnast 
lagfæringa til uppgerðar eða í parta 
skoða allt. Verð 20-200 þús. ps. úrvislu-
sjóður borgar bara 15 þús. ég borga að 
lámarki 20 þús. 770 6400.

Óska eftir ódýrum bíl, má þarfnast lag-
færinga, ekki eldri enn ‘98. Skoða allt. 
Uppl. í s. 893 5400.

 Jeppar

LAND CRUISER 120 GX 2005. Disel, 
beinsk. Góður bíll ek. 66þ. Einn eigandi. 
S. 893 9318.

Ford Explorer ‘96, 206þ.km. álf. góð 
dekk, fínn fyrir veturinn, 390þ. S. 771-
2345

Terrano,árg 03,ssk,3,0L dísel,ek 194þ 
verð 2,5m,tilboð 950þ + áhvíl 550þ, 
S:6903466

44“ Patrol 2001 til sölu, milligír, læsingar 
o.m.fl. Uppl. í 893 0557/agnarben@
hotmail.com

Toyota Corolla GLi árg 1993 ek.236.000 
km 5gíra sumar og vertrar dekk á felg-
um skoðaður ‘10 verð 250.000 sími 
665-8907

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Pallbílar

VW Transp. Pickup 1.9. Ný tímareim, 
ek. 103 þ. Listav. 1.990, tilboð 1.590, s. 
772 2990.

Óska eftir að kaupa pikkup 4x4 verð 
hugmynd 250 til 400þ. þarf helst að 
vera skoðaður 2010,, skiljið eftir skilaboð 
á www.hallur53@visir.is

 Sendibílar

Ford transit 300L Háþekja árg.07 
ek.33þús verð 3.300þ bein sala eða 
skipti á amerískun pallbíl með camper 
uppl. 869-4113

 Vörubílar

Vagnasmiðjan auglýsir
Gamall Zetterberg pallur til sölu. Lengd 
515 cm. Breidd 250 cm. Mjög góð og 
slétt botnplata. Álskjólborð, loftvör, 
sturtugrind með sturtuventli og góðum 
þrepatjakk. Þarfnast aðhlynningar. Allt 
þetta fyrir aðeins kr. 350 þús. + vsk. 
Fleiri myndir á www.vagnasmidjan.is 
Eldshöfða 21 R.vík, s. 587-2200, 898-
4500.

Volvo FL220 ‘05 fullbúinn bíll ek.140þ. 
stöðvarleyfi, verð 5,5m. +vsk. Uppl. 895 
9446.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvél-
ar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Tegundamerkt mótorhjóla leðurbelti, 
lyklakippa fylgir kr. 3900 ‘Abreiður á flest 
hjól kr. 11.900 ‘Afengismælar kr 3.499 
GSM. 899 6212.

 Kerrur

Vagn kjörinn til þunga- og heyfluttninga. 
Upplýsingar sjá http://bilauppbod.is/

 Hjólhýsi

Hjólhýsi óskast m/kojum og Alde hitak. 
árg06-09. Staðgr. uppl. 893-2550, 
dorib@hive.is

 Fellihýsi

Fellihýsi, skoða öll skipti
Viking 9 fet árg. ‘96. Eldavél, vaskur. 
Nýtt fortjald fylgir. Skoða öll skipti á 
crossara og sleða. Sk. ‘10. Verð 370þ. S. 
899 9968.

 Vinnuvélar

Höfum til sölu úrval notaðra tækja. Kíktu 
á www.kraftvelar.is

 Bátar

Bátakerra til sölu, hentar vel fyrir 6-7m 
bát. Nýyfirfarinn. V. 130þ. S. 848 0328.

Til sölu frystiklefi með vélakerfi, H 2,65, 
L 4,7 , B 2,25. v 750.000 + VSK S 
8679688

Óska eftir 3-4m löngum vatnabáti með 
eða án lítils utanborðsmótors á allt að 
150þús. kr. Kristinn 895 8055.

Tek að mer afskurð og fellingu á grá-
sleppunetum S 8461293

 Hjólbarðar

Original Suzuki felgur með nagladekkj-
um 235/65-17 undan Grand Vitara. 
Tilb.100þ. S:698 0735.

Vetrardekk 175/70 13“á felgum til sölu. 
Einnig 15“ felgur undan Honda CRV með 
dekkjum. Upplýsingar í síma 843 8776.

4 negld vetrardekk 195/65 R15 og 4 
ónegld 205/55 R16 til sölu. Upplýsingar 
í síma 8985243

Til sölu: 35’ dekk & felgur undan Jeep. 
Míkróskorin, nelgd, fjöl- og sexgata. 
s:8476578

Til sölu dekk og felgur undir Grand 
Cherokee ‘99-’04. 245/75/16 nagladekk 
á nýlega máluðum orginal felgum. V. 
100 þús. S. 894 4148.

 Varahlutir

Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu 
samband í síma 5676700 (varahluta-
verslun). Vakabílar.is

Vantar Perkings 4 cl. turbo vél. Týpa 
4.236. Eða varahl. S. 565 6024 & 897 
7006.

Þú finnur allar helstu bílapartasölur 
landsins á www.partasolur.is

Til sölu notuð dísel vél úr Mazda 6. uppl. 
í s. 693 9493.

Partabílar 770-6400
Er að rífa Swift 05-09 Yaris ‘05 BMW 
525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult 
Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan 
Primera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kaupum 
bíla í niðurrif.

www.netpartar.is
 Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið virka 
daga 9-18. S. 486 4499 & 486 4477.

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Jólaskemmtanir

jóli
Styttist í okkur bræðurna. Eigum við að 
kíkja við? S. 824 3677 eða á orlygur@
hotmail.com.

 Hreingerningar

Tek að mér hreingerningar í heimahús-
um er vön og vandvirk. S. 894 2891, 
Eva.

Teppahreinsun
Tek af mér teppahreinsun fyrir húsfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga. Upplýsingar í 
s. 892 9499

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Jólaskreytingar, trjáklippingar og fellingar, 
laufa og lóðahreinsanir, stéttahreinsun, 
þökulagnir, jarðvegsvinna, smíðar og 
margt fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334 
www.garðarbest.is

Er bílaplanið orðið gam-
alt og mosagróið?

Tökum að okkur að sýruþvo 
og hreinsa hellulögð og steypt 

plön. Ótrúlegur árangur.
S. 691 8907

Bíladagar

FUNDARLAUN

Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • 

Sími 567 4000 • Fax 567 4050 •
heimsbilar@heimsbilar.is

Bílar til sölu

Tapað / Fundið
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Trjáfellingar, -klippingar, almenn garð-
vinna, laufhreinsun, þökulagnir og fl. 
Garðyrkjufræðingur S. 843 6680.

Trjáfellingar!
Runnaklippingar, trjáklippingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

 Bókhald

Alhliða bókhaldsþjónusta fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Vönduð vinna, hagstætt 
verð. s. 892 5784

Bókhald, uppgjör, ársreikningar, launa-
vinnslur. Mjög öflugur bókhalds- og upp-
gjörsaðili getur bætt við sig verkefnum. S. 
772 55 33 Info@betrabokhald.com

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! Uppl. 
í s. 773 0317.

Getum bætt við okkur inni- og úti-
verkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
uppl. s. 891 9890

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar og allir alm. flutningar. 
Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977 www.
toppflutningar.is

 Vöruflutningar

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, glerí-
setningum og fleira. Sérhæfum 

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við 
sig verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 
& 618 7712.

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá A-Ö 
Niðurrif-Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@
flisaverk.is S: 898 4990.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök og 
bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. Uppl. 
í s. 659 3598. .

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

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

Óska eftir steinsögunargræjum, gluss-
asagir og glussajunited. uppl. s. 896 
7579.

Krs. Múrverktakar
Stofnað 1987. Flísalagnir, flotun, sprungu-
viðgerðir, tröppuviðgerðir. Vönduð vinna. 
S. 899 4254.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetn-
ingu. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 
1569.

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage. Frábært nudd, full-
komin þjónusta. Uppl. í s. 857 502.

 Spádómar

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

Þórhallur talnaspekingur, skemmtilegt 
fyrir hópa. S. 659 6539.

Hringu í 618 3209 og léttu af hjarta þínu. 
Fer inná tilfinningar, drauma og framtíð. 
Tek VISA.

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

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

 Skemmtanir

 Múrarar

Viðgerðir
Allt almennt húsaviðhald, utan sem 
innan. Múrverk, flísar og margt fl. S. 
847 2209.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í Brother, Canon og Epson 
send samdægurs heim að dyrum eða í 
vinnuna sjá nánar á www.blekhylki.is.

GreenHouse
Haust-vetrarlína GreenHouse. Verið vel-
komin að sækja frían bækling. Opið í 
dag laugardag kl. 10-14. GreenHouse 
Rauðagerði 26.

Saumaverk
Tökum að okkur allan saumaskap, saum-
um fyrir hönnuði og fyrirtæki, einnig 
fatabreytingar og viðgerðir. Uppl. í s. 
844 9301.

 Til sölu

Eldsneytis sparari. 
Hvirfilstæki í bíla!

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar! 
Meiri Kraftur. VERÐ frá 11.900.-kr. 30 
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða 
2, (v/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

SNJÓKEÐJUR FRÁ S.K.M 
ehf.

Léttkeðjur - Gaddakeðjur - Firkantkeðjur 
- Þverbandakeðjur! Hertar keðjur! F/ 
Vinnuvélar - Traktora - Gröfur - Pilotera 
&Vörubíla - T.D. 315/80-22.5 - Fólksbíla 
& Fjórhjól. S.K.M ehf., Viðarhöfða 2. 110 
RVK ( V/Stórhöfða) 517-8400 www.
snjokedjur.is Fáðu Tilboð!!

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand-
aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið á laugardögum 
frá kl. 9-16.

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. S. 
842 2535.

Alcoholmælar sem mæla alcohol í önd-
unarlofti til sölu. Kr. 3.499. GSM 899 
6212.

Skrifborð og hillur frá Húsgagnaheimilinu, 
hvíttuð Fura. Hvítt rúm 140 á breidd frá 
IKEA. ÓDÝRT og vel með farið. S. 8649 
707.

Sala v/ flutnings
Elektrolux. Þv. vél. Nýl. og vel með farin. 
Tölvust. tímastj. borð. 55% afsl. V. 50þús. 
S. 899 6089.

Lítið notið ársgömul Rambo ryksuga til 
sölu. Uppl. í s. 893 7576.

3 spónlagðar vel með farnar eikar inni-
hurðir 80cm breiðar með körmum 
gerettum og húnum. Verð 30þús. stk. 
Einnig hvítt nýlegt baðkar með blöndun-
artækjum 70x170cm. Verð aðeins 35þús. 
Upplýsingar í síma 695-2105.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 
Leitið til fagmanns.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Óska eftir góðri sambyggðri smíðavél 
með góðu plötulandi. áhugasamir selj-
endur vinsamlegast sendið tölvupóst til 
frumskogar@frumskogar.is

Óska eftir bandsög og ýmsum öðrum 
föndurverkfærum. Uppl. í s. 891-6381.

Lítil rafskutla óskast keypt Uppl. í s. 891 
8727.

FISKABÚR: Óska eftir 300-700 lítra Gler 
fiskabúri uppl í síma 8934890-8934891

Jólaskeiðar frá Guðlaugi óskast. Sendist á 
amb@syning.is

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakk-
inn með poka, strengjasett og stilliflautu. 
4/4 stærð 15.900.- Rafmagnsgítarpakkar 
frá kr. 39.900.- Þjóðlagagítarpakkar 
frá 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 79.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.
gitarinn.is.

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Einnig harmonikkukennsla. Sími 
824 7610 & 660 1648.

Til Sölu. Gamall Brambach flygill. 142 cm. 
Spilhæfur en þarnast aðhlynn. 170þús. 
s. 869 2257.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir að kaupa notaða súluborvél og 
fleiri járnsmíðavélar. Uppl. í s. 897 6630.

 Til bygginga

Ódýr sjálfreisandi krani: Liebherr 33K-
30m bóma, fjarstýring, virkar vel. 
990.000+vsk 824-0672.

Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, 
gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og ulf-
urinn.is

óska eftir mótatimbri 1 x 6 upplýsingar í 
síma 893-4602

Framleiðum setrusviðarklæðningar með 
bandsagaðri áferð í þeim prófíl sem þú 
óskar. Timbursmiðjan 8996778.

Láttu sérfræðinga okkar skipta um rúðu-
þurrkur fyrir veturinn. Eigum rúðuþurrkur 
á nær allar gerðir bíla.

Renndu við, þú færð góðar móttökur alla 
virka daga frá kl. 8 til 18.

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

Meira í leiðinniN1 HJÓLBARÐA– OG 
SMURÞJÓNUSTA  SÍMI 440 1000

Eru rúðuþurrkurnar í lagi?

Til sölu

Þjónusta
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PARTÝBÚÐIN TVÖFALDAST: HEIL 
HÆÐ AF HREKKJAVÖKUBÚNINGUM, 
VAMPÍRUSKIKKJUR FRÁ KR. 1,490, 
ALLIR BARNABÚNINGAR 2,500 KALL . 
PARTÝBÚÐIN, FAXAFENI 11 

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

Ódýrir og vandaðir ferðanudd- og 
óléttubekkir til sölu. Nemaafsl. 891 
6447 Óli.

J. B. HEILSULIND
 Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
Ayur, Veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin

 Snyrting

 Námskeið

Sushi námskeið, 2 dagar, 4 tímar í senn. 
Allt hráefni innif. í gjaldi, kostar 9.500 
kr. Uppl. 896 1250

 Kennsla

Námsaðstoð við grunn-, framhalds -
og háskólanám. Nemendaþjónustan. 
S. 557 9233.

 Flug

Tveggja sætja flugvél 
til sölu

Alon A2 Aircoupe. Góður tímasafnari, 
vélin er sundurtekin og í geymslu. 
Tilboð ósast. Uppl. í s. 898 0667 & 
peturbja@simnet.is

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af göml-
um húsgögnum, hurðum ofl S. 897 
5484/897 3327.

 Antík

Antík viðgerðir
Antik og húsgagnaviðgerðir. Áralöng 
reynsla og sérhæfður í handpóleringu. 
Ólafur sími 892 3041. Geymið aug-
lýsinguna.

 Málverk

 Dýrahald

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

Svartur Högni ( Hrói ) eins árs er búin 
að vera týndur síðan aðfaranótt 22 
okt. búum í ásahverfinu í GBÆ (gamla 
hverfinu nær hraðbrautinni) hann er 
örmerktur, með græna ól með nafni, 
heimilsf. og símanúmeri. Ef einhver veit 
einhvað vinsamlegast hringið í síma 
867 6051 eða kolla_e@hotmail.com 
Skráður á dýraspítalann í garðabæ.

Sankti-Ice.is / gudnyvala@islandia.is

Dvergschnauzer! Hvolpar væntalegir í 
byrjun Nóvember. Frábærir foreldrar og 
yndislegir fjölskylduhundar.Ættbók frá 
HRFI. Allar uppl. gefur Eyrún 6990108/ 
Guðný 8929132

Golden retriever hvolpur til sölu aðeins 
ein tík eftir ættbókafærð frá íshundum. 
Sprautuð og örmerkt í golden lit. S. 863 
8596 123.is/madda

Am.cocker hvolpar til sölu. HRFI ættb. 
www.morgundaggar.bloggar.is eða 
865 7830.

Miniature Pinscher
Hvolpar til sölu. Tilbúnir til afhendingar. 
Örmerktir, heilsufarsskoðaðir og með 
ættbók. Uppl. í s. 773 4991.

Persneskir kettlingar
Gullfallegir og himneskir loðboltar til 
sölu. Aðeins ein læða eftir. Aðeins gott 
heimili kemur til greina. S. 690 4716.

1/2 Labrador 1/2 Giant Schnauser 
þjálfaður veiðihundur fæst gefins vegna 
flutninga.Búr fylgir. Uppl. Karen 669-
9373.

Fallegir fuglar til sölu með búri. Einnig 
stórt fuglabúr til sölu. Uppl. í s. 865 
5524.

 Ýmislegt

Til sölu búslóð sunnudaginn 1. Nóv kl. 
14-17 verður opið hús að Laugarnesvegi 
89 íbúð 105 þar sem flest allt verður 
til sölu. T.d. antík húsgögn, málverk, 
bækur og smádót. Sanngjarnt verð.

 Fyrir veiðimenn

Rjúpnaveiðimenn athug-
ið!!! 

Ódýr gisting!!!
Ódýr og góð gisting í Víðigerði, 

Víðidal.
Upplýsingar og pantanir 

í s. 451 2592.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

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

WINSOR HILLS ORLANDO
Til leigu 5 og 6 herbergja hús, á þess-
um frábæra stað rétt hjá Disney. Húsin 
er með einkasundlaug og búin öllum 
þægindum. Hagstætt verð og góður 
afsláttur á frábæran gólfvöll. Íslensk 
þjónusta á staðnum. Uppl. s: 898 6224 
og 499 0755

Til leigu 70 fm, björt 2 herb. íbúð í 
fjölbýli við Fellsmúla. Glænýtt parket 
og endurnýjað baðherb. Laus strax. 
Aðeins reglusamt fjölskyldufólk kemur 
til greina. Leigist á 90.000 á mán. með 
hússjóði en án hita og rafm. Uppl. í s. 
692 7618 og 662 6601

Til leigu ca 200 fm raðhús í Bryggjuhverfi 
110 R. 175 þús. Uppl. s. 896-8030

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.

Til leigu 80fm 3 herb. íbúð í Breiðholti 
með eða án húsg. Verðh. 110þ. með 
hita og húsg. S. 586 2019 & 698 1126.

4ra her. Áslandi, leiga m. hússj. 140þ. 
3 mán trygging. Fyrsti mán frír. Búseti 
s. 520 5788.

5 herb. Áslandi, leiga m. hússj. 148þ. 
3 mán trygging. Fyrsti mán frír. Búseti 
s. 520 5788.

3ja herb. 103 fm íbúð m/sérinng og 
verönd í N-bæ Hfj. Leiga 130þús. Uppl. 
í s. 891 6768.

4ra her. Álftanesi, leiga m. hússj. 138þ. 
3 mán trygging. Fyrsti mán frír. Buseti 
s. 520 5788.

Stórt herb. til leigu í Stórholti, ódýrt, 
internet, eldhús og þvottahús. S. 899 
3749 & 895 8698.

Einstaklingsherb. til leigu með hús-
gögnum & eldhúsaðgangur með öllum 
áhöldum. Þvottaþjónusta fylgir. Leigist 
reglusömum & skilvísum karlmanni í 
fastri vinnu. Uppl. í s. 557 2183.

City center - miðbær
Room all incl. no internet. Herb. með 
öllu. Uppl. í s. 860 0360.

Nokkur góð herb. í 104 Rvk., lækkað 
verð. Einnig bílskúr 35 fm. Uppl. í s. 
697 8720.

Room for rent/herb til leigu in 
101. Everything included. Nálægt 
Iðnskólanum Uppl. í s. 692 1681.

2 herb studio íbúð 45 fm í Garðabæ 
laus núna um mánaðarmótin, sér inn-
gangur, sér verönd, allt sér. uppl í 
s.824-5244

Góð stúdíóíbúð í Kóp. Sérinng. stofa, 
hol m.fatask. eldh.m.kælisk. & uppþv. 
baðh.m.glugga stórum sturtukl. tengi 
f.þvottavél. Laus fljótl.Leiga 73þ.

Lítil stúdíó íbúð í Miðb. Rvk. húsg. fylgja. 
Leiga 50þ. með hússj. S. 895 0482.

Til leigu í hveragerði 3-4 herb íbúð á 
góðum stað leiga 85 pr mán með hita 
s 8972681

Herbergi við Lokastíg 10 til 15 fermetrar 
kr 35.000. til 50.000. langtímaleiga 2 
mánuðir fyrirfram sími 896 0242

 Húsnæði óskast

Hún systir mín sem hefur búið í Ameríku 
í 50 ár vill taka á leigu ca. 3 herbergja 
íbúð í Reykjavík til ca. 6 mánaða. Hún 
er reglusöm og reykir ekki. Hún getur 
borgað 6 mánuðina fyrirfram en er til 
í að skoða þegar fram í sækir að vera 
lengur. Laugarnes er í uppáhaldi hjá 
henni. Ef þig vantar frábæran leigjanda 
þá hafðu endilega samband í síma 897 
4589 eða á, sola@xnet.is

Óska eftir íbúð í kringum sv. 104. Greiðslug. 
125 þús. 3ja herb. +. S. 615 4210.

Reglusöm og skilvís fjölskylda óskar 
eftir 4-5 herb. íbúð í Laugarnesi, frá 
áramótum. S: 847 4346, 665 8417.

Maður með 2 börn óskar eftir 3-4 
herb. íbúð til leigu í 101 eða 107. 
Langtímaleiga. S. 8400954

4 manna fjölskylda óskar eftir að taka 
á leigu sérbýli á Höfub.sv. Reglusöm og 
öruggar greiðslur. Uppl. í s. 862 5018.

Lítil fjölskylda óskar eftir íbúð í 
Rvk101,104,105,107.Max100þús .
Langtímaleiga.Kári 856-9677/551-2113

 Húsnæði til sölu

Björt og falleg 70 fm 2 herbergja íbúð 
til leigu á neðri hæð í einbýlishúsi með 
sérinngang. Parket á gólfi, mikið skápa-
pláss og stórt og gott þvottahús. Verð 
95 þúsund innifalið hiti og rafmagn 
LAUS STRAX. Uppl í síma : 694 2526.

 Fasteignir

BÚJÖRÐ ÓSKAST
Fjölskyldufólk óskar eftir bújörð í 
skiptum fyrir2ja hæða einbýlishús í 
Hafnarfirði ásamt bílskúr makaskipti. 
Uppl. í sima 695 3744.

 Atvinnuhúsnæði

Lager/geymslu- og skrifst.húsnæði 
laust í Ármúla. 694 3113, leiga.armuli@
gmail.com

 Geymsluhúsnæði

Sparaðu þér sporin
Sparaðu þér sporin Upphituð geymsla 
fyrir bíla, ferðavagna, mórorhjól og báta 
í pósnúmeri 105 Reykjavik. Uppl í síma 
824-8425

Geymslupláss
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss 
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjald-
vagna eða annað. Verð 5000kr. á m2. 
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Er með upphitað geymsluhúsnæði fyrir 
Fellihýsi - tjaldvagna - hjólhýsi - pall-
hýsi. S. 867 1282.

Upphitað geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjum fyrir tjaldvagna og felli-
hýsi. Uppl. í s. 865 1166.

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Bílskúr

25 fm bílskúr til leigu í Grafarholti 
laus strax. Leiga 25.000. Uppl. í s. 
864 2979.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Hádegismatur alla virka daga
Allar veitingar á vægu verði.

Hamborgaratilboð !
Útleigusalur
Boltatilboð

Skemmtanir

Tilkynningar
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Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði. Sjá nánar á mim-
is4rent.com.

 Atvinna í boði

Kökuhornið Bæjarlind
Óskum eftir starfsfólki á tví-
skiptar vaktir 06:30-13:00 og 
13:00-18:30. Ekki yngri enn 
18 ára og íslenskukunnátta 

skilyrði.
kokuhornid@kokuhornid.is S. 

866 0060, Ingibjörg

Trésmiður
Rótgróið verkstæði vantar trésmið, van-
ann verkstæðisvinnu. S. 660 3533.

Lítill veitingastaður í miðborginni 
óskar eftir árrisulum og röskum starfs-
manni. Vinna ýmist í sal eða eldhúsi. 
Vaktavinna. Opnunartími 7.15-15.00 
Uppl. graikotturinn97@gmail.com

Aukavinna- Uppgrip
Getum bætt við okkur fólki í símasölu. 
Frá kl. 17:30-21:30 virka daga. Góðir 
tekjumöguleikar. Uppl. í S. 868 4551.

Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa 
í bakaríi.Vinnutími frá 07-13/13-18.30. 
Helena simi: 699-5423

Okkur vantar gott fólk til kynninga á 
matvöru. Vinnutími áætlaður 13:30-
18:30 virka daga og 11-15 um helgar. 
Umsóknir sendist á: gottstarf@visir.is

Óska eftir aðstoð normanns við talmál 
(norska) og bréfaskriftir. Uppl. í s. 699 
0472.

 Atvinna óskast

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

 Viðskiptatækifæri

Viltu skapa þér eigin atvinnu? Til sölu 
Fortron F 810 10 nála merkjasaumsvél 
ásamt fylgihlutum sem m.a eru 10 
rammar þ.m.t peysu-og derhúfurammi, 
hundruði tvinna og tugi fyrirtækja logo 
t.d. Frábært viðskiptatækifæri. Verðh. 
3.8m S;695-0304 eða sigrunasta81@
simnet.is

Frábært þóknunarkerfi. Miklir tekju-
möguleikar. Áhugasamir hafi samband 
bjornelmar@hotmail.com

 Einkamál

Við erum hérna yndis-
legar dömur og langar til 

að heyra í þér .
Hringdu!!! okkur hlakkar til að 

heyra í þérr. Hver verður daman 
þín í kvöld?

Sími 908 6666 - 908 2000.

Símadömur 908 1616
okkur langar að heyra í þér !

Ertu einhleyp/ur? Langar þig að komast 
í kynni við konu/karl? Hafðu samband í 
s. 587 0206 eða trunadur@simnet.is

 Fundir

Boðun aukaaðalfundar F4x4. 
Samkvæmt ákvörðun síðasta aðalfund-
ar F4x4 er hér með boðað til aukaaðal-
fundar laugardaginn 7. nóvember 2009 
kl. 14:00 í húsnæði félagsins að Eirhöfða 
11, Skemma 3. Dagskrá: Setning fundar 
og dagskrá kynnt. Kosning fundarstjóra 
og fundarritara. Lagabreytingar. Önnur 
mál. Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4.

Fasteignir

Vantar þig atvinnuhúsnæði 
sem hentar þínum rekstri?

 • Skrifstofuhúsnæði við tjörnina 
  360m2

 • Vei ngahús í miðborginni með leyfi 
  fyrir 150 manns

• Skrifstofuhúsnæði Sundagörðum 
  fullbúið vandað skrifstofuhúsnæði  
  250-1500m2 - næg bílastæði - að 
  gangur að góðu mötuney  fyrir  
  starfsfólk

 • Vöruhús við Sundahöfn með öllum  
  búnaði ásamt stórum frys klefa  
  og fullbúnum skrifstofum 3800m2  
  - Möguleiki að leigja í heild eða hluta
  Selfoss 2000m2 lagerhúsnæði 
  - hagstæð leiga

Upplýsingar í s. 861 3889

Til leigu / Sölu

Atvinnuhúsnæði
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THE NORTH FACE

Nýju haustvörurnar frá North Face eru komnar.



8 fjölskyldan

umburðarlyndi
mikilvægt í daglegu lífi 

EINELTI KANNAÐ   Olweusaráætlunin gegn einelti er við lýði í fjölmörg-
um skólum. Í skólum sem hafa tekið hana upp verður næstu tvær vikur 
lögð könnun fyrir alla nemendur í 4. til 10. bekk þar sem einelti verður 
kannað. Niðurstöðurnar verða eflaust forvitnilegar og gagnlegar.

Margrét og fjölskylda 
hennar höfðu búið um 
árabil í Bandaríkjunum 
þegar þau fluttu aftur 

heim til Íslands. Sonur hennar 
níu ára hóf nám í hverfisskólan-
um í Hafnarfirði og aðlögun hans 
að bekknum gekk í fyrstu vel. 
„Síðan gerist eitthvað, krakkarnir 
í bekknum höfðu meira og minna 
verið saman síðan í leikskóla og 
honum gekk illa að komast inn í 
stóra hópinn. Það þróaðist svo á 
verri veg og brátt var það þannig 
að hann fékk ekki að vera með í 
fótbolta, krakkar sem sögðust ætla 
að leika við hann sviku það og þar 
fram eftir götunum.“

Margrét segir að hún hafi ekki 
gert sér grein fyrir því um haust-
ið að sonurinn væri lagður í ein-
elti, hún vissi að honum var strítt 
en vissi ekki hversu alvarlegt 
málið var fyrr en í jólafríinu. „Þá 
fór hann að segja mér betur frá 
því sem var að gerast í skólanum. 
Kvöldið áður en skólinn hófst eftir 
jólafrí brotnaði hann svo alveg 
saman, grét og vildi alls ekki fara 
í skólann. Nokkrum dögum síðar 
varð hann veikur og þá notaði ég 
tækifærið og talaði við kennarann 
hans.“

Margrét segir það samtal hafa 
verið frábært. Kennarinn, Hellen 
S. Helgadóttir, tók henni mjög vel 
en hún hafði þá einmitt sjálf tekið 
eftir því að ekki var allt með felldu 
í samskiptum krakkanna við strák-
inn. „Hún sagði við mig að hún 
myndi tala við bekkinn og stöðva 
eineltið,“ segir Margrét. Samtal 
kennarans við bekkinn var árang-
ursríkt og eftir að strákurinn sneri 
aftur í skólann hafði viðmót krakk-
anna breyst til batnaðar. Smám 
saman eignaðist svo sonur hennar 
vini í bekknum og líf hans snerist 
til betri vegar. 

„Það er skelfilegt að sjá barnið 
sitt brotna svona saman. Við íhug-
uðum að skipta um skóla eða flytja 
bara aftur til Bandaríkjanna,“ 
segir Margrét, sem telur viðbrögð 
kennarans hafa skipt algjörum 
sköpum til að málin leystust far-
sællega. Sem mark um umskiptin 
þá vildi drengurinn ekki skipta um 
skóla um vorið. „Kennarinn hlust-
aði og brást hárrétt við og krakk-
arnir tóku strax við ábendingum 
hennar. Þessi saga er auðvitað líka 
styrkleikasaga fyrir krakkana í 
bekknum,“ segir Margrét þakk-
lát fyrir að strákurinn hennar á 
marga vini í skólanum í dag. sbt

Sonurinn var 
lagður í einelti
Níu ára sonur Margrétar Grímsdóttur lenti í einelti í skóla 
sínum nýfluttur með fjölskyldunni frá Bandaríkjunum. 
Margrét þakkar mjög snörpum viðbrögðum kennara hans 
að það tókst að taka í taumana og stöðva eineltið.

Margrét Grímsdóttir Sonur hennar varð fyrir einelti en þegar upp komst var 
tekið á því hárréttum tökum að hennar mati. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvað er einelti? 
Einelti er ofbeldi sem aldrei er 
réttlætanlegt. Talað er um 
einelti þegar einstaklingur 
verður fyrir endurteknu áreiti 
og á erfitt með að verjast því. 
Sá sem er sterkari, árásargjarn-
ari og frakkari níðist á þeim 
sem er líkamlega/félagslega 
veikari. Gerandinn misbeitir 
valdi gegn þolandanum. 
Hvaða áhrif hefur einelti?
Einelti veldur þjáningum sem 
geta fylgt þolandanum 
ævilangt. Rannsóknir sýna að 
margir þeirra sem hafa orðið 
fyrir langvarandi einelti hafa 
brenglaða sjálfsmynd og lítið 
sjálfstraust. Þeir eru líklegri en 
aðrir til að eiga við geðræn 
vandamál að stríða síðar á 
lífsleiðinni. Stundum verður 
niðurbrotið algert og eineltið 
leiðir til sjálfsvígs en bæði 
íslenskar og erlendar rannsókn-
ir hafa sýnt fram á tengsl milli 
eineltis og sjálfsvígshugsana, 

sjálfsvígstilrauna og sjálfsvíga.
Hvaða einkenni sýnir barn sem 
verður fyrir einelti?
• Það vill ekki lengur fara í 

skólann. 
• Það kvartar oft undan maga- 

eða höfuðverkjum og er 
lystarlaust.

• Það sefur illa, fær martraðir 
og grætur jafnvel í svefni.

• Barnið er niðurdregið, virðist 
óhamingjusamt eða er 
þunglynt.

• Það fær lélegri einkunnir og 
áhugi á skólanum dvínar.

• Það kemur heim úr skóla eða 
tómstundastarfi skítugt, blautt 
eða í rifnum fötum. Skólabæk-
urnar eru skemmdar og hlutir 
týnast. Barnið getur ekki gert 
almennilega grein fyrir því 
sem gerðist. 

• Það getur ekki gefið trúverð-
uga skýringu á mari, skeinum 
og sárum.

• Það er alltaf eitt, bekkjarfélag-
ar/leikfélagar koma ekki 

lengur heim með barninu.
• Það hnuplar eða biður um 

meiri peninga en það er vant 
(til að blíðka þá sem leggja 
það í einelti).

Hvað er hægt að gera komi upp 
grunur um einelti?

• Ræða við barnið og komast að 
því hvort grunurinn reynist 
réttur. 

• Leita ráða, til dæmis hjá 
námsráðgjafa eða sálfræð-
ingi. 

• Hafa samband við umsjónar-
kennara eða skólayfirvöld.

• Leita til fræðsluyfirvalda, 
standi viðbrögð skóla ekki 
undir væntingum.

• Fá upplýsingar og ráð hjá 
menntamálaráðuneytinu, 
Heimili og skóla eða 
Olweusaráætluninni gegn 
einelti. 

Heimild: Einelti – fræðsluhefti 
Heimilis og skóla. Nánar á síðu: 
http://heimiliogskoli.is/einelti

Einelti - hvernig á að þekkja einkennin?

Heimili og skóli, landssamtök foreldra, standa fyrir átaki gegn 
einelti skólaárið 2009 til 2010. Átakinu var ýtt formlega úr vör 
þriðjudaginn 27. október með kynningu nýs fræðsluheftis fyrir 
foreldra um einelti. Heftinu er ætlað að auka þekkingu á einelti 
og hjálpa foreldrum að öðlast betri skilningi á líðan barna sinna. 
Ekki er vanþörf á umræðu um einelti að mati Heimilis og skóla 
þar sem um fimm þúsund grunnskólabörn eru lögð í einelti á 
hverju ári hér á landi. Rannsóknir sýna að líkur eru á að einelti 
aukist í kjölfar kreppu og bágs efnahagsástands.

Átak gegn einelti

Reykjavík og Seltjarnarnes

Árbæjarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.arbaejarkirkja.is

Áskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.askirkja.is

Breiðholtskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.breidholtskirkja.is

Bústaðakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkja.is

Fella- og Hólakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.fellaogholakirkja.is

Dómkirkjan
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.domkirkjan.is

Grensáskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkjan.is/grensaskirkja

Guðríðarkirkja Grafarholti
Alla sunnudaga kl. 11 nema 13. september
Nánar á www.grafarholt.is

Hallgrímskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hallgrimskirkja.is 

Háteigskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkjan.is/hateigskirkja

Langholtskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.langholtskirkja.is

Laugarneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.laugarneskirkja.is

Neskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.neskirkja.is

Óháði söfnuðurinn
2. og 4. sunnudag hvers mánaðar kl. 14
Frá 13. september
Nánar á www.ohadisofnudurinn.is

Seljakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.seljakirkja.is

Seltjarnarneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.seltjarnarneskirkja.is

Kópavogur

Digraneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.digraneskirkja.is

Hjallakirkja
Alla sunnudaga kl. 13
Nánar á www.hjallakirkja.is

Kópavogskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
í nýja safnaðarheimilinu
Nánar á www.kopavogskirkja.is

Lindakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.lindakirkja.is

Álftanes, Garðabær 
og Hafnarfjörður

Bessastaðakirkja
Alla sunnudaga kl. 11 í safnaðarheimilinu 
Brekkuskógum 1
1. sunnudag hvers mánaðar í kirkjunni

Vídalínskirkja Garðabæ
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.gardasokn.is

Ástjarnarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.astjarnarkirkja.is

Fríkirkjan í Hafnarfirði
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.frikirkja.is

Hafnarfjarðarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
Alla sunnudaga kl. 11 frá 13. september
Nánar á  www.vidistadakirkja.is

Mosfellsbær

Mosfellsprestakall - Lágafellskirkja
Alla sunnudaga kl. 13 í nema 6. september

kl. 11 (fjölskylduguðsþjónusta)
Nánar á www.lagafellskirkja.is

Sunnudagaskólinn alla sunnudaga í vetur!

Fyrir börn á öllum aldri, mömmur og pabba – afa og ömmur!

www.barnatru.is
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lestur 
er bestur...

Barnaleiðsögn í Þjóðminjasafni 
Á morgun klukkan tvö verður boðið upp á barnaleiðsögn í 
Þjóðminjasafni Íslands. Leiðsögnin er að þessu sinni ætluð 
börnum á aldrinum 9-12 ára. Ferðalagið hefst á slóðum land-
námsmanna á 9. öld. Þaðan liggur leiðin gegnum sýninguna og 
1.200 ára sögu þjóðarinnar fram til nútímans. Á Þjóðminjasafn-
inu er endalaus uppspretta skemmtilegra muna sem flestir hafa 
áhugaverða sögu að baki. Leitað verður svara við ýmsum 
spurningum er vakna frammi fyrir gripum fortíðarinnar. Af hverju 
voru landnámsmenn oft grafnir með hestunum 
sínum? Hvers vegna eru rúmin í baðstof-
unni svona lítil? Hvernig var fyrsti fáni 
Íslands? Leiðsögnin tekur um 45 
mínútur. 

Adda litla var ekki 
nema fjögra ára. 
Samt mundi hún vel 
eftir þeim degi þegar 

hún kom til Birnu gömlu. 
Það voru tvö ár síðan, sagði 
Birna henni. En Adda mundi 
ekki hvar hún hafði átt heima 
áður. Hún mundi samt óljóst 
eftir ungri, ákaflega góðri 
konu sem hún hafði kallað 
mömmu.“

Svona byrjar sagan henn-
ar Öddu litlu sem íslensk börn 
lásu sér til skemmtunar ára-
tugum saman. Hjónin Jenna 
og Hreiðar skrifuðu um hana 
sjö bækur og fylgdu henni frá 
fjögurra ára aldri fram undir 
tvítugt. Tvær fyrstu bækurnar 
eru væntanlegar á markað eftir 
nokkra daga með upprunalegum 
myndum eftir Halldór Pétursson. 
Þær heita Adda og Adda og litli 
bróðir. Þar með gefst nýjum kyn-
slóðum kostur á að kynnast þess-
ari telpu sem jafnan hefur náð 
að heilla lesendur með einlægni 
sinni og uppátækjum.

„Adda hefur marga góða kosti 
en er ekki gallalaus fremur en 
önnur börn. Hún glímir við ýmsa 
erfiðleika en fær leiðbeiningar og 
hjálp frá vönduðu, fullorðnu fólki.“ 
Þannig farast höfundinum, Jennu 
Jensdóttur, orð þegar hún er beðin 
um örstutta lýsingu á Öddu. Spurð 
um fyrirmynd að aðalpersónunni 
svarar hún: „Ég hef aldrei skrif-
að orð sem ég hef ekki haft lífs-
reynslu fyrir. Sjálf var ég ungl-
ingur þegar móðir mín dó frá 
sjö börnum, því yngsta í vöggu. 
Þá fór ég að heiman. Síðar gift-
ist ég Hreiðari Stefánssyni sem 
nú er látinn. Hann var með skóla 
á Akureyri fyrir fimm og sex ára 
börn í 21 ár og þá var ég með þeim 
í gleði og sorg og foreldrum þeirra 

líka. Maður lærir á því. Allir eru 
lopanum sínum háðir.“

Það er Bókafélagið Ugla, útgáfu-
fyrirtæki Jakobs F. Ásgeirsson-
ar, sem gefur Öddubækurnar út. 
Jakob segir þær klassískar barna-
bókmenntir, enda meðal þeirra 

vinsælustu sem komið hafi út hér 
á landi. „Þær hafa selst í yfir sex-
tíu þúsund eintökum þegar allt er 
talið,“ upplýsir hann en segir þær 
síðast hafa verið prentaðar fyrir 
10-20 árum og þá með öðrum 
teikningum. 

Bækurnar um Öddu heita: Adda, 
Adda og litli bróðir, Adda lærir að 
synda, Adda í kaupavinnu, Adda 
kemur heim, Adda í menntaskóla 
og Adda trúlofast. „Þetta eru 

frábærar sögur, skrifaðar á vönd-
uðu og góðu máli, og eiga við á 

öllum tímum,“ segir 
Jakob. „Ég gaf út 
Pollýönnu í fyrra og 
hef verið að horfa í 
kringum mig eftir 
sígildum verkum. Mér 
finnst Öddubækurnar 
vera í sérflokki hér á 
Íslandi. Þær fjalla af 
næmni um samskipti 
barna innbyrðis og 
barna og fullorðinna. 
Adda litla átti erfitt upp-
dráttar og var breyskt 
barn. Það var gömul og 
geðvond kona sem ann-
aðist hana í upphafi en 
hún fékk góða fósturfor-
eldra. Þetta er þroskasaga 
ungrar stúlku.“ 

Jenna er komin yfir 
nírætt og fæst enn við ritstörf. 
Fer á fætur klukkan fimm, eins 
og hún kveðst hafa vanist á þegar 
hún skrifaði sem mest. „Ég gat 
ekki skrifað nema frá fimm til 
hálf átta og svo stundum á sumrin. 
Ég var að kenna og ala upp börn. 
En skriftirnar sækja á mann eins 
og þorsti.“

Jenna hefur tekið tölvutæknina 
í þjónustu sína enda kveðst hún 
ekki lengur hafa sjón til að lesa á 
bók og beita ritfangi. „Eitt af því 
sem ég hlakkaði mest til var að fá 
einhvern tíma frið til að lesa og 
skrifa,“ segir hún. „Þetta er dálít-
ið hlægilegt. Maður miðar við 
eitthvað í lífinu en ræður ekki för 
sinni sjálfur. Þá er bara að velja 
á næstu krossgötum og við tekur 
eitthvað gott.“ - gun 

Adda mætir á ný 
til íslenskra barna
„Ég hef aldrei skrifað orð sem ég hef ekki haft lífsreynslu fyrir,“ segir rithöfundurinn 
Jenna Jensdóttir sem enn situr við skriftir á degi hverjum komin á tíræðisaldur. Ugla 
bókafélag gefur nú bækur hennar um Öddu út á nýjan leik, en þær hafa verið ófáanlegar. 

Bókafólk Þau Jakob og Jenna hafa bæði taugar til Öddu litlu og telja sögurnar af henni standast vel tímans tönn.

60 ÞÚSUND EINTÖK   Öddu-bækurnar hafa verið prent-
aðar margoft og selst í um 60 þúsund eintökum alls.

SÍUNGAR SÖGUHETJUR  Klassískar barnabækur státa margar hverjar af ógleymanlegum söguhetj-
um sem hitta í mark hjá börnum í áratugi. Emil í Kattholti er ein þeirra, en strákurinn úr Smálöndum 
hefur glatt börn síðan 1963, Lína langsokkur er frá árinu 1945. Íslensku bræðurnir Jón Oddur og Jón 
Bjarni komu fram á sjónarsviðið á áttunda áratugnum og svo mætti lengi telja.

Adda og Adda og litli 
bróðir Fyrstu bækurnar tvær eru nú 
komnar út á ný.
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Gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn Í byrjun 
nóvember kemur út barnabókin Glingló, Dabbi og Rex – 
Ævintýri í Eyjum. Þetta er þriðja bókin í bókaflokknum Grallara-
sögur þar sem sögupersónur fræða unga lesendur um 
raunverulega ævintýrastaði og gefa ímyndunaraflinu um leið 
lausan tauminn.  Grallararnir eru rammíslenskir og stoltir af 
landinu sínu.  

Selma Hrönn Maríudóttir, vefhönnuður og rafeindavirki, er 
hugmyndasmiður verksins. Hún samdi vísur og texta í bókunum 
og sá um hönnun og uppsetningu á vefnum www.grallarar.is 
sem styður við bækurnar. 
Sögupersónur eiga sér 
lifandi fyrirmyndir og byggja 
á gæludýrum höfundar. 
Teikningar eru eftir Brynhildi 
Jenný Bjarnadóttur en hún 
hefur lokið mastersnámi í 
teiknimyndagerð.  

Bækurnar eru ætlaðar 
börnum á aldrinum 2-6 ára. 
Sögurnar eru í vísnaformi 
og vel til þess fallnar að 
auka orðaforða barna en 
einnig sagðar á einföldu 
máli fyrir yngstu lesend-
urna.

Útgáfan hlaut styrk frá 
Menningarráði Suður-
nesja.  -gun

– VERKIN  TALA
Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200

www.velfang.is • velfang@velfang.is

Fr
um

Nýtt og traust umboð 
fyrir á Íslandi

varahlutir

þjónusta

verkstæði

vélar



FRAMHALD AF FORSÍÐU

menntaður í fræðum Rudolfs Stein-
er og vildi vinna að hugmyndum 
um fjölskylduhús út frá hugmynd-
um Steiners um garð bernskunn-
ar. „Hann vinnur þó út frá víðara 
sjónarhorni núna,“ segir Linda. 
„Við Patrick hittumst fyrir tveim-
ur árum og fórum alveg á flug í 
hugmyndavinnunni,“ segir Linda 
Mjöll. Hún bætir við að fjölgað hafi 
í hópnum eftir að fyrstu skrefin 
voru stigin; ýmsir vilji vinna að 
fjölskylduvænum stað í miðborg-
inni þar sem hægt sé að koma 
saman, ræða málin, leika sér og 
fræðast.

„Við erum öll í krefjandi störfum 
annars staðar, en viljum jafnframt 
nota orkuna okkar í í þetta verk-
efni. Við höfum fengið mjög góð 
viðbrögð frá fólki sem er til í að 
halda fyrirlestra í Fjölskylduhús-
inu og leggja okkur lið á einn eða 
annan hátt.“

Fjölskylduhúsið Memm
Hugmyndin um fjölskylduhúsið 
komst á enn frekara flug þegar 
Linda Mjöll las auglýsingu um 
styrkveitingar Reykjavíkurborgar 
undir heitinu Enn betri Reykja-
vík. Sá styrkur hefur að vísu ekki 
fengist enn því verið er að fara 
yfir umsóknina. Linda Mjöll segir 
hins vegar að verkefnið hafi pass-
að svo fullkomlega að lýsingunni 
að aðstandendur fengu aukna trú 
á því þegar þeir sáu að það væri 
virkilega í takt við tímann.

Nýlega var svo Facebook-síða 
hússins sett á laggirnar. Þar var 

meðal annars óskað eftir nafni á 
það og varð nafnið Memm fyrir 
valinu. „Það segir svo margt, meðal 
annars um andrúmsloftið sem við 
viljum ná, viltu vera memm, viltu 
vera með okkur?“

Te og kaffi í samstarf
En hvernig verður svo Fjölskyldu-
húsið Memm nákvæmlega og hvar 
verður það til húsa? „Við erum ekki 
komin með örugga staðsetningu, 
en viljum vera í miðbænum, í Þing-
holtunum,“ segir Linda Mjöll. Í því 
verður kaffihús, sem rekið verður 
í samstarfi við Te og kaffi. Það 
verður hannað að innan af Lindu 
Mjöll, sem ætlar að nýta þekk-
ingu sýna við leikmyndagerð, rétt 
eins og hún gerði í kjallara áður-
nefndrar verslunar, Liggalá, en 
þar var aðstaða fyrir börn. Andrew 
Burgess arkitekt og Daníel Hjörtur 
Sigmundsson skúlptúristi vinna 
einnig að hönnun Fjölskylduhúss-
ins.

Draumurinn er svo að hafa 
skemmtilegt og frumlegt leiksvæði 
í kringum húsið. Starfsemin á svo 
að vera af ýmsum toga. Mömmu-
morgnar verða við lýði og ýmiss 
konar námskeið. Einnig er staður-
inn einfaldlega hugsaður fyrir for-
eldra sem vilja slappa af í mjög 
barnvænu umhverfi, kíkja í blöð 
eða á netið en sjá börnin við leik á 
sama tíma. „Framtíðarsýnin er svo 
auðvitað að opna fleiri Fjölskyldu-
hús um allan bæinn,“ segir Linda að 
lokum full af bjartsýni, enda tím-
arnir góðir fyrir fjölskyldur. - sbt

Hluti hópsins Á myndinni má sjá frá vinstri Patrick Immer ásamt dóttur sinni 
Arielle, Margréti Kristínu Sigurðardóttur ásamt syninum Ágústi Erni, Kristínu 
Sigurðardóttur ásamt Dagmar Völu og Stefáni, Lindu Mjöll Stefánsdóttur 
ásamt syninum Alexander og Lovísu Sigurðardóttur ásamt syninum Jökli.
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BYLGJAN 
Í  FYRSTA SÆTI

Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð auglýsenda 
komist áleiðis til mikilvægustu markhópanna.*

* Samkvæmt mælingum Capacent á hlustun í mínútum í aldurshópnum 18 – 49 ára, vika 40, 2009.

 Í viku 40 var hlustun á Bylgjuna, Létt Bylgjuna og Gull Bylgjuna 52%.

   Auglýsing á Bylgjunni birtist samtímis á Létt Bylgjunni og Gull Bylgjunni.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI

Húsið mun gefa börnum og foreldrum frá unga aldri miðstöð 
fyrir lífsgleði og jákvæðan lifnaðarhátt. Miðstöð sem hefur að 
geyma ólíka lagskipta starfsemi sem er í grunninn öllum 
gjaldfrjáls, foreldrar geta sem sagt sótt stað með börnum sínum 
án þess að peningar þurfi að koma við sögu. Því verður ókeypis 
aðgangur að leikaðstöðu, leshorni, útileiksvæði og fleira. 
Sem liður í að skapa beinar tekjur væru einnig haldin þar 
námskeið. Eitt af markmiðum hússins er að gera Reykjavíkur-
borg að fjölskylduvænni borg, þar sem meðvitund og virðing sé 
við umhverfi okkar og aðhlynning að fólkinu sem þar býr. 
Hægt er að hafa samband með tölvupósti í fjolskylduhus@
gmail.com eða í gegnum Facebook en síða hússins heitir 
Fjölskylduhúsið.

Hugmyndafræði Memm
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GAGN&GAMAN

Konan sem kyssti of mikið  
Hallgrímur Helgason hefur sent 
frá sér margar skáldsögur, en nú 
er sú fyrsta komin út sem er 
sérstaklega fyrir börn: Sagan um 
konuna sem kyssti of mikið. Í 
henni segir frá afleiðingum þess 
þegar heimilisfaðirinn í bókinni 
eignast nýja og frábæra konu, 
afleiðingarnar eru nefnilega býsna 
dramatískar, fyrir hann og börnin, 
og plánetuna í heild sinni! 
Hljómar skemmtilega fyrir alla, 
karla, konur og krakka. 

Jól í skókassa  Jólagjafir í 
skókassa hafa mörg undanfarin ár 
glatt börn í Úkraínu. Nú stendur 
söfnun á jólagjöfunum sem hæst 
en það eru KFUM og KFUK og 

biblíuleshópurinn Bleikjan 
sem eiga heiður-

inn af framtakinu. 
Í fyrra söfnuðust 
nær fimm 
þúsund 
skókassar og er 
stefnt að því að 
gera enn betur í 
ár. Mælst er til 
þess að áhuga-
samir setji 

tannbursta og 
tannkrem í pakkana, 

leikföng og föt og merki 
fyrir hvaða aldur og kyn þeir eru 
hugsaðir. Á heimasíðu verkefnis-
ins www.skokassar.net eru nánari 
upplýsingar um verkefnið.

Brúnn bleikur banani  Margir 
foreldrar lenda eflaust í því að 
verða uppiskroppa með hug-
myndir þegar kemur að því að 
syngja fyrir ungviðið, og þreyta 
bæði sjálfa sig og afkvæmið með 

því að syngja sömu örfáu 
lögin aftur og aftur. 

Síðan www.
bornogtonlist.net 
getur þar komið 
til hjálpar en á 
henni er að 
finna texta og 

lög fyrir börn auk 
hugmynda um 

ýmiss konar leiki 
sem henta í leik-

skólastarfi. 
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– Mest lesið

Drífa ehf, Suðurhraun 12 C, 210 Garðabær, Sími 555 7400, Fax. 555 7401, icewear@icewear.is, www.icewear.is

REYKJAVÍK:
Handprjónasambandið,
Laugavegur 64
The Viking, Hafnarstræti 3
The Viking, Laugavegur 1
Islandia, Kringlan

Icefin, Nóatún 17
Ull og Gjafavörur, Hótel Saga
Ísey, Laugavegur 23
Hitt hornið, Laugavegur 100
Álafoss, Mosfellsbær

UTAN REYKJAVÍKUR:
Bláa Lónið, verslun
The Viking, Hafnarstræti 104, Akureyri
Sport og útivist, Á stéttinni,  Húsavík
Selið, Mývatn
Mývatnsmarkaður, Mývatn

Gullfosskaffi, Gullfoss
Geysir verslun, Haukadal
Byggðasafnið, Skógar
Víkurprjón, Vík í Mýrdal
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auðveldar hreyfingu

auðvelda alla hreyfingu

ICEWEAR flíkur fást á eftirtöldum stöðum:
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HHANNDSÁSÁPPAPA m/d/dælu 300ml

299 krkr/r/s/ststk
399 krkr/r/s/ststktk

25%
afsláttur

SSSALTKJAAAALTLTKJJÖTÖT,T, BLLANDADAÐAÐ

9696969695 krr/r/kgkg
1.086 1.086 kr/kg

36%
afsláttur

399

Ódýrt að  versla!
UNGNNAAUUTATAHHHAKKKK, magnp.

99997979779977997999999 kr/kgkr/k /kkrr/kgkkr/r/kgkg
948948 kr/kgkrr/kgkr/r//kgkg

GRILLGRILLBBOORGARARRGRGAGARRARARRR, 4 ststk.

4484488 kr/pkkrr/pkr/r/p/pkk
656559559 krkr/r/p/pk

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

32%
afsláttur

40%
afsláttur

Tilboðin gilda  31. október - 1. nóvember eða meðan birgðir endast
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BRRAAUUÐÐSKIINKAKA

695 krkr/r/kgkg
1.198 krkr/r//kgkg

PIK-NIKPIK-NK-N KIK
kaartöflusnakartrtötöflöflusnakk 25kkk 255g5g

35935959 kr/stkkr/stkr/r/s/stk
598 598 kr/stkkr/stkr/r/s/ststkktk

BACBABACACOONN

1.1541.154.1544 krkr/r/kgkg
1.6491.649 kr/kgkrr/kgkr/r//kgkg

30%
afsláttur

42%
afsláttur

KRRYRYDDADAÐAÐ ROROOAASASTST BEEF

1.667 krkr/r/kgkg
2.778 krkr/r//kgkg

40%
afsláttur

SSS ÍKT MKAFARÍ MAAFAFARRÍKKTT M GAAANNGNGÓÓÓ

148 kr/r/kgkg
295 krkr/r//kgkg 50%

afsláttur

GRRÍSÍSASASASNITSTSEL Í RARASASPI
frrysyststivavaraa

1.259 kr/r/kgkg
1.798 krkr/r//kgkg

30%
afsláttur

2 778 94894866 9559

1.798 1198

1.6491 649 598598

295
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Sú kynslóð 
sem kynntist 
nasisman-
um af eigin 
raun  er að 
hverfa og við 
sem erum 
að taka við 
höfum í 
raun litla 
tengingu 
við þessa 
atburði. 
Við erum 
því ekki að 
rogast með 
samviskubit 
yfir þjóðerni 
okkar.

D
aniel Brühl leikur 
eitt aðalhlutverkanna 
í Kóngavegi 7 eftir 
Valdísi Óskarsdótt-
ur. Þar leikur hann á 
móti góðvinum sínum 

úr Vestur porti en Brühl og Nína Dögg 
Filippusdóttir kynntust sem vonar-
stjörnur á kvikmyndahátíð í Berlín 
fyrir allmörgum árum og hafa hald-
ið nokkuð góðu samband síðan. Brühl 
kynntist síðan Vesturportsfólkinu 
þegar hann var að leika í London á 
sama tíma og íslenski leikhópurinn 
tók borgina með trompi.

Daniel fékk dæmigert íslenskt 
kvef þegar nokkuð var liðið á tökurn-
ar enda eilítið kaldara hér heldur en 
á meginlandi Evrópu. Hann kaus að 
bjarga sér sjálfur, fór daglega á veit-
ingastaðinn Asíu, fékk sér kjúklinga-
súpu og slatta af chili og svo danska 
brjóstdropa í eftirrétt. Og þetta kemur 
víst heilsunni í lag, að mati Daniels. 
„Kjúklingasúpan er náttúrulega við-
urkennd sem einhvers konar lækn-
ingarmeðal en chili-skálin var rúsín-
an í pylsuendanum. Hún gerði það að 
verkum að allar bakteríur hurfu með 
svitanum. Ég veit ekki með dönsku 
brjóstdropana, það voru Íslending-
arnir sem mæltu með þeim,“ útskýr-
ir Daniel. Hann fékk líka að kynnast 
rammíslenskri haustlægð því síðasta 
tökudaginn tóku veðurguðirnir málin í 
sínar hendur og björgunarsveitir urðu 
að hafa sig allar við til að bjarga hús-
þökum og fjúkandi lausamunum. 

Samkynhneigður umboðsmaður
En víkjum þá að Kóngavegi 7. Daniel 
viðurkennir að persóna hans hafi 
breyst mikið frá því sem handritið 
sagði fyrir um í upphafi. Hann er sam-
kynhneigður umboðsmaður frá Þýska-
landi sem blekktur er til Íslands af 
skjólstæðingi sínum. Sá er leikinn af 
Gísla Erni Garðarssyni. „Ég lagði allt 
í sölurnar til að koma honum á fram-
færi en þegar ég get ekki borgað þá 
peninga sem ég fékk lánaða til baka 

Fékk alvöru, íslenskt kvef 
Daniel Brühl veiktist þegar hann var í tökum á Kóngavegi 7 og læknaði sig með kjúklingasúpu frá veitingastaðnum Asíu, fullri 
skál af chili og dönskum brjóstdropum. Freyr Gígja Gunnarsson ræddi við þýska leikarann um hjólhýsahyski, kvikmyndadraum-
inn og það að vera Þjóðverji. Daniel talar jafnframt um efnahagshrunið á Íslandi en hann fylgdist náið með atburðunum í fyrra.

EKKI MEÐ SAMVISKUBIT Daniel Brühl segir Þjóðverja af sinni kynslóð ekki rogast með samviskubit yfir því einu að vera Þjóðverjar. Þeir séu stoltir af sögu sinni og menningu þótt auðvitað muni þeir aldrei gleyma hörm-
ungum seinni heimsstyrjaldarinnar.

eru góð ráð dýr,“ útskýrir Daniel. Per-
sóna Gísla, sem heitir Junior, upplýs-
ir að hann eigi voðalega ríkan pabba 
heima á Íslandi og þeir geti auðveld-
lega slegið hann um lán. „En að sjálf-
sögðu er pabbi hans ekkert ríkur held-
ur býr í hjólhýsahverfi.“ 

Og þegar talið berst að fölskum fyr-
irheitum og lánum sem ekki er hægt að 
greiða er varla hægt að sleppa Daniel 
við hina sígildu spurningu; hvort hann 
hafi fylgst vel með þegar Ísland fór á 
hausinn í fyrra. „Við í Þýskalandi héld-
um að þetta gæti bara gerst í Suður-
Ameríku eða Afríku. Ekki í Evrópu. 
En auðvitað voru allir að hugsa fyrst 
og fremst um sinn hag, það voru ein-
hverjir Þjóðverjar sem áttu peninga 
í íslenskum bönkum. Ég á samt mjög 
bágt með að skilja hvernig þetta gat 
farið svona, hvernig einhverjir ein-
staklingar komust upp með að leika 
sér með ímyndaðan pening og stjórn-
völd voru hvorki á varðbergi né reyndu 
að stöðva þetta,“ segir Daniel og bætir 
því við að hann verið í góðu sambandi 
við Gísla Örn á meðan mestu hörmung-
arnar riðu yfir. „Mér skilst að Ísland 
skuldi þrefalt á við Versala-samning-
ana sem Þjóðverjar þurftu að glíma 
við eftir fyrri heimstyrjöldina. Ég las 
auðvitað allt um Versala-samninginn í 
skóla og þá fannst manni þær skuldir 
stjarnfræðilegar. Versala-samningarn-
ir voru mikil niðurlæging fyrir Þjóð-
verja og það vita allir hvað gerðist í 
framhaldinu.“

Stoltur af þjóðerninu
Og það sem gerðist í framhaldinu var 
að Adolf Hitler komst til valda, þriðja 
ríkið varð að veruleika og nasisminn 
tók öll völd í Þýskalandi með skelfileg-
um afleiðingum. Daniel leikur einmitt 
nasista í kvikmynd Quentins Tarantino, 
Inglorious Basterds, og leikarinn hlær 
þegar hann rifjar upp brandara sem 
jafnan er hafður í flimtingum í þýsk-
um leikaraheimi. „Sagan segir að á 
einum eða öðrum tímapunkti verði 
allir þýskir leikarar að leika nasista.“ 

Þótt leikarinn sé yfirleitt ekki hrifinn 
af því hvernig Hollywood hefur nálgast 
þetta tímabil, nefnir þar sérstaklega 
Valkyrju Toms Cruise, hreifst hann 
af hugmyndum Tarantinos. Húmor og 
galsi væru í aðalhlutverkum, sveigt 
og beygt út af sögunni, eitthvað sem 
hefur ekki átt sér stað í háa herrans 
tíð þegar nasismi er annars vegar. „Ég 
hreifst strax af handritinu og af þeirri 
hugmynd að Tarantino ætlaði að leyfa 
Þjóðverjum að leika stór hlutverk,“ 
útskýrir Daniel.

Og leikarinn segir það ekki hafa verið 
erfitt að leika nasista í ljósi mannkyns-
sögunnar. Hann sé hluti af nýrri kyn-
slóð Þjóðverja, kynslóð sem líti vissu-
lega á nasmismann sem svartan kafla í 
sinni sögu. Þetta sé hins vegar fyrst og 
fremst kafli, ekki sagan í heild sinni. 
„Það er alveg rétt, mín kynslóð skamm-
ast sín ekki fyrir það eitt að vera Þjóð-
verjar. Við höfum jákvæða sýn á sögu 
þjóðarinnar, menningu hennar og list-
ir. Við vitum auðvitað hvað gerðist og 
fáum aldrei að gleyma því en það er 
svo margt annað sem Þjóðverjar geta 
verið stoltir af,“ segir Daniel. „Sú kyn-
slóð sem kynntist nasismanum af eigin 
raun er að hverfa og við sem erum að 
taka við höfum í raun litla tengingu 

við þessa atburði. Við erum því ekki 
að rogast með samviskubit yfir þjóð-
erni okkar.“ 

Ánægður í Evrópu
Frá nasismanum liggur leiðin til Holly-
wood þótt Daniel segist ekkert vera á 
leiðinni þangað í bráð. Hans draumur 
sé ekki villa í Beverly Hills með sund-
laug í garðinum. „Ég er mjög ánægð-
ur með að vera í Evrópu, ég hef unnið 
mikið í enskum, spænskum og þýskum 
kvikmyndum og er bara mjög ánægður 
með það. Ég hef náð að skapa mér nafn 
hérna en í Hollywood yrði ég að byrja 
algjörlega upp á nýtt.“ Hann bætir því 
við að það sé mjög erfitt fyrir unga leik-
ara frá Evrópu að ná langt í Ameríku 
því þar sé nóg framboð af ungum leik-
urum sem ekki eru með hreim. „Hins 
vegar virðist alltaf vera góður mark-
aður fyrir eldri leikara með evrópskan 
hreim, þeir fá þá að leika vonda gæj-
ann í Bond og aðra þorpara eða sérvitr-
an prófessor.“ Daniel hlær þegar hann 
er spurður hvort æðsti draumur evr-
ópskra leikara sé einmitt að leika vonda 
gæjann í Bond. „Ég ætla að vona ekki. 
Ég vona hins vegar að þeir biðji Chris-
toph Waltz um að leika hann, Waltz var 
stórkostlegur í Inglorious.“ 

… er fæddur hinn 16. júní 1978 í Barcelona. Á því sama afmælisdag og Tupac 
Shakur og Stan Laurel.

… heitir fullu nafni Daniel César Martín Brühl González Domingo.
… talar bæði þýsku og spænsku reiprennandi og getur einnig tjáð sig á 

katalónsku, frönsku og ensku ef svo ber undir.
… fyrsta hlutverk hans var götustrákurinn Benji í óperunni Verbotene Liebe árið 

1995.
… fékk alls fimm verðlaun fyrir leik sinn í Good Bye Lenin.
… var valinn maður ársins af GQ árið 2007.
… var í sambúð með þýsku leikkonunni Jessicu Schwarz í fimm ár. Þau hættu 

saman árið 2006. Hún kallaði hann oftast Gollum.
… leikur nasista í kvikmyndinni In Transit á móti John Malkovich.
… var aðalsöngvari í hljómsveit sem hét Purge.
… á bæði bróður og systur.

➜ TÍU ATRIÐI SEM ÞÚ VISSIR EKKI UM DANIEL



HARMUR ENGLANNA EFTIR JÓN KALMAN
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Hafi djöfullinn skapað eitthvað í þessum heimi, fyrir utan peningana, þá er það 
skafrenningur uppi á fjöllum. Jón Kalman hlaut einróma lof fyrir síðustu skáldsögu 
sína, Himnaríki og helvíti. Hér heldur hann áfram sögunni sem gerist fyrir meira 
en hundrað árum, inni í firði, á milli hárra fjalla, eiginlega á botni heimsins.

JÓN KALMAN HLAUT ÍSLENSKU
BÓKMENNTAVERÐLAUNIN 2005

„Snilldarverk!“
– Kolbrún Bergþórsdóttir, 

Kiljan
„Frábærlega skrifuð ...

áhrifamikil og spennandi 

lesning.“

– Páll Baldvin Baldvinsson,

Fréttablaðinu

„Frásagnartækni

Jóns Kalmans nær hér 

hæstu hæðum.“

– Gauti Kristmannsson,

Víðsjá
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Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Mér er nokk sama. Ég 
hugsa einungis um núið og ellina. 
Hins vegar eru nokkrir hlutir sem 
ég vona innilega að téður stóri-
Arnar komi í verk svo sá aldraði 
geti litið til baka sáttur. Til dæmis 
má hann vinsamlegast skrifa bók, 
koma að nokkrum plötum til við-
bótar, eignast börn á réttum tíma, 
verða fullur í Asíu og safna gáfu-
legu alskeggi.

Sauðárkrókur – Selfoss norð-
ursins? Þvert á móti, ef ég skil 
þessa spurningu rétt. Ég man eftir 
nákvæmlega tveimur hnökkum í 
fimm ára radíus af Króknum. Þeir 
þóttu mjög sérkennilegir. 

Von eða Spútnik? Ég og mínir 
höfum haft svo mikil persónuleg 
kynni af Von í tengslum við flest 
sem viðkemur tónlist að ég held 
þeir fái mitt atkvæði. Þeir eru 
dýrlingar. Kristján Gísla, söngvari 
Spútnik, fann okkur samt eftir tón-
leika í sumar og sparaði ekki fögru 
orðin og fyrir það er ég mjög þakk-
látur. Þetta jaðrar við jafntefli.

Geirmundur eða Auðunn Blön-
dal? Þetta er ósanngjörn spurn-
ing. Sverrir Bergmann gegn Audda 
væri sanngjarnt, en þetta ekki 
sambærilegt. Spurðu mig eftir tut-
tugu ár og sjáum hvort Auddi verði 
enn að gera það sem hann gerir í 
dag og það af jafnmiklum krafti og 
ástríðu. Þá fyrst geta þeir dregið 
fram boxhanskana.

Hefurðu slegist á balli í Mið-
garði? Nei, ég er annar af þeim 
tveimur sem gerðu það aldrei. Ég 
hef gert tilraun til þess, öskrað á 
ímyndaða óvini og hótað öllu illu, 
en ekki rekið hnefann í nebbann 
á nokkrum þar né annars staðar. 
Einu sinni var ég kýldur á Akur-
eyri og það var bara tómt vesen. 
Ég var fullur og hamingjusamur 
en féll ekki í kramið hjá einhverj-

um rudda svo hann sendi mig upp 
á spítala með skurð á hökunni. Það 
þótti mér dónalegt af honum. 

Hver er mest framandi staður-
inn sem þú hefur komið til? Ég er 
ekki veraldarvanur, svo ég verð að 
segja hótelið sem ég gisti á í Lond-
on. Ég og kærastan skipulögðum 
ferðina sjálf og enduðum á ein-
hverju prinsessuhóteli. Þar var 
allt bleikt og skreytt með blómum 
og fyrir utan okkur voru gestirnir 
flestir komnir á eftirlaun. Það var 
súrrealískt að ganga um það, líkt 
og maður væri bresk yfirstéttar-
dama árið 1800.

Besta bókin? Góði dátinn Svejk 
eftir Jaroslav Hašek. Það er dæmi-
gert að nefna hana þar sem annar 
hver maður í heiminum er á sama 
máli, en það er líka góð ástæða 
fyrir því. Ég get litið í hana og 
lesið kafla handahófskennt og allt-
af skemmt mér jafn vel. Í öðru 
sæti kemur The Pleasure of the 
Damned, ljóðasafn Bukowskis.

Besta bíómyndin? Ég keypti mér 
nokkrar japanskar Gojira-myndir 
á VHS af Amazon fyrir mörgum 
árum og eiga þær alltaf sinn stað 
í hjarta mér. Þær eru samt ömur-
legar.

Hvert er versta starf sem þú 
hefur unnið? Það er ekkert starf 
verst, en versti vinnudagurinn var 
þegar ég mætti strax í Steinullina 
eftir að rifnir voru úr mér tveir 
jaxlar. Ég stóð á sama fermetran-
um allan daginn í lyfjamóki og slef-
aði blóði og lét hlæja að mér. 

Hvar er fallegast á Íslandi? Við 
Botnstjörn í Ásbyrgi. 

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? Blóðmörinn hennar mömmu 
með kartöflustöppunni hans 
pabba. 

Hvenær táraðist þú síðast? 
Óljóst, en ég komst nálægt því um 
daginn þegar bláókunnugur náungi 
söng Alice með Tom Waits upp við 
eyrað á mér á Næsta bar. Bókstaf-
lega allt lagið, orð frá orði. Svo verð 

ég alltaf klökkur þegar mínir menn 
í Liverpool fara illa með Manchest-
er United. 

Hvenær fékkstu síðast hlátur-
skast? Í gær lenti ég í geðshrær-
ingarhláturskasti þegar ég villtist 
í Grafarvogi og þurfti að láta leið-
beina mér í gegnum síma. Leiðbein-
andinn lét mig keyra fram og aftur 
sömu göturnar því hann vissi ekki 
hvernig ég sneri á ja.is kortinu sem 
hann hafði fyrir framan sig, því 
hann rataði engu betur en ég. Þetta 
var eins og léleg gamanmynd. Ann-
ars hlæ ég mest að eigin fyndni.

Uppáhaldsorðið þitt? Ég er mjög 
veikur fyrir fallegum íslensk-
um orðum og á mér reglulega upp-
áhaldsorð. Í dag er það líklega aft-
urbatapíka því um daginn tókst mér 
eftir áralanga baráttu að koma því 
fyrir innan setningar, án þess að 
hljóma eins og drulluhali.

Hvað myndi fullkomna líf þitt? 
Ef tónleikarnir um helgina ganga 
vel og platan heldur áfram að selj-
ast verð ég mettur næstu vikurn-
ar. Ég geri ekki of miklar kröfur 
til lífsins.

Hverjum er kreppan að kenna? 
Til andskotans með kreppuna! Ég 
hef aldrei átt neitt og finn því lít-
inn sem engan mun. Mín persónu-
lega kreppa er bara áfengisverðið, 
svo ég kenni ríkinu um. Thor fer 
frá 99 krónum í 169! Mér er skapi 
næst að grenja. 

Hver er leiðin út úr kreppunni? 
Ég get ekki svarað þessu án þess 
að hljóma fávís, sem ég er. Er ekki 
bara hægt að bakka sömu leið út? 
Ha? 

Hvað er næst á dagskrá? Reyna 
að standa sig í skóla, spila úti um 
allt, semja nýtt efni, vekja lukku 
og fara svo í heimsókn til ömmu 
og rökræða um skegg. Endilega 
mætið á Sódóma kl. 22 í kvöld. 
Þetta verður sögulegt. 

Rökræður um skegg
Arnar Freyr Frostason syngur og rappar með Bróður Svartúlfs, rapprokksveitinni frá Sauðárkróki 
sem vann Músíktilraunir í vor. Hljómsveitin hefur gefið út sex laga disk og kynnir hann á Sódómu í 
kvöld. Arnar vílaði ekki fyrir sér að grillast í Þriðju gráðunni.

ANNAR AF ÞEIM TVEIMUR SEM ALDREI HAFA SLEGIST Í MIÐGARÐI Arnar Freyr Frostason í Bróður Svartúlfs er hrifinn af orðinu afturbatapíka. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FULLT NAFN OG HVAÐ ERTU KALLAÐUR?  Arnar Freyr Frosta-
son. Aldrei verið kallaður neitt annað en Arnar Freyr sökum 
algengi fornafnsins á Sauðárkróki. Millinöfnin voru alltaf 
notuð til að aðgreina okkur nafnana í barnæsku, og ég veit 
ekki betur til en svo að hinir hafi heldur aldrei hlotið merki-
leg gælunöfn.

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐIST ÞÁ HELST Í VERALDARSÖG-
UNNI:  1988. Straight Outta Compton með NWA kom út.

LÍF ÞITT Í HNOTSKURN:  Sat bæði grunnskóla og framhalds-
skóla á Sauðárkróki, reyndar einn vetur í VMA. Lauk næstum 
við smiðinn en útskrifaðist svo af félagsfræðibraut. Flutti 
suður seinasta ágúst og hóf ritlistarnám í HÍ. Vann nokkur 
sumur sem handlangari hjá byggingarfyrirtæki en seinustu 
þrjú í Steinullarverksmiðjunni á Króknum. Shout out til allra 
þar. ÞR
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■ Á uppleið

Sýndarveruleiki.  Á vefnum habbo.
com getur þú farið í partí, út að borða 
og opnað bar. Tölvan er hinn nýi 
Kaffibar.

Kjölfar Airwaves.  Það eru allir að 
tala um hvað muni koma í kjölfar 
Airwaves og nú er spennandi að sjá 
hvað það verður.

Fléttur.  Hliðarfléttur eru skemmtileg 
leið til að kljást við sítt hár og flottar 
út á lífið. 

Hrekkjavakan. 
 Allra sálna messa 
er í dag og um 
að gera að fara 
að skella sér í 
búningapartí.

■ Á niðurleið

Ókeypis sjónvarp.  Þegar allir fara 
að rukka fyrir sjónvarp í kreppunni er 
óhjákvæmilegt að lítið verði eftir til 
að horfa á.

Laufin.  Vindar blása og bráðum 
verður ekkert eftir af laufguðum trjám 
og grænu grasi. 

Hikorð hjá sjónvarpsfólki.  Að 
segja „þúst“ inn á milli allra orða er 
alls ekki töff. 

Skógarhöggsmannaskyrtur.  Voru 
voða krúttlegar til að byrja með en 
þetta er nú orðið leiðigjarnt.

MÆLISTIKAN
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EINAR BENEDIKTSSON SKÁLD 
FÆDDIST ÞENNAN DAG 1864.

„Geðið ber ugg þegar gengi 
er hátt. Gleðin er heilust og 

dýpst við það smáa.“

Einar Benediktsson var sýslu-
maður, athafnamaður og eitt 

af höfuðskáldum þjóðarinnar.  

MERKISATBURÐIR
1517 Marteinn Lúther heng-

ir 95 greinar á kirkjudyrn-
ar í Wittembergkastala og 
hefur með því siðbótina. 

1931 Akstur Strætisvagna 
Reykjavíkur hefst og er 
fyrsta leiðin Lækjartorg-
Kleppur. 

1963 Lagið You´ll Never Walk 
Alone með Gerry and the 
Pacemakers kemst í efsta 
sæti breska vinsældalist-
ans. 

1964 Á Miklatúni í Reykjavík er 
afhjúpuð stytta af Einari 
Benediktssyni til að minn-
ast aldarafmælis skálds-
ins. 

1984 Indira Gandhi, forsætis-
ráðherra Indlands, er myrt 
af lífvörðum sínum.

Þjóðviljinn hóf göngu sína sem dagblað þennan dag árið 
1936. Hann studdi Kommúnistaflokkinn og síðar Sósíalista-
flokkinn og Alþýðubandalagið. Einar Olgeirsson var fyrsti rit-
stjórinn og til að byrja með störfuðu einn eða tveir blaða-
menn með honum. 

Áður hafði komið út blað með sama nafni, gefið út af 
Skúla Thoroddsen en Theodóra Thoroddsen, ekkja hans, og 
börn hennar gáfu nýja blaðinu nafnið. 

 Þjóðviljinn var í upphafi fjórar síður. Þar var framhalds-
saga og annað létt efni í bland við fréttir og pólitík. 

Þjóðviljinn var fyrst prentaður í prentsmiðju Jóns Helga-
sonar á Bergstaðastræti 27 sem kommúnistarnir kölluðu 
Jesúprent vegna þess að þar voru líka gefin út kristileg rit. 
Blaðið var skrifað, sett og brotið um á um það bil 50 fer-
metra plássi í kjallara hússins en prentað í nýbyggingu við 
hliðina. 

Heimild/Nýjustu fréttir/Guðjón Friðriksson

AFMÆLI

PÉTUR EINARS-
SON
leikari er 69 
ára í dag.

MARCO VAN 
BASTEN, knatt-
spyrnumaður 
og þjálfari, er 
45 ára í dag.

HJÖRLEIFUR 
GUTTORMS-
SON, fyrrum 
alþingismaður 
og iðnaðar-
ráðherra, er 74 
ára í dag.

Árleg sýning Egilsbúðar og klúbbsins 
BRJÁN (Blús-, rokk- og jazzklúbbsins 
á Nesi) verður frumsýnd í kvöld. Hún 
heitir Manstu hvar þú varst? og verð-
ur helguð því að tuttugu ár eru liðin frá 
því að fyrsta sýningin var drifin upp á 
fjölum Egilsbúðar. 

Rokkveislan hefur verið fastur liður í 
menningar- og skemmtanalífi Austfirð-
inga á haustin allar götur síðan og nú 
verður farið yfir söguna í myndum, tali 
og að sjálfsögðu tónum. Auk þess verður 
snæddur glæsilegur þriggja rétta máls-
verður og dansað fram á rauða nótt. 

„Við erum gríðarlega stolt af því að 
geta boðið upp á tónlistarveislu ár eftir 
ár þar sem Austfirðingar eiga allan 
heiðurinn að flutningi, matargerð, þjón-
ustu og öllu sem að sýningunni snýr,“ 
segir Jón Hilmar Kárason, sem rekur 
Egilsbúð um þessar mundir ásamt konu 
sinni, Heiðu Berglindi Svavarsdóttur. 

Jón Hilmar kennir við Tónlistarskóla 
Neskaupstaðar sem hann segir jafnan 
spila stóra rullu í rokksýningunum. 
„Ágúst Ármann skólastjóri hefur verið 
driffjöður í sýningunum og kennarar og 
nemendur oft verið fjölmennir á svið-
inu. Þeir eru ótrúlega margir sem hafa 
komið að uppsetningunum gegnum árin 
og allar tegundir tónlistar verið kann-
aðar.“ 

Jón Hilmar kveðst ekki taka þátt í 
sýningunni í ár enda í mörg horn að 
líta hjá honum sem verts í undirbún-
ingi stórsamkomunnar. Hversu marga 
skyldi Egilsbúð rúma í einu? „Á svona 
sýningum verða allir að geta horft á 
sviðið og látið fara vel um sig, þannig 

að við takmörkum fjöldann við 250 á 
hverju kvöldi,“ útskýrir hann og segir 
aðsóknina með eindæmum góða. „Það 
er uppselt á allar sýningarnar fimm 
sem fyrirhugaðar eru en hið óvenjulega 
gerðist að verst gekk að selja á frum-
sýninguna.“ 

Sýningarnar í Egilsbúð hafa alltaf 
verið þematengdar og Jón Hilmar rifjar 
upp nöfn nokkurra: Stríðsáratónlistin, 
Stuðmenn, Bíómyndaveisla, Enska úr-
valsdeildin, Sólstrandaveislan, Queen, 

Country, Abba og Lög unga fólksins. 
Rokkveislan hefur verið sett upp á 

Broadway nokkrum sinnum við góðan 
orðstír og einu sinni í Færeyjum og 
Queen-sýningin var sett upp í Players í 
Kópavogi. „Það var fjölmennasta helg-
in á Players það ár,“ rifjar Jón Hilm-
ar upp.

Nú á að horfa til baka og velja lög úr 
fyrri sýningum. „Eitt er víst,“ lofar Jón 
Hilmar. „Stuðið verður í fyrirrúmi eins 
og ávallt áður.“ gun@frettabladid.is

ROKKVEISLAN Í EGILSBÚÐ:  HELDUR UPP Á TVÍTUGSAFMÆLIÐ Í KVÖLD

Stuðið í fyrirrúmi eins og áður

Á SVIÐINU Margir hafa komið fram á sýningunum í Egilsbúð. MYND/ÚR EINKASAFNI

ÞETTA GERÐIST:  31. OKTÓBER 1936

Dagblaðið Þjóðviljinn kom fyrst út

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og systir,

Svala Árnadóttir
Ekrusmára 1, Kópavogi,

andaðist á heimili sínu fimmtudaginn 29. október.

Björn Pálsson
Margrét Erla Björnsdóttir  Sverrir Guðmundsson
Björn Fannar Björnsson
Sandra Dögg Björnsdóttir  Hafþór Davíð Þórarinsson
Bjarki Rúnar Sverrisson  Björn Þór Sverrisson
og systkini.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

MOSAIK

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir, 
bróðir, stjúpi og afi,

Þorlákur Gestur Jensen
Skúlagötu 64, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans Kópavogi 
fimmtudaginn 22. október, verður jarðsunginn 
frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 3. nóvember kl. 
15.00. Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði. Blóm 
og kransar afbeðin. Þeim sem vilja minnast hans 
láti Krabbameinsfélög njóta þess. Sérstakar þakkir 
til Sigurðar Björnssonar læknis og Kristjönu hjúkr-
unarfræðings ásamt öllu starfsfólki líknardeildar í 
Kópavogi fyrir alla ástúð og hlýju er þið sýnuð honum 
og okkur. Guð blessi ykkur öll.

Hólmfríður Jónsdóttir
Hálfdán Ingi Jensen Soffía Sveinbjörnsdóttir 
Hulda Margrét Þorláksdóttir Davíð Ingvason
Guðni Óskar Jensen Kristbjörg Sveinsdóttir 
Jón Múli Franklínsson  
börn og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vináttu við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Aðalheiðar Maríu 
Oddsdóttur
Espigrund 15, Akranesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Dvalarheimilisins Höfða, Heimahjúkrunar og A-deildar 
Sjúkrahúss Akraness.

Guðný Ársælsdóttir
Helga Jóna Ársælsdóttir Þráinn Ólafsson
Sigþóra Ársælsdóttir Björn Björnsson
og ömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og vináttu 
vegna andláts og útfarar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Sigurbjargar Sigvaldadóttur
Sjávargrund 4a, Garðabæ.

Við þökkum af hlýhug starfsfólki heimahjúkrunar 
í Garðabæ, heimahlynningu Krabbameinsfélagsins 
og líknardeildar Landspítalans í Kópavogi og þeim 
læknum og hjúkrunarfólki sem önnuðust hana í 
veikindum hennar.

Börn, tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn.

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

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



Ástkær móðir okkar og amma,

Jóhanna Herdís 
Sveinbjörnsdóttir
frá Vestmannaeyjum,  
Borgarholtsbraut 20, Kópavogi,

lést á Landspítalanum, Landakoti, sunnudaginn 
25. október. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
föstudaginn 6. nóvember kl. 15.00.

Ríkharður H. Friðriksson
Jóhanna Vigdís Ríkharðsdóttir
Kristín Helga Ríkharðsdóttir.

Elskulegur faðir okkar, fósturfaðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Jóhann Ari Guðmundsson
fyrrverandi innheimtustjóri Landsímans 
í Reykjavík,

lést fimmtudaginn 29. október sl. á hjúkrunar heimil inu 
Grund. Útför hans fer fram frá Digraneskirkju mánu-
daginn 9. nóvember kl. 13.00.

Jón Jóhannsson   Ásta Þóra Valdimarsdóttir
Sigríður Jóhannsdóttir  Þórarinn Þórarinsson
Páll Guðjónsson   Ingibjörg Flygering
Fanný Guðjónsdóttir  Þorsteinn Höskuldsson
Herjólfur Guðjónsson  Anna Kristín Fenger

Rebekka Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku hjartans eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Pétur Ólafur Welker 
Ólafsson
Frostafold 2, Reykjavík,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi 
sunnudaginn 25. október, verður jarðsunginn frá 
Bústaðakirkju þriðjudaginn 3. nóvember kl. 13.00. 
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Hjartavernd.

Sigrún Þ. Welker Friðgeirsdóttir
Guðrún Ólöf Sumarliðadóttir Þorbjörn Ásgeirsson
Hrólfur Arnar Sumarliðason  Sólveig R. Sæbergsdóttir 
Pétur Ólafur Pétursson  Jónheiður B. Kristjánsdóttir
Rúnar Þór Pétursson  Heiða Steinarsdóttir 
Karen Welker Pétursdóttir  Stefán Viðar Egilsson
Birgir M. Welker Pétursson  Stefanía Helga Björnsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir mín, móðir okkar, tengda-
móðir, amma og systir,

Elín Sverrisdóttir
Borås, Svíþjóð,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju mánudaginn 
2. nóvember kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á minningarsjóð Susie Rutar, bnr. 0537-04-252598 kt. 
500807-0320, eða Krabbameinsfélagið.

Ingibjörg Marteinsdóttir
Sverrir Þór Hilmarsson
Hálfdán Þór Hilmarsson Ann
Hilmar Þór Hilmarsson Anna
Halldór Þór Hilmarsson Karin
Erlendur Þór Hilmarsson Michelle
barnabörn, systkini
og aðrir ástvinir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og systir,

Arndís Ágústsdóttir
frá Valhöll á Bíldudal, síðast til heimilis á 
Skjóli við Kleppsveg,

andaðist á Landspítalanum 29. október sl. Jarðarförin 
fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ fimmtudaginn 5. 
nóvember kl. 13.00.

Gústaf Jónsson Erla Árnadóttir
Jakobína Jónsdóttir Sigurþór L. Sigurðsson
Kolbrún D. Jónsdóttir Kristófer Kristjánsson
barnabörn, barnabarnabörn og systkini.

Ástkær eiginkona, móðir okkar, tengda-
móðir, amma, systir og mágkona,

Fríða Sólveig Ólafsdóttir
Bjarnhólastíg 14, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi þriðjudag-
inn 27. október. Jarðsungið verður frá Digraneskirkju 
föstudaginn 6. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlega afþakkaðir en þeir sem sem vilja minnast 
hennar láti Krabbameinsfélagið njóta þess.

Gunnar R. Jónsson
Gunnar Atli Gunnarsson  Sonja Sif Jóhannsdóttir
Ragnheiður Gunnarsdóttir
Hákon Gunnarsson   Katrín Kristjánsdóttir
                               og ömmubörn
Sigrún Ólafsdóttir   Bjarni Gunnarsson
Oddný Ólafsdóttir   Aðalgeir T. Stefánsson
Jóhanna Ólafsdóttir   Leifur Ólafsson
Anna K. Ólafsdóttir   Hólmgeir H. Hákonarson
Hrafnhildur H. Ólafsdóttir  Ásgeir Jónsson

Elskuleg eiginkona mín,

Edda Pétursdóttir Lemay
frá Sauðárkróki, búsett í Orlando í Florida,

lést á South Miami Hospital fimmtudaginn 
22. október sl.

F.h. fjölskyldunnar, Raymond Lemay.

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma, lang-
amma og langalangamma,

Hlíf Gestsdóttir
áður til heimilis að Ljósheimum 20,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ sunnudaginn 
18. október, verður jarðsungin frá Langholtskirkju 
mánudaginn 2. nóvember kl. 13.00.

Gunnar Sigurgeirsson              Anna Guðmundsdóttir
Vilhjálmur Sigurgeirsson         Sigrún Guðmundsdóttir
                                       Svala Ingimundardóttir 
                                 og ömmubörn.

Við þökkum innilega öllum þeim sem 
sendu okkur hlýjar kveðjur og sýndu 
okkur hlýhug og samúð vegna andláts 
yndislegrar eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður og ömmu,

Höllu Lárusdóttur
Markarflöt 45, Garðabæ.

Við viljum færa starfsfólki Krabbameinsdeildar og 
Heimahlynningar Landspítalans sérstakar þakkir fyrir 
einstaklega góða umönnun og yndisleg samskipti.

Bolli Þór Bollason
Jóhanna Guðmundsdóttir   Mohsen Khajeh
Lilja Guðlaug Bolladóttir
Lárus Bollason
Þórunn Bolladóttir   Sigurgeir Guðlaugsson
Ólöf Bolladóttir    Guðmundur Pálsson
og barnabörn.

Elsku hjartans dóttir okkar,

Guðrún Heba Andrésdóttir
lést á Landspítalanum fimmtudaginn 29. október. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Andrés Sigmundsson     Þuríður Freysdóttir
og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, tengda-
faðir og afi,

Vilhelm Sigurður Annasson 
skipstjóri,

lést á Landspítalanum mánudaginn 26. október. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Særún Axelsdóttir
G. Margrét Vilhelmsdóttir Jörgen Fröik
Guðný Anna Vilhelmsdóttir Trausti Magnússon
Sjöfn Vilhelmsdóttir
Jónas Hlíðar Vilhelmsson Bylgja Hilmarsdóttir
og barnabörn.

Ástkær sonur minn,

Sævar Már Ingimundarson
búsettur í Bamberg í Þýskalandi,

lést 6. október síðastliðinn. Hann var jarðsunginn þar 
hinn 15. október. Minningarathöfn um hann verður 
haldin í Grafarvogskirkju 4. nóvember kl. 15.00.

Fyrir hönd vandamanna,
Jóna Hjaltadóttir. 

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Gunnar J.S. Flóvenz
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Síldarútvegsnefndar, Kópavogsbraut 88,

lést miðvikudaginn 28. október.

                   Sigrún Ólafsdóttir Flóvenz
Ólafur G. Flóvenz   Sigurrós Jónasdóttir
Brynhildur G. Flóvenz  Daníel Friðriksson
Margrét G. Flóvenz   Tryggvi Stefánsson
Gunnar Gunnarsson  Bera Pálsdóttir
                barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

Jóhannes Blómkvist 
Jóhannesson 
bóndi, Kálfsárkoti, Ólafsfirði,

andaðist á heimili dóttur sinnar í Garðabæ 
miðvikudaginn 28. október. Útförin fer fram frá 
Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 7. nóvember kl. 14.00.  

Fjóla Björgvinsdóttir
Jóhannes Jóhannesson
Anna Rós Jóhannesdóttir            Skúli Gunnarsson
Hugrún Jóhannesdóttir                Hilmar B. Ingólfsson
Þórhildur, Ragnhildur, Helga Þórey, Fjóla Dísa, Jóhannes 
Gunnar, Hilmar Bjarni, Hjalti,
Emil, Kári, Tindur og aðrir ástvinir.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, lang-
afi og langalangafi,

Baldvin Ásgeirsson
fyrrverandi framkvæmdastjóri, 
Furulundi 15c, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar miðvikudaginn 28. október 
sl. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudag-
inn 5. nóvember kl. 13.30.

Ívar Baldvinsson Valur Baldvinsson
Óttar Baldvinsson Ásrún Baldvinsdóttir
Vilhjálmur Baldvinsson Gunnhildur Baldvinsdóttir
Aðalbjörg Baldvinsdóttir Stefán J. Baldvinsson
og fjölskyldur.
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BAKÞANKAR 
Karenar D. 

Kjartans-
dóttur

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég bara fíla ekki 
þessar nýju orku-
sparandi týpur!

Þetta er 
aldrei góðs 

viti!

Palli. Hvernig get-
urðu tekið á móti 
skilaboðum án 

þess að skrifa niður 
símanúmerið eða 

hver hringdi?

Af hverju 
ertu að 
ráðast á 

mig?

Ég er ekki að 
ráðast á þig, 
ég er bara að 

spyrja þig.

Mér líður 
eins og 

þú sért að 
ráðast á 

mig.

ÉG VIL BARA FÁ 
SKILABOÐIN 

MÍN!

Mamma! 
pabbi er 

að ráðast á 
mig!

Af hverju 
fær Lóa að 
borða með 
höndun-

um?

Af því að hún er 
enn þá ungabarn.

En á meðan hún vex 
úr grasi mun hún læra 

borðsiðina af ykkur 
Hannesi.

SLURP

SMJATT

Nú, þá er víst 
best að ég 

biðjist fyrirfram 
afsökunar.

Ofbeldi gegn börnum skiptir litlu 
Íslensk kona hefur opnað vefsíðu þar sem 

hún lýsir skelfilegu ofbeldi og sinnuleysi 
sem börn hennar hafa þurft að þola af hendi 
föður síns. Konan er þó neydd til þess að 
veita honum umgengnisrétt þótt börnin ótt-
ist manninn mjög og líði miklar þjáningar 
hans vegna. Ástæðan er sú að það er börn-
um mikilvægt og hollt að fá að umgangast 
báða foreldra sína. Þetta mikilvægi finnst 
mér þó ekki fyrir hendi ef foreldrið beit-
ir barnið ítrekað ofbeldi. Einhverra hluta 
vegna virðist hið opinbera kjósa að líta 
fram hjá þeirri staðreynd.

Í MEISTARAPRÓFSRITGERÐ í lögfræði 
eftir konu að nafni Elísabet Gísladótt-
ir, sem birt var fyrr á þessu ári og lítið 
hefur verið fjallað um, líklega af því 
hún afsannar vinsælt kaffistofuraus, 
kemur fram að draga megi þá álykt-
un að ofbeldi innan veggja heimil-
isins hafi mjög takmörkuð áhrif við 
mat á forsjárhæfni foreldris. Sömu-

leiðis virðist mikið þurfa að koma til 
svo að umgengnisréttur sé skertur á 
grundvelli slíks ofbeldis, jafnvel þótt 
sýnt sé fram á að samneyti við foreldri 
geti beinlínis verið barninu skaðlegt.

Í ÚTDRÆTTI um ritgerðina segir 
svo að af niðurstöðunum megi draga 
í efa að börnum sé tryggð fullnægj-
andi vernd gegn ofbeldi í íslenskum 
lögum og lagaframkvæmd. Það verði 

að teljast æskilegt að lögfest verði sérstakt 
ákvæði í barnalög sem leggur þá skyldu 
á úrskurðaraðila að huga sérstaklega að 
vernd barna gegn ofbeldi þegar teknar eru 
ákvarðanir um forsjá eða umgengnisrétt. 

ELÍSABET fjallaði einnig um mál þar sem 
ógnandi faðir hafði skapað mikinn ótta hjá 
ungum börnum sínum. Svo illa leið þeim að 
sýnt þótti að þau gætu ekki farið til hans 
nema með gæslumann frá hinu opinbera 
með sér. Það dugði reyndar ekki heldur til 
því gæslumaðurinn varð svo óttasleginn við 
manninn að hann treysti sér ekki til að vera 
nálægt honum heldur. Hið blíða og opinbera 
kerfi brást þá við með því að fjölga gæslu-
manni um einn, því ekki máttu blessuð 
börnin missa af samvistum við föðurinn. 

Í LÖGUM og alþjóðlegum mannréttinda-
samningum er almennt gengið út frá því að 
það sé mikilvægur grundvallarréttur barns 
að þekkja og njóta umönnunar beggja for-
eldra. Fólk hlýtur þó að gera sér grein fyrir 
að í ákveðnum tilvikum er hins vegar ljóst 
að samneyti við foreldra er börnum ekki 
fyrir bestu heldur stefnir velferð þeirra í 
voða. Heimilisofbeldi linnir oft ekki þrátt 
fyrir skilnað eða sambúðarslit foreldra 
samkvæmt rannsókn Elísabetar vegna þess 
hve mikilvægt það þykir að brjóta ekki 
á umgengnisrétti foreldris við barn sitt. 
Líðan barnsins og þess sem það vill verja 
skiptir litlu sem engu.  

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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– Mest lesið



„Vinsælasti rithöfundur þjóðarinnar ...“
Egill Helgason / Kiljan

Dásamleg saga um kynslóða-
bilið og mikilvægi minning-
anna eftir Kristínu Marju 
Baldursdóttur.
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menning@frettabladid.is

Á morgun heldur áfram tónleikaröðin 
15.15 í Norræna húsinu og þar verður 
harpan í fyrirrúmi. Katie Buckley, 
hörpuleikari Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands, flytur þar einleiksverk fyrir 
hörpu: Elegie pour la mort d’un Ber-
ger eftir franska tónskáldið og hörpu-
leikarann Bernard Andres sem notar 
gjarnan framandi tækni í verkum 
sínum allt frá því að klípa strengina 
til þess að banka á hörpuna. Næst á 
efnisskránni eru tvö næturljóð sem 
renna saman í eina heild: hið fyrra eftir Alphonse 
Hasselmans sem var samtímamaður Gabriels 
Faure, en hið síðara eftir Rússann Mikhail Glinka. 
Síðast þessara verka er Spænskur dans númer 1 
úr óperunni La Vida Breve eftir Manuel De Falla í 
umritun fyrir hörpu eftir Marcel Grandjany. Són-
öturnar tvær eru frá mjög ólíkum tímabilum: Sú 
fyrri, eftir tónskáldið Johann Baptist Krumpholtz, 
nefnist Sonata Comme Scene Pathetique Opus 16 

bis. Sónatan er frábærlega vel skrifuð 
í síðbarokkstíl. Síðari sónatan á efn-
isskránni er hörpusónatan eftir Paul 
Hindemith. Hann skrifaði sónötuna 
1939, á tímabili þegar hann skrifaði 
sónötur fyrir nánast hvert hljóðfæri 
sinfóníuhljómsveitarinnar. Hún er í 
þremur þáttum og hefur þann ein-
staka eiginleika að hljóma nýstárleg 
þrátt fyrir að vera rituð á tæknilega 
hefðbundinn hátt. 
Katie Buckley hóf nám í hörpuleik 

átta ára gömul í Bandaríkjunum. Hún hefur komið 
fram sem einleikari með mörgum hljómsveitum, 
var með stöðu hörpuleikara við Brevard Music 
Festival í Brevard í Norður-Karólínu, en 2005 
var hún ráðin hörpuleikari Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Katie lék með The World Philharmonic 
Orchestra í París 2006. Katie er meðlimur í Duo 
Harpverk, hörpu- og slagverksdúói sem hún stofn-
aði ásamt slagverksleikaranum Frank Aarnink.  - pbb

Hörpuverk í mýri

TÓNLIST Katie Buckley 
hörpuleikari

ath kl. 16.
Edda Erlendsdóttir píanóleik-
ari mun halda tónleika á Stokka-
læk í dag. Tónleikarnir eru haldnir 
til að minnast 200 ára dánaraf-
mælis Haydns á þessu ári. Á dag-
skránni á Stokkalæk eru verk eftir 
C.P.E. Bach, J. Haydn og F. Schu-
bert. Tónleikarnir verða endurtekn-
ir í Listasafni Íslands á miðvikudag, 
í Laugarborg á fimmtudag og í nýju 
menningarhúsi á Dalvík, Bergi, á 
laugardag eftir viku. 

> Ekki missa af
Hyllingartónleikum þeirra Eyfa 
og félaga í Háskólabíói í kvöld 
kl. 20. Eyfi og félagar ætla að 
endurtaka leikinn og flytja öll 
helstu lög hljómsveitarinnar 
Eagles. Síðast komust færri 
að en vildu og var uppselt á 
tvenna tónleika. Eyfi er mikill 
Eagles-aðdáandi og þessir 
tónleikar eru hans leið til að 
votta þessari frábæru hljóm-
sveit virðingu sína, sem hún 
svo sannarlega verðskuldar. 
Eyfa til fulltingis og aðstoðar 
verða margir af okkar bestu 
söng- og hljóðfæraleikurum 
og er ekkert til sparað við að 
gera tónleikana sem gjöfulasta 
fyrir eyrað.

Undanfarið ár hafa konur af 
erlendum uppruna hist í Borgar-
bókasafni Reykjavíkur einu sinni í 
mánuði ásamt íslenskum kynsystr-
um sínum til að njóta félagsskap-
ar hver annarrar, deila reynslu 
sinni og styðja hver aðra á ýmsan 
máta, meðal annars við það að tala 
íslensku. Félagsskapurinn kallast 
Söguhringur kvenna og þangað 
eru allar konur velkomnar sem 
hafa áhuga á að hitta aðrar konur 
í fjölmenningarlegu umhverfi. 
Konurnar skiptast á sögum um 
allt mögulegt sem þeim liggur á 
hjarta, meðal annars um reynslu 
sína af því að flytjast á milli landa, 
að læra nýtt tungumál og hvernig 
gengur að samhæfa bakgrunn sinn 
lífinu í nýju landi. Markmiðið er 
þó fyrst og fremst að eiga saman 
notalega samverustund. 

Á sunnudag fagnar söguhringur-
inn eins árs afmæli og af því tilefni 
hafa konurnar skapað saman lista-

verk sem nefnist Tölum saman, 
undir handleiðslu listakvennanna 
Fitore Berisha og Helgu Arnalds. 
Vigdís Finnbogadóttir mun afhjúpa 
verkið á opinni afmælisdagskrá í 
aðalsafni Borgarbókasafns í Gróf-
arhúsi kl. 14. Helga Arnalds hefur 
einnig gert vídeóverk um sköp-
unarferli verksins og það verður 
frumsýnt við sama tækifæri. Fólk 
af erlendum sem og íslenskum 
uppruna skemmtir með tónlist og 
dansi og boðið verður upp á veit-
ingar. 

Söguhringurinn er samstarfs-
verkefni Borgarbókasafns og Sam-
taka kvenna af erlendum uppruna 
og eftir þetta velheppnaða fyrsta 
ár er ætlunin að halda áfram af 
fullum krafti. Þær Paola Carden-
as og Kristín R. Vilhjálmsdótt-
ir kynna söguhringinn frekar á 
afmælishátíðinni, sem er opin 
öllum, bæði konum og körlum. 
 - pbb

Allar með tölu

Mönnum dettur sjaldnast í hug 
ljóð þegar kvikmyndir eru ann-
ars vegar. Samlíking listgreina er 
enda vafasöm. Listgreinar standa 
á sínu. Hitt er hverju orði sann-
ara að tilraunamyndin er oft lík 
ljóði, stutt, grípur afmarkað svið 
umhverfis og tilfinningar með 
fáum gerendum. Það er því vel við 
hæfi að stuttmyndahátíð ungra 
höfunda kenni sig við ljósvakaljóð 
en hún verður haldin öðru sinni í 
næstu viku. Skilafrestur rennur 
út á mánudag en hátíðin er haldin 
í Norræna húsinu hinn 5. nóvem-
ber. Þeir sem vilja leggja nótt við 
dag og klára hálfkaraðar myndir 
eða handrit hafa því helgina.

Keppt verður um bestu stutt-
myndina, besta frumsamda hand-
ritið og í annað skipti á Íslandi 
verður keppt um bestu pitch-hug-
myndina en sú keppni sló eftir-
minnilega í gegn þegar hún var 

haldin í fyrsta skipti í fyrra. Höf-
undar verða að vera á aldrinum 
15-25 ára en umsóknarfrestur er 
til og með 2. nóvember. Áhuga-
samir eru vinsamlegast beðn-
ir um að kynna sér keppnina og 
skrá sig á heimasíðu Ljósvaka-
ljóða, www.ljosvakaljod.is. Pen-
ingaverðlaun eru í boði. Dómarar 

í handritakeppninni eru einn virt-
asti kvikmyndaleikstjóri Íslands, 
Friðrik Þór Friðriksson, ásamt 
Bergi Ebba Benediktssyni og Yrsu 
Sigurðardóttur rithöfundi. 

Hátíðin er haldin í fjórða skipti 
í ár og unnin í samstarfi við 
dvoted.net, Reykjavíkurborg, 
Zik Zak Filmworks og Norræna 
húsið. Dagskráin hefst kl. 17.30 
á fimmtudag í næstu viku með 
umræðum með þekktum innlend-
um kvikmyndagerðarmönnum 
og svo pitch-keppni þar sem fólk 
getur viðrað kvikmyndahugmynd-
ir sínar og fengið ráðleggingar 
fagaðila. Sjálf stuttmyndakeppn-
in fer svo fram kl. 20 um kvöldið. 
Valdar verða 6-10 stuttmyndir úr 
innsendum myndum til að keppa 
um aðalverðlaunin, 50.000 króna 
peningaverðlaun. Aðgangur er 
ókeypis og allir áhugasamir eru 
velkomnir. - pbb

Ljóðað í ljósvakanum

Á morgun verða tónleikar 
með þeim Sæunni Þor-
steinsdóttur sellóleikara 
og Kristni Erni Kristinssni 
píanóleikara í Sal Tónlistar-
skólans á Akureyri kl. 17. 

Sæunn hefur vakið mikla athygli 
fyrir magnaðan sellóleik nú þegar 
nám hennar er að baki. Hún mun 
koma fram á tvennum tónleikum 
á Íslandi ásamt Kristni Erni Krist-
inssyni píanóleikara, á Akureyri á 
morgun og á þriðjudagskvöldið kl. 
20 í Salnum í Kópavogi. Flutt verða 
verk eftir Beethoven, Debussy, 
Janacek, Franck og Martinu. Tón-
leikarnir eru liður í röðinni Tón-
snillingar morgundagsins. (www.
tonsnillingar.is) 

Sæunn lauk meistaraprófi frá 
hinum þekkta Julliard-skóla í New 
York vorið 2008. Hún hefur hlotið 
ýmis verðlaun fyrir leik sinn, m.a. 
verðlaun til minningar um Zara 
Nelsova í hinni þekktu alþjóðlegu 
Naumburg-sellókeppni í New York 
og einnig vann hún til verðlauna í 
alþjóðlegu  Antonio Janigro-selló-
keppninni í Zagreb, Króatíu. Hún 
hefur komið fram víða í Banda-
ríkjunum og Evrópu bæði sem ein-
leikari og kammermúsikant og tekið 
þátt í fjölda tónlistarhátíða og komið 
fram með frábærum listamönnum. 
Má þar nefna Marlboro Music Festi-
val með Mitsuko Uchida og Kim 
Kashkashian, Perlman Chamber 
Music Workshop í strengjakvart-
ett með Itzhak Perlman og Kron-
berg sellóhátíðina þar sem hún var 
ein af einleikurum á lokatónleikum 
hátíðarinnar. 

Sæunn var hér á landi í júní og 
lék þá m.a. einleik með Kammer-
sveitinni Ísafold í frumflutningi 
verksins „Bow to String“ eftir 
Daníel Bjarnason á tónlistarhátíð-
inni Við Djúpið, en það verk flutti 
hún einnig á Airwaves-hátíðinni nú 
í október. Meðal verkefna á döfinni 
má nefna frumraun Sæunnar með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands í Selló-
konsert eftir Dvorak nú í febrúar, 
tónleika í Trinity Church á Man-

hattan, sem verður útvarpað beint 
á netinu og Konsert fyrir fiðlu og 
selló eftir Brahms ásamt Adriane 
Tilanus í Amsterdam. 

Kristinn Örn Kristinsson píanó-
leikari lauk lokaprófi við Tónlist-
arskólann á Akureyri og stund-
aði framhaldsnám í Reykjavík og 
í Bandaríkjunum. Meðal helstu 
kennara hans má nefna Philip Jenk-
ins, Margréti Eiríksdóttur, Ruth 
Slenczynska og Joseph Kalichstein. 
Eftir að námi lauk kenndi Kristinn 
við Tónlistarskólann á Akureyri 
til 1990 en þá gerðist hann skóla-
stjóri og kennari við Tónlistar-

skóla Íslenska Suzukisambandsins 
í Reykjavík.

Árið 1998 stofnaði hann ásamt 
fleirum Allegro Suzukitónlistar-
skólann í Reykjavík og hefur starf-
að þar síðan. Kristinn Örn hefur 
einnig starfað við Tónlistarskól-
ann í Reykjavík og sem skólastjóri 
við Tónskóla Þjóðkirkjunnar en frá 
hausti 2006 var hann ráðinn í fullt 
starf sem meðleikari við Söngskól-
ann í Reykjavík. Hann hefur komið 
víða fram á tónleikum með ýmsum 
hljóðfæraleikurum og söngvurum, 
leikið inn á hljómdiska og tekið upp 
fyrir útvarp. pbb@frettabladid.is

SÆUNN SPILAR HEIMA

KVIKMYNDIR Friðrik Þór Friðriksson situr 
og dæmir í handritakeppninni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING Tölum saman, sameiginlegt verk kvenna af ýmsum uppruna, verður 
afhjúpað á morgun. MYND BORGARBÓKASAFN REYKJAVÍKUR

Lækjargata 2a sími 511-5001  opið alla daga frá 9.00 - 22.00

2.395,-

1.950,-

Helgar-
tilboð

TÓNLIST Sæunn Þorsteinsdóttir er einn hinna ungu íslensku tónlistarmanna sem 
starfa bæði hér heima og erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Breytingarskeiðið er ekki sjúkdómur. Það er náttúrulegt ferli í ævi kvenna.
Breytingarskeiðinu geta hins vegar fylgt óþægindi.

í náttúrunni má finna mild en afar virk efni við óþægindum
breytingarskeiðsins. KVENNABLÓMI er einstök samsetning

náttúruefna sem reynslan hefur sýnt að gagnast konum einstaklega vel
gegn óþægindum breytingarskeiðsins. KVENNABLÓMI inniheldur auk

þess drottningarhunang og kvöldvorrósaolíu.

Náttúrulegt bætiefni fyrir konur á breytingarskeiði

Íslenskt bætiefni - framleitt samkvæmt ströngustu gæðastöðlum fyrir íslenskar aðstæður
Við höfum breytt forminu en höldum sömu innihaldsefnum og áður. Í stað töflu notum við belgi
með virku efnunum í vökvaformi sem auðveldar og flýtir upptöku - en það þýðir að líkaminn nýtir

þau betur. Framleiðslan er samkvæmt ströngustu gæðakröfum og GMP framleiðslustaðli. K
R

A
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A
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K

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 31. október 2009 

➜ Tónleikar
17.00 Víkingur Heiðar píanóleikari 
og Martin Fröst klarinettuleikari verða 
með tónleika í Salnum við Hamraborg 
í Kópavogi. Á efnisskránni verða m.a. 
verk eftir C. Debussy, J. Francaix og J. 
Brahms.
22.00 Hljómsveitin Bróðir Svart-
úlfs heldur útgáfutónleika á Sódómu 
Reykjavík við Tryggvagötu. Einnig koma 
fram Múgsefjun og Agent Fresco.
22.00 Halloween-metalveisla verður á 
Grand Rokki við Smiðjustíg. Fram koma 
Moldun, Severed Crotch, Im Memoriam 
og Bastard. Húsið verður opnað kl. 22.
22.00 Hljómsveitin The Viking Giant 
Show verður með tónleika á Kaffi 
Rósenberg við Klapparstíg.

➜ Opnanir
16.00 Valgerður Guðlaugsdóttir opnar 
sýningu hjá Suðsuðvestur við Hafnar-
götu 22 í Reykjanesbæ. Opið um helgar 
kl. 14-17.

➜ Sýningar
Ómar Stefánsson hefur opnað mál-
verkasýningu á veitingastaðnum 46 við 
Hverfisgötu 46. Opið alla daga kl. 16-01.
Charlotta Sverrisdóttir sýnir málverk í 
Listasal Garðabæjar að Garðatorgi 7, 
sem hún tileinkar Sjálandshverfinu í 
Garðabæ. Opið þri.-fim. kl. 15-18 og 
fös.-sun. kl. 14-17.

➜ Hannyrðir
Í Bókabúð Máls og menningar við 
Laugaveg 18, verður boðið upp á sýni-
kennslu í ólíkum tegundum handverks.
13.00 Tréskurðarsmiðurinn Jón Adólf 
Steinsson sýnir útskurð. Ágústa Þóra 
Jónsdóttir sýnir uppskriftir og leiðbeinir 
með val á garni og prjónum.
14.00 Heimilisiðnaðarfélagið sýnir 
vefstól, íslenska þjóðbúninga og kynnir 
námskeið.

Sunnudagur 01. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
13.15 Margrét Árnadóttir sellóleikari 
og Nína Margrét Grímsdóttir píanóleik-
ari flytja verk eftir Mendelssohn og 
Beethoven á tónleikum í Gerðubergi 
(Gerðubergi 3-5). Enginn aðgangseyrir.
21.00 Hljómsveit Kristínar Bergsdótt-
ur, Tropicalia verður með tónleika á 
Kaffi Rósenberg við Klapparstíg.

➜ Opnanir
11.00 Í Listasafni Íslands við Fríkirkju-
veg verður opnuð sýning á verkum 
Svavars Guðnasonar. Opið alla daga 
nema mánudag kl. 11-17.  

➜ Barnatónleikar
13.00 Í Salnum við Hamraborg í 
Kópavogi verða haldnir tónleikar fyrir 
börn og fjölskyldufólk undir yfirskriftinni 
„Töfrahurð“. Frá kl. 12.30 verður boðið 
upp á ókeypis andlitsmálun. Nánari 
upplýsingar á www.salurinn.is.

➜ Bækur
Í verslun Máls og menningar við 
Laugaveg 18, er boðið upp á upplestur 
fyrir yngstu börnin alla sunnudaga kl. 
11-11.45.

➜ Leiðsögn
14.00 Í Þjóðminjasafni Íslands við 
Suðurgötu verður boðið upp á barna-
leiðsögn fyrir börn á aldrinum 9-12 ára.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.



46  31. október 2009  LAUGARDAGUR

Bókmenntir  ★★★★

Vormenn Íslands
Mikael Torfason

Sögur

Áhugaverður spegill
Í samfélaginu ríkir ringulreið og upplausn eftir 
bankahrun, það sem áður var til fyrirmyndar og 
prýði þykir nú viðurstyggð. Fólk leitar svara við því 
hvað fór úrskeiðis og er fullt vanmáttar, sjálfs-
vorkunnar og reiði. Í bókinni Vormenn Íslands eftir Mikael Torfason er dregin 
upp mynd af þessu ástandi með eftirtektarverðum árangri. 

Þetta er fimmta bók Mikaels en sjö ár eru liðin frá útgáfu síðustu bókar 
hans. Reynslu síðustu sjö ára nýtir höfundurinn prýðilega í sögunni og leitar 
fanga í ýmsum fréttamálum síðari ára. Bókin verður fyrir vikið áhugaverður 
spegill á það sem hér hefur gerst þótt ekki sé hér um lykilsögu að ræða.

Aðalpersóna bókarinnar, Birgir Thorlacius, er fyrrverandi snati útrásarvík-
inga og varð vellauðugur af þeim starfa. Hann hefur gerst sekur um glæpi 
í fjármálaheiminum sem bitna á þeim sem síst skyldi, dæmdur maður og 
veikur snýr hann aftur til heimahaga sína í Fellunum í leit að svörum úr 
fortíð sinni. Um leið rifjast upp liðnir tímar þjóðarinnar og rakin er fjöl-
skyldusaga venjulegra Íslendinga sem gengu í gegnum fullhraðar þjóðfé-
lagsbreytingar. Sögumaðurinn er áhugaverður hluti sögunnar og náskyldur 
höfundinum sjálfum en báðir eru þeir fyrrverandi ritstjórar Dagblaðsins og 
síðar hjálparkokkar svokallaðra auðmanna. 

Fortíðarþráin, sinnuleysið og sjálfhverfa er gegnumgangandi stef eins og í 
fyrri bókum Mikaels en orðfærið hefur slípast talsvert til og krafturinn, sem 
einkennir stíl bóka hans, er mun markvissari. Mikael lætur sem fyrr neyslu-
samfélagið sem svonefnd ´68 kynslóð byggði upp fá það óþvegið. Fulltrúum 
þeirra finnur hann flest til foráttu svo sem upplausn hefðbundinna fjöl-
skyldna og ábyrgðarleysi gagnvart öldruðum, börnum og áfengisdrykkju auk 
blindu á eigin galla. Höfundurinn tekst á við tregafull og kaldranaleg málefni 
og en sagan er samt uppfull af húmor og hlýju. Áhugaverð samtímasaga.
 Karen Dröfn Kjartansdóttir

Niðurstaða: Uppfull af húmor og hlýju með áhugaverðum sögumanni

Í kvöld verður opnað nýtt netleik-
hús á veraldarvefnum, Herbergi 
408. Það er hið fyrsta sinnar teg-
undar, stofn-
að af Hrafn-
hildi Hagalín 
og Steinunni 
Knútsdóttur 
sem eru höf-
undar opnunar-
verks leikhúss-
ins. Verkið er 
farsakennd-
ur þriller sem 
fjallar um hjón-
in Önnu og Einar og dóttur þeirra 
Sonju sem virðast lifa hamingju-
sömu lífi í smábæ úti á landi. 

Herbergi 408 er gagnvirkt 
hljóð- og netverk á www.her-
bergi408.is. Þar geta leikhúsgest-
ir sökkt sér niður í heim verks-
ins. 

Herbergi 408 er ætlað að vera 
lifandi leikhúsvettvangur og mið-
stöð tilrauna fyrir hvers kyns list 
sem tengist netmiðlum. Handrit 
og leikstjórn eiga Hrafnhildur 
Hagalín Guðmundsdóttir og 
Steinunn Knútsdóttir, tónlist 
semur KIRA KIRA en nethönn-
un annast Þorlákur Lúðvíksson. 
Upptökur og hljóðblöndun ann-
ast Sigurður Ingvar Þorvaldsson 
en leikarar eru Aðalbjörg Árna-
dóttir, Árni Pétur Guðjónsson og 
Harpa Arnardóttir. - pbb

Herbergi 408

LEIKLIST Hrafnhild-
ur Hagalín.

Á morgun opnar Listasafn 
Íslands sýningu á verkum 
Svavars Guðnasonar (1909-
1988). Það er ekki á neinn 
hallað þegar því er haldið 
fram að Svavar hafi verið 
brautryðjandi og risi á sviði 
sjálfsprottinnar abstrakt-
listar og hróður hans hafi 
borist langt út fyrir strend-
ur Íslands. 

Á sýningunni verða verk úr 
einkaeign og frá öðrum stofnun-
um, ásamt fjölda verka úr fórum 
Listasafns Íslands. Að auki eru 
verk úr dánarbúi listamannsins, 
sem nýlega voru afhent Listasafni 
Íslands og Svavarssafninu á Höfn 
til eignar, og er að þeim mikill 
fengur. Aðeins eitt verk kemur að 
utan en það er Veðrið.
Meginmarkmiðið með þessari yfir-
litssýningu á list Svavars Guðna-
sonar er að kynna hana fyrir þeim 
kynslóðum sem fóru á mis við lista-
manninn í lifanda lífi en þekkja til 
hans af orðspori. Sýningarstjóri er 
Sigríður Melrós Ólafsdóttir.

Eitt verkanna á sýningunni er 
Veðrið, sem upphaflega var pant-
að af Statens Kunstfond 1963, en 
eftir að þetta stærsta verk Svavars 
var sýnt 1964 var því komið fyrir 
í stúdentahúsi Háskólans í Árós-
um. Veðrið er mikilúðleg mynd og 

margt í henni tengist fleiri verk-
um sem Svavar vann 1963 sem eru 
að kljást við sama byggingarstig á 
ferli hans, sömu lita- og form átök 
sem ná hátindi í þessu stóra og 
mikilúðlega verki. Halldór Björn 
Runólfsson segir um Veðrið: „Það 
má að sumu leyti teljast synd að 
Svavar skyldi ekki fylgja þessu 
stórbrotna verki eftir með mörgum 
fleiri risamyndum því svo vel er 
Veðrið af hendi leyst að það mark-
ar tímamót í ferli listamannsins. 
Í því má greina upplausn strang-
flatarstílsins, eða geometríunnar, 
sem Svavar hafði ástundað í heilan 

áratug. Það er því snöggtum nær 
bandarískri „gestural“ abstrakt-
list frá sama tíma en evrópskri, 
og gefur sterklega í skyn að nátt-
úra veðurfarsins sé ólýsanleg og 
yfirþyrmandi – „sublimis“.

Fram undan er útgáfa á stúd-
íu Kristínar Guðnadóttur á ferli 
Svavars en það er fyrsta heild-
stæða úttektin á hans merkilega 
ferli sem einn brautryðjendanna 
í CoBrA-hópnum og einn örfárra 
Íslendinga sem hafa skilið eftir sig 
spor í vestrænni myndlistarsögu.
 pbb@frettabladid.is

Stórsýning á verkum Svavars

MYNDLIST Veðrið tekið upp í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Greinasafn

Þjóðarsátt, lýðræði,stóriðja og hagstjórn

Jóhann Rúnar BjörgvinssonReykjavík, 2009

990,-
Verð aðeins

•

•

•

•

•

Áhöfnin á
Halastjörnunni

Gylfi Ægisson, Hemmi Gunn og Ari Jónsson
ásamt ARIZONA - um helgina.

Meira fjör og fíflagangur finnst ekki

Aftur vegna fjölda áskoranna verður

30. og 31. október.
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– Mest lesið



Höfundur á 
heimsmælikvarða

Arnaldur er nýbakaður
handhafi Barry-verðlaunanna

sem veitt eru fyrir bestu 
glæpaskáldsögu ársins 

í Bandaríkjunum.

„Arnaldur Indriðason skipar sér á bekk með fremstu 
glæpasagnahöfundum samtíðarinnar.“ 

De Telegraaf  
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utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

OKKUR 
LANGAR Í

…

Nýja Nutritious-meikið 
frá Estée Lauder sem er 
fullkomið fyrir vetrarhúð 
sem á það til að þorna og 
verða erfið viðfangs. Undur-
falleg áferð. 

Geggjað eldrautt varagloss 
frá Estée Lauder fyrir 
hrekkjavökuna í kvöld.

Wonder-púðrið frá Make Up Store sem 
er eitt það besta sem við höfum prófað, 
verður aldrei matt heldur gæðir húðina 
skínandi ljóma. 

Nú er skammdegið að færast yfir og augljóst að allur snefill af frekn-
um sumarsins er á braut. Í dag er hrekkjavakan og upplagt að nota 
fölt hörund haustsins í stíl við búninginn í kvöld. En undur og stór-
merki – það virðist enn sem helmingur þjóðarinnar sé nýkominn frá 

Tenerife. Það hefur mikið 
verið rætt um skinkurn-
ar svokölluðu undanfar-
ið, stúlkur sem tóku við 
af hnökkunum í sólar-
bekkja- og „spray tan“-
aðdáun sinni en ég furða 
mig enn þá á þeirri tísku 
að reyna að dekkja hör-
undslit sem mest á sem 
ónáttúrulegastan hátt. Ég 
hreinlega skil ekki hvers 
vegna sætar stúlkur vilja 
virkilega taka konur eins 
og Victoriu Beckham til 
fyrirmyndar og verða 
undarlega appelsínugular 
(jú eða hreinlega kúka-
brúnar) á lit. Það er bara 
ekkert aðlaðandi við lík-
ama sem er gæddur þeirri 
gervibrúnku sem fæst af 
ljósabekkjum eða enda-
lausum dollum af brúnku-
kremi. Nú er ég alls ekk-
ert að segja að sólarpúður 
eða brúnkukrem eigi að 
vera á einhverjum bann-
lista, það er að segja, 
yfir sumartímann. Örlítil 

dustun af slíku púðri á nef og kinnar er falleg til að gylla húðina en ég 
skil ekki hvers vegna orðatiltækið „less is more“ virðist ekki hafa síast 
inn hjá svo mörgum. Það er ekkert skinkulegt við að farða sig eða lita 
á sér hárið svo lengi sem það er gert á náttúrulegan hátt. Útlitið sem 
tröllríður „skinkunum“ svokölluðu með ofurbrúnu andliti, ofurlituð-
um augabrúnum og annaðhvort ofurstrípuðu eða blásvörtu og gervi-
legu hári er bara allt of algengt og gerir það að verkum að allar þessar 
stúlkur líta út fyrir að vera nákvæmlega eins, klónaðar af hver ann-
arri. Hugtakið náttúruleg fegurð virðist vera allfjarri og útkoman lík-
ist frekar klámstjörnum en því sem birtist á síðum tískublaðanna. Ef 
maður er ekki af suðrænum ættum þá skil ég ekki hvers vegna það á 
að þykja ljótt að vera fölur á brún og brá. Slík húð hefur oft á tíðum 
verið í hávegum höfð og það má líka taka fram að hún er þá iðulega 
minna hrukkótt, fínlegri og fallegri heldur en sólbrún húð. Það er svo 
auðvitað hægt að lífga upp á andlitið með dálitlum kinnalitaroða en í 
guðanna bænum, sparið púðrið! 

Föla árstíðin

Blúnda sem oft á tíðum er tengd við viktoríutímabilið var færð í 
nútímalegan og kvenlegan búning hjá mörgum hönnuðum fyrir vet-
urinn. Stella McCartney notaði hana óspart í dásamlega fögrum 
kjólum og toppum og Erin Fetherston notaði hana ásamt siffoni til 
að framkalla kvenlegan „elegans“. 

Sniðin voru jafnframt mjög kvenleg með áherslur á mitti og 
mjaðmir. Litirnir voru klassískir – svart, hvítt og mjúkir bleikir 
tónar. - amb

BLÚNDUR OG SIFFON Í VETUR

KVENLEGT OG 
RÓMANTÍSKT

GEGNSÆTT Gullfalleg samsetning af 
blúndutoppi og sokkabuxum með síðu 
pilsi frá Stellu McCartney.

VÍTT Skemmtileg samsetning af siffon-
toppi, víðu ballerínupilsi og slaufu í 
hárinu hjá Erin Fetherston.

LILLABLÁTT Ævintýralegur kjóll úr lilla-
bláu siffoni með silfurlitu víðu pilsi hjá 
Erin Fetherston.

ELEGANT 
Flottur 
svartur 
kjóll með 
silfurbrydd-
ingum og 
áherslu á 
mjaðmir 
hjá Erin 
Fetherston.

PÚFFERMAR Blúndu-
skyrta við aðsniðið 
hnésítt pils frá Stellu 
McCartney.

> Í DAG VERÐUR GLÆSILEG 
TÍSKUSÝNING Í FRÍKIRKJUNNI KLUKKAN 17. 

Sýndir verða munúðarfullir kjólar frá skaparanum, 
draumkennd höfuðföt frá Thelmu og dúnmjúkir 
silkiklútar frá Go With Jan. Spennandi viðburður sem 
enginn tískuunnandi ætti að láta fram hjá sér fara. 

Þau voru ljós á leiðum okkar
Tónlistardagskrá við kertaljós  í Fossvogskirkju á Allra heilagra 

messu sunnudaginn 1.nóvember á degi syrgjenda.  kl. 14.00-16.00.  

Dagskrá
14:00 Óskar Guðjónsson  og Ómar Guðjónsson leika 
 saman á saxófón og gítar.
14.30 Sólveig Samúelsdóttir syngur við undirleik Lenku Mátéova
15.00 Ólöf Arnalds syngur við eigin undirleik.
15.30 Voces Masculorum syngja undir stjórn Kára Þormar. 

Aðgangur er ókeypis og frjálst að koma og far að vild. Starfsfólk kirkju-
garðann er til leiðsagnar og friðarkerti Hjálparstarfs kirkjunnar til sölu.

Reykjavíkurprófastsdæmin og Kirkjugarðar prófastsdæmanna.



„Mér þykir vænna um þig
  en allt annað í heiminum
  og skalt þú verða 
  drottningin mín“

Lífið er ævintýri
ZO•ON Ævintýralegur íslenskur útivistarfatnaður. Fæst í öllum verslunum Útilífs.
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folk@frettabladid.is

„Ég hafði ekki leyfi til að láta 
neinn fá merkingarnar. Ég urða 
þær seinna,“ segir Jón Garðar 
Ögmundsson, eigandi Lystar ehf. 
sem rekur McDonald‘s á Íslandi.

Síðustu McDonald‘s-hamborg-
ararnir á Íslandi verða seldir í 
kvöld. Á morgun verður svo hafist 
handa við að rífa niður rauðu og 
gulu merkingarnar og örlög þeirra 
verða táknræn. Enginn hefur fal-
ast eftir merkingunum, enda má 
Jón ekki afhenda þær neinum og 
þær enda því á haugunum.

Engar innréttingar verða fjar-
lægðar, svo að ásýnd staðarins 
umturnast ekki þegar hann breyt-

ist í íslenska hamborgarastað-
inn Metró. Hamborgararnir hafa 
hreinlega rokið út eftir að tilkynnt 
var að McDonald‘s myndi ljúka 
rekstrinum í vikulok. Í Frétta-
blaðinu í gær kom fram að 10.000 
borgarar seldust á dag, sem hlýt-
ur að vera Íslands- ef ekki Norð-
urlandamet.

Samkvæmt Jóni hefur enginn 
falast eftir frosnum McDonald‘s-
borgurum fyrir framtíðina, enda 
er sama sagan með þá og merking-
arnar – óleyfilegt er að afhenda þá 
hamborgarahungruðum Íslending-
um. - afb

M-ið verður urðað

Andrea Helgadóttir förð-
unarfræðingur hefur verið 
búsett í New York síðast-
liðin tíu ár og starfað með 
ýmsum þekktum tónlist-
armönnum, hönnuðum og 
listamönnum. Andrea nam 
förðun í París og útskrifað-
ist sem förðunarfræðingur 
árið 2001. Hún er persónu-
legur förðunarfræðingur 
Bjarkar á tónleikaferðalög-
um og hefur einnig starfað 
með hönnuðum á borð við 
Threeasfour og Jeremy 
Scott.  

„Ég byrjaði í raun ferilinn sem 
aðstoðarmaður Bjarkar og sá 
meðal annars um að farða hana 
fyrir heimstúrinn árið 1998 og 
fyrir Voltatúrinn í fyrra. Það 
skemmtilega við að vinna með 
Björk er að hún gefur manni frelsi 
til að vera skapandi,“ segir Andrea 
Helgadóttir förðunarfræðingur.

Að sögn Andreu er starf-
ið skemmtilegt og fjölbreytt og 
nýlega tók hún að sér starf yfir-
förðunarfræðings fyrir tísku-
sýningu hönnunarþríeykisins 
Threeasfour, en þar var verið 
að frumsýna vorlínu næsta árs. 
Hönnuðirnir sóttu innblástur sinn 
til listakonunnar Yoko Ono og var 
tískusýningin sjálf innblásin af 
Cut of Piece-gjörningi Ono. „Þeir 
í Threeasfour hafa mjög sérstak-
an og framsækinn stíl og það er 
mjög gaman að vinna með þeim. 
Línan var innblásin af nokkrum 
teikningum eftir Yoko Ono og ég 
ákvað að vinna með sama munst-
ur í förðuninni. Ég endaði á því að 
gera þrjú mismunandi form sem 
voru teiknuð á fyrirsæturnar með 
punktaaðferð og það kom mjög vel 
út,“ útskýrir Andrea. Innt eftir því 
hvernig persóna Yoko Ono sé segir 
Andrea hana vera ljúfa konu. „Ég 
hef aðeins hitt hana nokkrum sinn-

um og þekki hana því ekki mjög 
vel, en hún virkar yndisleg. Hún 
er mjög prívat persóna og ég held 
að það sé vegna þess hve hún hefur 
verið mikið gagnrýnd um árin.“

Andrea hefur meðal annars séð 
um förðun fyrir tímarit á borð 
við Dazed og Vogue og farðaði til 
dæmis Peaches Geldolf fyrir tíma-
ritið NO. Andrea segir það skipta 
miklu máli að hafa gott fólk til að 
vinna með í þessum bransa svo allt 
gangi snurðulaust fyrir sig. „Það 
skiptir mjög miklu máli að hafa 
gott lið með sér þegar maður er 
til dæmis að farða fyrir tískusýn-
ingar þannig að allt gangi eins og 
smurt.“

Kærasti Andreu er tónlistarmað-
urinn Mike Stroud úr bandarísku 
hljómsveitinni Ratatat og hafa þau 
verið saman í rúm fimm ár. „Við 
ferðumst bæði mjög mikið vegna 
vinnu okkar þannig að það kemur 
fyrir að við hittumst lítið sem ekki 
neitt í einhvern tíma. En við erum 
orðin vön þessu, þetta hefur verið 
svona frá því við byrjuðum saman 
og maður lagar sig bara að þessum 
aðstæðum eins og öllu öðru.“ 

Andrea segist kunna vel við sig 
í New York og þar á hún stóran 
hóp af vinkonum sem margar eru 
íslenskar. „Þetta er mjög skemmti-

legur hópur og ein elsta vinkona 
mín, Jóhanna Methúsalemsdóttir, 
býr í sama hverfi og ég í New York. 
Við erum mjög samheldinn hópur 
og reynum að hittast sem oftast og 
vinnum líka mikið saman,“ segir 
Andrea. „Ég reyni að koma reglu-
lega í heimsókn til Íslands, ræturn-
ar toga alltaf í mann og þá reynir 
maður að koma í stutta heimsókn. 
Mér finnst ágætt að geta dvalið 
til skiptis í New York og á Íslandi. 
Kosturinn við New York er að þar 
getur maður týnst í fjöldanum, en 
á sama tíma er alltaf jafn nota-
legt að koma heim þar sem maður 
þekkir alla,“ segir Andrea. 

 sara@frettabladid.is

Kann vel við sig í New York
SKEMMTILEGT OG FJÖLBREYTT STARF Andrea Helgadóttir hefur starfað sem förðunarfræðingur fyrir nokkra helstu hönnuði og 
listamenn heims. Hún segir starfið skemmtilegt og fjölbreytt. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÖRÐUN FYRIR THREEASFOUR Hér sést 
ein fyrirsætan með punktaförðun eftir 
Andreu. Munstrinu svipar til þess sem 
notað var á flíkurnar sjálfar.
 MYND/ELÍSABET DAVÍÐSDÓTTIR

ANDREA OG YOKO Andrea segir Yoko Ono vera indæla en mjög lokaða persónu. 
MYND/ELÍSABET DAVÍÐSDÓTTIR

„Þessi Twilight-sería hefur framkvæmt 
vampíruæði,“ segir Heiðar Ingi Svansson 
hjá Forlaginu. 

Vampírubækur Stephenie Meyer, Ljósa-
skipti og Nýtt tungl, hafa selst í um tíu 
þúsund eintökum hér á landi í íslenskri 
þýðingu. Ljósaskipti hefur selst í átta 

þúsund eintökum, bæði innbundin og í 
kilju, á meðan Nýtt tungl, sem kom út 
á dögunum, er komin í tæplega tvö þús-
und eintök. „Við bjuggumst við því að 
þessari bók myndi ganga vel en þetta 
er töluvert betra start en hjá fyrri bók-
inni. Svona helmingi betra,“ segir Heið-
ar Ingi um Nýtt tungl. 

Heiðar var nýverið staddur á einni 
stærstu bókahátíð heims í Frank-
furt og varð þar áþreifanlega var við 
vampíruáhugann. „Þetta gerist alltaf í 
þessum bransa. Um tíma voru allir að 

leita að næsta Harry Pot-
ter og enginn fann hann,“ 
segir hann og telur að 
vampíruæðið sé rétt að 
byrja. Býst hann við að 
eldri vampírubækur verði 

núna endurútgefnar í miklum mæli, höf-
undar fari að semja fleiri vampírusög-

ur og að eldri handrit um vampírur 
hljóti frekar náð fyrir augum bóka-
forlaga. Sjálfur býst hann við því að 
Forlagið gefi vampírubókmenntum 
aukinn gaum á næstunni. 

Heiðar segir að konur á öllum 
aldri lesi bækur Stephenie 
Meyer  en meðal unglinga lesi 
bæði strákar og stelpur bæk-
urnar. Telur hann að Twi-
light-kvikmyndin sem kom 
út í fyrra hafi ýtt verulega 
undir bókaáhugann. Önnur 
myndin í þessum þríleik er 
væntanleg 27. nóvember. 
Síðasta bókin kemur síðan 
í búðir næsta haust.  - fb 

Tíu þúsund lesa vampírusögur

TWILIGHT Kvikmyndin Twi-
light var vinsæl. Í nóvember 
kemur næsta mynd sem 
byggð er á bókinni Nýtt tungl.

> BULLOCK ER PIRRANDI

Leikkonan Sandra Bullock hefur við-
urkennt að hún geti verið pirrandi. 
„Ég er ekki auðveld í umgengni. Ég vil 
ráða öllu og ég þarf að hafa skipulag 
á öllu. Ég verð alltaf að vera með lista,“ 
sagði hún.



Andans
jötnar
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„Nei, ég tel ekki að ég sé að ganga 
á bak orða minna,“ segir Bubbi 
Morthens en eins og kom fram í 
Fréttablaðinu í gær tekur Bubbi 
þátt í forkeppni Söngvakeppni 
Sjóvnvarpsins, Eurovision, ásamt 
nágranna sínum og vini, Óskari 
Páli Sveinssyni. Fræg ummæli 
Bubba frá árinu 2007 voru rifjuð 
upp í kjölfarið en þá sagðist hann 
aldrei ætla að taka þátt í Eurov-
ision. Bubbi dregur aðeins í land 
með þessi orð. „Höfum þetta þá 
svona: Ég sé það ekki fyrir mér að 
ég muni syngja í Eurovision. Ég hef 
hins vegar aldrei verið feiminn við 
að viðurkenna að ég hafi haft rangt 
fyrir mér og er ófeiminn við að 
skipta um skoðun,“ segir Bubbi.

Bubbi hefur sterkar skoðanir á 
keppninni. Að hans mati eru árin 

1975 til 2007 einhver mestu hörm-
ungarár í sögu hennar. „En frá 
árinu 2007 er eins og eitthvað hafi 
gerst. Maður fór að heyra lög sem 
höfðu einhvern karakter og þjóðir á 
borð við Frakka sýndu smá metnað. 
Ég meina Bretar sendu eitt fremsta 
dægurlagaskáld heims til leiks í 
fyrra [Andrew Lloyd Webber] og 
hann sat sjálfur við píanóið,“ segir 
Bubbi og bætir því við að hann hafi 
verið ákaflega hrifinn af laginu frá 
Tékklandi í fyrra. 

Bubbi segir útkomu lagsins velta 
mjög mikið á því að flytjandinn 
sem hann og Óskar hafa í huga láti 
slag standa. „Ég hlakka bara mikið 
til, mér finnst þetta spennandi og 
ég anda alveg sérstaklega rólega af 
því að ég mun ekki syngja lagið.“

 - fgg  

Tónlist  ★★★

Þorvaldur Þór Þorvaldsson
Þorvaldur Þór Þorvaldsson

Bragðgóður bræðingur
Þorvaldur Þór Þorvaldsson trommu-
leikari er tiltölulega nýkominn frá 
Bandaríkjunum þar sem hann var við 
tónlistarnám og lék með ýmsum tón-
listarmönnum. Þessi fyrsta plata hans 
hefur að geyma ellefu lög sem hann 
samdi á meðan hann bjó enn vestan 
hafs. Tónlistin er blanda af djassi, rokki 
og poppi með bragðefnum héðan og 
þaðan. Þótt hún sé ekkert byltingar-
kennd og minni t.d. á köflum nokkuð á 
djassrokkbræðing áttunda áratugarins 
þá er hún samt vel heppnuð. Laga-

smíðarnar eru fínar og nokkuð fjölbreyttar.
Hljóðfæraleikurinn er líka fyrsta flokks, enda valinn maður í hverju rúmi. 

Þorvaldur og bassaleikarinn Jon Estes sjá um grúvið og gera vel, en ofan á 
það prjóna Eyþór Gunnarsson á píanó og bræðurnir Óskar og Ómar Guð-
jónssynir á saxófón og gítar. Þeir eiga allir góða spretti og skipta með sér 
framlínunni að hætti djassspilara, en sérstaka gleði veitir gítarleikur Ómars 
mér. Fæ ekki nóg af honum. Það er gott flæði í þessari tónlist, framvindan 
er þægileg og áreynslulaus. Platan er aðgengileg og tónlistin hittir oft beint 
á tilfinningaskynjarana. Bragðgóður bræðingur og fín frumsmíð. 

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Aðgengileg og vel spiluð blanda af djassi, poppi og rokki. Plata 
sem ætti að geta höfðað til margra.

BUBBI MORTHENS Segist í dag ekki 
sjá það fyrir sér að hann muni syngja í 
Eurovision.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Er ekki að fara á bak orða minna
„Mér fannst bara kominn sá tími í lífi 
mínu að ég þyrfti að fara að gera eitt-
hvað krefjandi. Þess vegna fór ég í 
íslensku í Háskólanum,“ segir Jónsi í Í 
svörtum fötum. „Ég veit svo sem ekki 
hvort ég klára þetta, en þetta er mjög 
gaman. Ég var síðast í skóla einhvern 
tímann á síðustu öld og finnst ég hafa 
yngst rosalega upp við þetta. Mér líður 
eiginlega eins og fermingarbarni.“

Jónsi hamast nú við að skrifa ritgerð 
og umfjöllunarefnið er nálægt áhuga-
málinu – góðir og slæmir popptextar. 
Hljómsveitin Í svörtum fötum heldur 
upp á tíu ára afmæli í vor og ætlar að 
gefa út safnplötu af því tilefni. Jónsi 
segir að tvö ný lög muni líta dagsins 
ljós í millitíðinni.  - drg

Jónsi lærir íslensku

LÍÐUR SEM FERMINGARBARNI 
Jón Jósep Snæbjörnsson, Jónsi í 
Í svörtum fötum.

Sagan um Bítlana og leið sveit-
arinnar til heimsfrægðar hefur 
nú þegar verið umfjöllunarefni 
nokkurra kvikmynda. Ein bætist 
við bráðlega. Hún heitir Nowhere 
Boy og er byggð á bók Júlíu Baird, 
hálfsystur Lennons, Imagine 
this: growing up with my broth-
er John Lennon. Myndin fjallar 
um unglingsárin í Liverpool, sam-

band Johns við foreldra sína og 
Paul McCartney og fyrstu spor-
in í músikinni með fyrirrennara 
Bítlanna, The Quarrymen. John 
Lennon leikur hinn óþekkti Aaron 
Johnson, sem er ekkert sérlega 
líkur Lennon í útliti, en leikstjóri 
myndarinnar er Sam Taylor-Wood. 
Þetta er hans fyrsta mynd í fullri 
lengd.

Ný mynd um Lennon
ÚR NOWHERE BOY John Lennon eins og hann lítur út í myndinni.

Leikarinn Dennis Hopper hefur 
greinst með krabbamein í blöðru-
hálskirtli. Hann hefur aflýst 
þátttöku sinni í listasýningu í 
Ástralíu vegna veikindanna. 
Hopper mun gangast undir 
meðferð í Kaliforníu og vonast 
umboðsmaður hans til að allt 
gangi að óskum.

Leikarinn, sem er 73 ára, var 
lagður inn á spítala í New York 
fyrir nokkru vegna flensuein-
kenna og ofþornunar. Þá kom 
krabbameinið í ljós. Hopper er 
þekktastur fyrir leik sinn í mynd-
unum Easy Ryder, Apocalypse 
Now og Blue Velvet. Undanfarið 
hefur hann leikið í sjónvarpsút-
gáfu kvikmyndarinnar Crash. 

Hopper með 
krabbamein

DENNIS HOPPER Hinn 73 ára leikari 
hefur greinst með krabbamein í blöðru-
hálskirtli.

Sífellt færist í vöxt að konur 
taki sig saman og spili fót-
bolta. Hingað til hefur slíkt 
aðallega loðað við karlkynið 
en sjónvarpskonan Þóra 
Arnórsdóttir telur kven-
kynið alveg eins eiga rétt á 
þessum „heilaga“ tíma.

Sjónvarpskonan Þóra Arnórsdóttir 
hefur tekið fram skóna á nýjan leik 
eftir töluverða fjarveru frá fótbolta. 
Hún æfir í Hlíðaskóla ásamt vösk-
um hópi kvenna undir nafninu FC 
Þú sparkar eins og stelpa. Hart er 
tekist á á æfingum enda eru sérstök 
verðlaun í boði á árshátíð félagsins 
fyrir flottustu áverkana. 

Þóra segir konur eiga ekkert 
síður rétt á „heilögum“ tíma eins og 
karlarnir og bumbuboltinn þeirra. 
„Mennirnir geta farið á þess-
ar æfingar hvernig sem ástandið 
er heima fyrir af því að þetta er 
„heilagur tími“. Konur geta alveg 
eins átt svoleiðis stundir,“ segir 
Þóra sem æfði frá unga aldri með 
Breiðabliki þar til hún tók hand-
boltann fram yfir.

Sjónvarpskonan hefur engu 
síður haft brennandi áhuga á 
knattspyrnu og lék nokkra leiki 
með ungmennafélaginu Drangi og 
bjó einnig til lítið lið í Washington, 
þegar hún var þar við nám, sem 
var blandað körlum og konum. 
Þegar Þóra sneri heim var lítið 
um svona „utandeildarlið“ en Þóra 
telur árangur kvennalandsliðsins 
hafa kveikt í margri kvennakemp-
unni. „Þetta eru alveg þvílíkar fyr-
irmyndir. Ég fór með stjúpdætur 
mínar þrjár á heimildarmyndina 

og þær voru alveg agndofa.“ Enn 
er hins vegar ekki komin formleg 
utandeild í kvennaknattspyrnu eins 
og hefð hefur verið fyrir hjá körl-
um en sjónvarpskonan bindur vonir 
við að það geti orðið að veruleika 
í náinni framtíð. „Það væri alveg 

frábært, að geta æft einu sinni í 
viku og svo spilað einn leik. Það er 
ekki mikið meiri tími sem maður 
hefur í þetta.“ 

 freyrgigja@frettabladid.is

Þóra tekur fram skóna á ný

Á ÍTALSKAN HÁTT Þóra reimar á sig skóna og er klædd í landsliðstreyju Ítalíu. Hún 
segir konur vel geta átt heilagan tíma eins og karlarnir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÆKNAR FÓTBOLTAHETJUR Þóra í miðj-
unni ásamt þeim (fr.v) Ágústu Sigmars-
dóttur, Bryndísi Pétursdóttur, Sólveigu 
Ingadóttur og Bryndísi Sveinsdóttur.

Á FLEYGIFERÐ Sjónvarpskonan Þóra 
Arnórsdóttir hefur tekið fram skóna á 
nýjan leik eftir að knattspyrnuhæfileikar 
hennar höfðu legið í dvala í dágóðan 
tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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ALWAYS SO YUMMI 

Hverfi sgata 123, S. 588-2121
www.yummiyummi.net 

K1, Kao Na Kai   Mild
Chicken with coconut milk rice - Broiled chicken topped 
with cucumber, carrot and tasty house sauce over rice.

K2, Kao Moo Daeng   Mild
Roasted pork, boiled egg, cucumber and special house 

sauce over rice.

K3, Kao Pad Panang   Hot
Fried rice with chicken stir fried in panang curry sauce

K4, Fried rice rolls   Medium
Fried rice with chicken and egg wrapped in roll skin then 

deep fried

K5, Stir fried noodles   Hot
yummi suki with Chicken and egg    

N1, Poor Boy Noodle      Hot
Flat rice noodle with tofu and vegetables in a spicy soy-sauce based soup.

N2, Bah Mee    Mild
Egg noodles with chicken, roasts pork or tofu.

N3, Guey Teaw Nam   Medium  
Flat rice noodle with chicken, roasts pork or tofu.

N4, Sen Mee Nam   Medium 
Rice Vermicelli noodles with chicken or tofu

N5, Guey Teaw Ruer   Hot    
Rice noodles with stewed beef or chicken in a Thai spicy soy sauce-based soup.

N6, Guey Teaw Nuer    Hot  
Rice noodles with stewed beef in a Thai spicy soy sauce-based soup.

THAI NOODLES SOUPS
Noodles bowls with or without soup broth.

For 699.-  Special for 999.- 

GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA!

Ath. Nýr matseðill frá og með 2. nóvember 2009.
New Menu for 999.-
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Gísli Rúnar og Laddi árita 

DVD diskinn í ELKO Lindum 

í dag milli 14 og 15.

Fyrsta fræðslukvöld Útóns, 
Útflutningsskrifstofu íslenskr-
ar tónlistar, verður haldið í Nor-
ræna húsinu á þriðjudaginn. Þar 
verður farið yfir gagnsemi sam-
félagssíðna á borð við Facebook, 
Myspace, Flickr og Youtube við 
kynningu á tónlist og menningar-
verkefnum.

Ariel Hyatt, fjölmiðlaplögg-
ari hjá almannatengslafyrir-
tækinu Cyber PR í New York, 
hefur umsjón með fræðslukvöld-
inu. Hún hefur víðtæka reynslu 
af markaðssetningu á Netinu 
og hefur á síðustu þrettán árum 
verið fulltrúi yfir 1.400 tónlistar-
manna. Námskeiðið hefst klukk-
an 19.30 og kostar 4.000 krónur 
inn. Skráningar fara fram á 
greta@utflutningsrad.is.

Plöggari 
á fræðslu-
kvöldi 

Ljósmynd af hinni ungu söng-
konu Taylor Swift hefur valdið 
miklu fjaðrafoki í Bandaríkjun-
um. Myndin var tekin í afmæl-
isveislu söngkonunnar Kate 
Perry og á henni má sjá Swift og 
ungan pilt brosa fallega framan 
í ljósmyndarann. Það sem vekur 
athygli er að pilturinn klæð-
ist skyrtu og er búið að mála 
stærðarinnar hakakross á hana 
að framanverðu. Hakakross-
inn hefur farið fyrir brjóstið á 
mörgum Bandaríkjamönnum af 
gyðingaættum. Talsmaður Swift 
sagði að söngkonan hefði ekki 
haft hugmynd um hakakrossinn á 
skyrtunni. „Það voru teknar yfir 
hundrað myndir af Taylor þetta 
kvöld. Hún þekkir ekki þennan 
pilt og áttaði sig ekki á tákninu 
sem búið var að mála á skyrtuna 
hans,“ sagði talsmaður söngkon-
unnar. 

Sá ekki haka -
krossinn

ÓVART Taylor Swift vissi ekki af haka-
krossinum á skyrtu veislugestsins.

Ein af afleiðingum banka-
hrunsins fyrir ári er að Ís-
lendingar eru orðnir miklu 
þakklátari fyrir það sem 
hér er boðið upp á. Það er 
blússandi mæting á tónleika 
og listviðburði, enda fáir 
svo sem á leiðinni til er-
lendra heimsborga að berja 
heimsfræg atriði augum 
á meðan gengið er eins og 
það er. En eru tónleika- og 
listviðburðahaldarar að 
standa sig? Hefur miðaverð 
hækkað úr hófi? Er íslenskt 
verð samkeppnishæft við 
erlent? 

„Ef eitthvað er hefur verð á minni 
tónleika lækkað,“ segir Ólafur 
Thorarensen hjá Miði.is. „Þá er 
ég að tala um á tónleika fyrir þús-
und manns og minna. Miðaverð 
á stærri tónleika hefur svo stað-
ið í stað, til dæmis er sama verð á 
Jólatónleika Björgvins og í fyrra.“ 
Ólafur staðfestir að miðasala á 
alla listviðburði hefur aukist. „Við 
sjáum aukningu í sölu bíómiða, 

leikhúsmiða og á smærri tónleika, 
en sala á stærri tónleika hefur 
dregist saman, fyrst og fremst 
vegna þess að það eru svo fáir 
stórir tónleikar í boði!“

„Það sýndi sig bæði á Airwaves 
og á Ragga Bjarna-tónleikunum 
að landann þyrstir í tónleika,“ 
segir Ingólfur Magnússon, fram-
kvæmdastjóri tækjaleigunnar 
Exton. Hann segir fyrirtækið ekki 
hafa hækkað gjaldskrána eftir 
hrun. „Það halda allir að sér hönd-
um, við jafnt sem tónleikahaldar-
ar. Við erum því með sama góð-
gerðadílinn og venjulega.“

Þyrfti að kosta miklu meira
Eyjólfur Kristjánsson heldur 
Eagles-heiðurstónleika í Háskóla-
bíói í kvöld. Miðinn kostar 6.900 
krónur. „Ég hélt svona tónleika í 
Borgarleikhúsinu í mars í fyrra 
og þá minnir mig að miðinn hafi 
kostað 5.900 kr. Ég sé það að 
núna hefði miðinn átt að kosta 
miklu meira!“ segir hann og hlær. 
Honum finnst miðaverðið alls ekk-
ert of hátt. „Nei, ekki fyrir þriggja 
tíma skemmtun með öllu þessu 
fólki. Það kostar rúmar sex millj-
ónir að halda þessa tónleika og 
Háskólabíó tekur 970 manns. Svo 
þarf ég að rífa nokkur sæti í burtu 

til að koma fyrir mixer. Fólk sér 
því að ég er ekki að labba í burtu 
með margar milljónir í vasanum. 
Ég held án gríns að ég hafi reikn-

að það út að ef ég sel alla miðana 
fái ég 150 þúsund krónur í minn 
hlut! En það er gaman að gera eitt-
hvað af hugsjón líka. Fólk þarf á 

svona að halda í þessu árferði. Það 
er gospelkór, rosalegt band og allir 
helstu söngvarar þjóðarinnar. Ég 
held að Eagles sjálfir séu ekkert að 
koma. Ætli miðinn þyrfti ekki að 
kosta hundrað þúsund kall á þá!“

Meiri samkennd
Öll tónlistarsenan nýtur góðs af 
breyttu viðhorfi landans til inn-
lendrar skemmtunar, líka rokk-
senan. „Það er frábær mæting 
og frábær stemming. Þetta sást 
til dæmis vel á Airwaves,“ segir 
Kristján Freyr Halldórsson, 
trommuleikari rokksveitarinnar 
Reykjavík! „Sem tónlistarmað-
ur finn ég fyrir meiri samkennd 
í bransanum en áður, menn eru 
klappandi hver öðrum á bakið út í 
eitt. Svo er eins og gestir séu mun 
tilbúnari en áður að borga sig inn. 
Í góðærinu þurfti að dekstra fólk 
á tónleika með bjór, plötu og sæng-
urverasetti, en samt vældi fólk 
yfir því ef það þurfti að borga 500 
kall inn. Nú borga gestir þúsund 
kall og segja ekki múkk, finnst 
það bara sjálfsagt. Það er eins og 
fólk sé búið að fá meiri tilfinningu 
fyrir peningunum sínum. Það er 
eitthvað heilbrigt og fallegt við 
stemminguna.“
 drgunni@frettabladid.is 

Heilbrigð stemning í tónleikahaldi á Íslandi

GERT AF HUGSJÓN Frá Eagles heiðurstónleikum Eyjólfs Kristjánssonar í fyrra. Hann 
heldur aðra í kvöld.
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BJÖRG MAGNÚSDÓTTIR Stuttmyndahátíðin Ljósvakaljóð er nú haldin í fjórða sinn.

Ljósvakaljóð, stuttmyndahátíð 
ungs fólks, verður haldin í fjórða 
skiptið fimmtudaginn 5. nóvem-
ber í Norræna húsinu. Keppt verð-
ur um bestu stuttmyndina, besta 
frumsamda handritið og í annað 
skiptið verður keppt um bestu 
„pitch“-hugmyndina en sú keppni 
sló í gegn í fyrra.
„Við höfum fengið vaxandi und-
irtektir. Við erum að prófa okkur 
áfram með þessa handritakeppni í 
ár og nú þegar eru handritin farin 
að streyma inn. Maður finnur að 
fólk er að bíða eftir tækifæri til 
að láta ljós sitt skína,“ segir Björg 
Magnúsdóttir skipuleggjandi.
 Leitað er eftir verkum fólks á 
aldrinum 15 til 25 ára og rennur 
umsóknarfresturinn út á mánu-

daginn. Verðlaun fyrir bestu stutt-
myndina eru 50 þúsund krónur og 
15 þúsund fást fyrir besta stutt-
myndahandritið.
Dómnefnd handritakeppninnar er 
skipuð Friðriki Þór Friðrikssyni, 
Yrsu Sigurðardóttur og Bergi Ebba 
Benediktssyni. Í dómnefnd fyrir 
stuttmynda- og pitch-keppnina sitja 
Ragnar Bragason, Silja Hauksdótt-
ir og Ottó Geir Borg. „Það var ótrú-
lega jákvætt viðmót sem mætti 
okkur og það er stórkostlegt að fá 
þessa flottu leikstjóra, handrits og 
rithöfunda til liðs við okkur,“ segir 
Björg. „Það gerir þetta veglegra og 
eftirsóknarverðara.“ 
Nánari upplýsingar um hátíðina má 
finna á síðunni Ljosvakaljod.is.  
 - fb

Ljósvakaljóð haldin í fjórða sinn

Söngkonan og X-factor-dómar-
inn Dannii Minogue spjallaði við 

Piers Morgan um 
lífið og tilveruna í 
nýlegu sjónvarps-
viðtali. Þar segist 
söngkonan ávallt 
hafa trúað því 
að systir hennar, 
Kylie, mundi ná 
sér eftir krabba-
meinið. „Ég hugs-
aði aldrei út í það 

að hún gæti dáið. 
Maður gerir það 
einfaldlega ekki. 
Í hjarta mínu 
vissi ég að hún 
myndi sigra og 
að hún myndi 
ekki grein-
ast aftur með 

þennan sjúkdóm,“ 
sagði söngkonan 
gráti næst.

Var gráti næst

DANNII MINOGUE 
Var viss um að systir 
hennar myndi ná sér eftir 
veikindin.

Joe Jackson, faðir poppgoðsins 
Michaels Jackson, sagði í við-
tali við tímaritið Extra að sonur 
hans væri meira virði nú heldur 
en þegar hann var í lifanda lífi. 
„Hann er meira virði núna en 
þegar hann var á lífi. Ég mundi 
frekar vilja hafa hann hjá mér. 
Þegar hann var á lífi vildu fjöl-
miðlar ekki sýna hans innri 
mann,“ sagði höfuð Jackson-fjöl-
skyldunnar. Hann sagðist þar að 
auki gráta í hvert sinn sem hann 
heyrði lag eftir son sinn. „Enginn 
mun sjá mig gráta. En þegar ég 
er einn með sjálfum mér hugsa 
ég oft um allt það sem við höfum 
gengið í gegnum.“

Jackson græt-
ur í einrúmi

SAKNAÐ Faðir Michaels Jackson tárast 
þegar hann heyrir lag eftir son sinn.

Lífið virðist leika við Britney 
Spears þessa dagana. Söng-
konan lauk nýverið vel lukk-
uðu tónleikaferðalagi og hefur 
fundið ástina á ný með umboðs-
manni sínum, Jason Trawick. 
Móðir Spears er himinlifandi 
með piltinn, sem hefur víst verið 
stoð og stytta Spears síðustu ár. 
„Hann er yndislegur. Hann er 
traustur. Hann er maðurinn sem 
hver móðir mundi óska sér sem 
tengdason,“ sagði Lynne Spears, 
móðir Britney. 

Lífið leikur 
við Britney

ÁNÆGÐ Móðir Britney er ánægð með 
kærasta dóttur sinnar.
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Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Skráðu þig í netklúbb Plúsferða og 
vertu fyrstur til að fá bestu tilboðin!
Engin bókunargjöld ef bókað er á netinu.

Bókaðu betur í vetur á
www.plusferdir.is

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
SÓLARLOTTÓ

Tenerife - vika
Verð frá:99.900 kr.

m.v. tvo fullorðna og eitt barn í herbergi með hálfu 

fæði. Brottfarir 4., 11., 18., og 25. nóvember.

HÁLFT
FÆÐI

4 STJÖRNU
SÓLARVEISLA
Í NÓVEMBER!
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

L
L
16
L
L
10
16

THIS IS IT   kl. 3 - 5.30 - 8  - 10.30
THIS IS IT LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8  - 10.30
ZOMBIELAND     kl.1 - 4 - 6 - 8 - 10
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2   kl.1
JÓHANNES   kl. 1 - 4 - 6 - 8 - 10
9    kl.1 - 3
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM    kl. 5.20 - 8 - 10.40 

SÍMI 462 3500

ZOMBIELAND     kl. 8 - 10
JÓHANNES    kl. 4 - 5.40 - 8 - 10(lau.)
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2   kl. 4
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM    kl. 5.40
PARANORMAL ACTIVITY FORSÝNING kl. 10Aðeins sunnudag

16
L
L
16
16

L
16
7
L
L

THIS IS IT   kl.3 - 5.30 - 8  - 10.30
ZOMBIELAND     kl. 6 - 8 - 10
CAPITALISM kl.3 - 6 - 9
JÓHANNES   kl. 4 - 6 - 8 - 10
GUÐ BLESSI ÍSLAND kl. 3.45

SÍMI 530 1919

12
16
12
16

WANTED AND DESIRED kl.3.30* - 5.45 - 8 - 10.15
ZOMBIELAND     kl.4 - 6 - 8 - 10
BROKEN EMBRACES kl.3.20 - 6 - 9
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl.3.20 - 6 - 9
* Aðeins sunnudag

SÍMI 551 9000

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

550kr.

550kr.

550kr.

- A.K. - ÚTVARP SAGA - A.S.G. - BYLGJAN

EINGÖNGU SÝND Í 2 VIKUR
UPPLIFÐU LISTAMANNINN EINS OG ÞÚ 

HEFUR ALDREI SÉÐ HANN ÁÐUR.
ÁÐUR ÓSÉÐ MYNDEFNI SEM 

HEIMURINN HEFUR BEÐIÐ EFTIR.

SSíðustu sýningaríðustu sýningarSíðustu sýningar

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL..com/smarabio

“����
HILARIOUS, GRIPPING AND RIDICULOUSLY 

ENTERTAINING. ONE OF THE YEAR’S BEST FILMS.”
STEPHEN REBELLO, PLAYBOY

EIN VINSÆLASTA TEIKNIMYND ALLRA 
TÍMA ER LOKSINS KOMIN Í ÞRÍVÍDD

V I P

V I P

V I P

16

16

16

12

12

L

L

L

L

L

L

16

16

16

12

12

12

L

L

L

L

L

L

L

L

L

THE INFORMANT              kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
THE INFORMANT kl. 8
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali 12(3D) - 2(3D) - 4(3D) - 6(3D)

LAW ABIDING CITIZEN Forsýning kl. 10:20
LAW ABIDING CITIZEN Forsýning kl. 10:20
COUPLES RETREAT kl. 5:50 - 8 - 10:20
GAMER kl. 8 - 10:40
GAMER kl. 4 - 6
FAME                               kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
ORPHAN kl. 10:20
ALGJÖR SVEPPI kl. 12 - 2 - 4 - 6
FUNNY PEOPLE kl. 8 SÍÐ SÝN

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 12 - 1:50

THE INFORMANT kl. 8:10 - 10:30
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali

kl. 12:15(3D) - 2:15(3D) - 4:15(3D) - 6:15(3D)

COUPLES RETREAT kl. 8:10D - 10:30D

SKELLIBJALLA M/ ísl. Tali kl. 12:15D - 2:15D

FAME kl. 6:15
ORPHAN kl. 10:30
SURROGATES kl. 8:30 SÍÐ SÝN

ALGJÖR SVEPPI kl. 4:15D - 6:15D

UPP M/ ísl. Tali kl.12:15 - 2:15 - 4:15

ALGJÖR SVEPPI kl 2 - 4 - 6
COUPLES RETREAT kl. 8 - 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 10:20 Forsýning

SKELLIBJALLA kl. 2 - 4
FAME kl. 6 
ORPHAN kl. 8

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THIS IS IT - POWER kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.15 L
COUPLES RETREAT kl. 8 og 10.15 12
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI: ELTIÐ APANN kl. 2, 4 og 6 - Ísl. tal L
JÓHANNES kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
9 kl. 2 L

550 kr. í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

POWERSÝNING

KL. 10.15

Tónlistarkonan Anna 
Halldórsdóttir kom fyrir 
skömmu í tveggja vikna 
heimsókn til Íslands frá 
New York og tók upp sína 
þriðju sólóplötu. Allur ágóði 
rennur til samtakanna CED 
Orphanage sem tíbeskur 
búddamunkur rekur.

Platan var tekin upp á sveita-
bæ á Álftanesi og Önnu til halds 
og trausts var gamall vinur henn-
ar frá Akranesi, Davíð Þór Jóns-
son. Spilaði hann á hin ýmsu hljóð-
færi og stjórnaði upptökum. Ólöf 
Arnalds kemur einnig við sögu á 
plötunni ásamt bassaleikaranum 
Sveini Rúnari Grímarssyni.

Rúm tíu ár eru liðin síðan síð-
asta plata Önnu, Undravefurinn, 
kom út. Fyrsta plata hennar, Villt-
ir morgnar, kom út 1996 og árið 
eftir var hún valin bjartasta vonin 
á Íslensku tónlistarverðlaununum. 
„Hún er búin að vera í farvegin-
um í þó nokkuð langan tíma,“ segir 
Anna um nýju plötuna. „Ég hef 
verið að semja rosalega mikið og 
það var bara kominn tími á þetta. 
Þótt það séu liðin þessi ár þá er 
maður bara samkvæmur sjálfum 
sér og fylgir sínu hjarta.“

Undanfarin ár hefur Anna búið 
í New York ásamt bandarískum 
eiginmanni sínum, Joseph Spaid. 
Þau kynntust á Íslandi árið 2003 
þegar Spaid kom hingað til lands 
til að búa til heimildarmynd. Í 
framhaldinu fluttist Anna til New 

York og hefur unnið þar við tónlist 
og skipulagningu viðburða, meðal 
annars fyrir MTV og sjónvarps-
stöðina Fox.  

Anna kynntist tíbeskum búdda-
munki, Lama Tenzin Chogyal, í 
gegnum eiginmann sinn og hefur 
allar götur síðan heillast af góð-
mennsku hans og hugmyndafræði, 
enda rennur allur ágóði nýju plöt-
unnar til samtaka hans. Munkur-
inn hefur lagt mikið á sig til að 
bæta líf barna sem búa í afskekktu 
héraði í Himalaja-fjöllunum og 
hefur byggt þar heimili fyrir þau 
og komið þeim til mennta. „Það er 
stórkostlegt að fá að vera nálægt 

svona manneskju,“ segir Anna, 
sem hefur sjálf lagt sitt af mörk-
um í hjálparstarfinu. Stofnaði hún 
meðal annars prjónasamtökin All 
We Knit is Love sem prjóna föt 
handa börnunum.

Þriðja sólóplata Önnu kemur út 
hér á landi og í Bandaríkjunum 
næsta vor. Hún er ánægð með að 
geta nýtt tónlistina til góðra verka. 
„Það er gaman að sjá hvernig hlut-
irnir gerast þegar maður opnar sig 
og er ekki bara að hugsa um sjálf-
an sig. Það er gott ef maður getur 
gert eitthvað með tónlistina sína 
og að maður sé að gefa eitthvað af 
sér,“ segir hún.  freyr@frettabladid.is

Tíbeskur búddamunkur 
fær ágóða nýrrar plötu

ANNA HALLDÓRSDÓTTIR Anna hefur nýlokið upptökum á sinni þriðju sólóplötu sem 
hún tók upp á sveitabæ á Álftanesi.  MYND/BJARNI GRÍMSSON

TILBOÐSVERÐ

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓKL.4 REGNBOGINN

550kr.

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.

KL.3.30 REGNBOGINN

ATH: Aðeins sunnudag

550kr.

KL.3.20 REGNBOGINN

550kr.

KL.3.20 REGNBOGINN KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ 

SPARBÍÓ
30.000 GESTIR!

SKELL IBJALLA M/ ísl. Tali kr. 550
kl. 12:15 í Kringlunni, 2 á Akureyri, 
Keflavík og á Selfossi

TOY STORY (3D)  M/ ísl. Tali kr. 850
kl. 12 í Álfabakka og 12:15 í Kringlunni

UPP M/ ísl. Tali kr. 550
kl. 1:30 í Álfabakka og 12:15 í Kringlunni

LADDI STEFÁN KARL HERDÍS ÞORVALDS STEFÁN HALLUR UNNUR BIRNAOG

22.000 MANNS
FYRSTU 14 DAGANA

Besta myndin síðan
Sódóma Reykjavík

...Sannkölluð “feelgood”
-mynd, ekki veitir af

Þetta er alvöru
tær snilld

2 VIKUR Á TOPPNUM
3/4

- Atli Steinn, Bylgjan
1/2

- S.V. MBL- A.K. - Útvarp Saga

KEFLAVÍKSELFOSS



Verslaðu jólagjafirnar tímanlega

TVÆR MAGNAÐAR
MYNDIR KOMNAR Á DVD!

EINNIG FÁANLEGAR:

Íslenskur textiÍslenskt talÍslenskt tal

- Í NÆSTU VERSLUN -

Einnig fáanleg á Blu-RayEinnig fáanleg á Blu-Ray
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> Alexander leitar að nýju félagi

Landsliðsmaðurinn Alexander Petersson er á förum frá 
þýska félaginu Flensburg. Samningur hans við félagið 
rennur út næsta sumar og hann ætlar ekki að framlengja 
hann. Alexander hefur lítið fengið að spila með Flens-
burg í vetur en þjálfari liðsins, Per 
Carlén, spilar nær eingöngu á syni 
sínum, Oscar. Við það er íslenski 
landsliðsmaðurinn ósáttur enda 
telur hann sig hafa meira fram að 
færa en að sitja á bekknum. Hann 
segist kannski losna í janúar 
og ætlar að nýta EM vel til 
þess að minna á sig.

Eyjamaðurinn Atli Jóhannsson hefur ákveðið að ganga í herbúðir 
Stjörnunnar en hann skrifaði undir tveggja ára samning við Garða-
bæjarliðið í gær. Atli er uppalinn hjá ÍBV en hefur leikið með KR 
síðustu þrjú tímabil og fastlega var búist við því að hann myndi 
framlengja samning sinn við Vesturbæjarliðið þrátt fyrir 
að hafa ekki átt fast sæti í byrjunarliðinu þar síðasta 
sumar.

„Það var vissulega áhugi fyrir hendi hjá KR, jafnvel 
alveg fram á síðasta dag, en það dæmi gekk á 
endanum ekki upp. Ég var ágætlega ánægður 
með síðasta sumar með KR en hefði ef til vill 
viljað fá fleiri tækifæri með liðinu. En svo 
fór sem fór í þeim málum og því var ekkert 
annað í stöðunni en að tala við önnur lið. Ég 
er bara sáttur við að vera búinn að fá lend-
ingu í mín mál og núna getur maður farið að 
einbeita sér að einhverjum öðrum málum,“ 
segir Atli en mörg lið voru á höttunum eftir 

honum, þar á meðal uppeldisfélagið ÍBV.
„Ég vissi af áhuga annarra félaga og ég er mjög 

þakklátur fyrir það. Nokkur þeirra settu sig í samband 
við mig og ÍBV var vissulega eitt þeirra. Ég og konan erum 

hins vegar búin að koma okkur vel fyrir í Árbænum og við 
vorum því búin að ákveða að vera þar áfram. Því kom í raun 

og veru aldrei til greina að fara til Vestmannaeyja núna. Maður 
veit samt aldrei hvað gerist í framtíðinni,“ segir Atli.

Stjörnumenn voru spútniklið síðasta sumars í Pepsi-deild-
inni og Atli er vongóður um að liðið geti haldið áfram á sömu 
braut næsta sumar. Atli viðurkenndi jafnframt að þjálfarinn 
Bjarni Jóhannsson hefði haft mikið að segja með ákvörðun 
hans að ganga í Stjörnuna.

„Ef menn ná að halda leikmannahópnum saman og bæta 
aðeins við hann eru jákvæðir tímar fram undan í Garðabænum, 
það er ég viss um. Ég heillaðist af spilamennsku liðsins í sumar 
og Bjarni vildi líka ólmur fá mig til liðsins. Það hafði óneitanlega 
mikið að segja,“ sagði Atli að lokum. 

ATLI JÓHANNSSON: GEKK Í GÆR Í RAÐIR STJÖRNUNNAR OG SKRIFAÐI UNDIR TVEGGJA ÁRA SAMNING

Það eru jákvæðir tímar fram undan í Garðabæ

FÓTBOLTI Ljóst er að reynslu-
boltinn Ingvar Þór Ólason mun 
ekki leika með Fram næsta 
sumar. Samnningur Ingvars Þórs 
við Fram átti að renna út um 
áramótin en félagið hefur til-
kynnt að það muni ekki bjóða 
honum nýjan samning. 

„Ég var bara að 
heyra af þessu í dag 
[í gær] og verð nú að 
segja að þetta kom 
mér dálítið í opna 
skjöldu. Það kom mér 
á óvart að Fram hafi 
ekki viljað kreista eitt 
ár í viðbót út úr manni. 
Það hljóta annars að 
vera einhverjar góðar 
ástæður fyrir þessu 
og þetta var ekki gert 
í neinum leiðindum. 
Það er hins vegar 

ljóst að það er mikil reynsla farin 
með mér Auðuni Helgasyni og 
Paul McShane,“ segir hinn 37 ára 
gamli Ingvar Þór. 

Miðjumaðurinn baráttuglaði 
hefur leikið með Fram síðasta 
áratuginn eða svo og var til að 
mynda valinn besti leikmaður 

liðsins í lokahófi félagsins í 
lok sumars. „Þetta er spurn-
ing hvort maður leggi skóna 

á hilluna eða leiti á önnur 
mið,“ segir Ingvar Þór 
og viðurkennir að nokk-
ur lið séu búin að hafa 

samband.  - óþ

Fram ákvað að semja ekki við Ingvar Þór Ólason:

Kom mér á óvart

INGVAR ÞÓR Er óviss hvort hann 
hætti eða finni sér nýtt lið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

ECCO GOLFSKÓR
Á FRÁBÆRU VERÐI

Úr sumarlínunni 2009 - Tilvalin jólagjöf
30% afsláttur af öllum golfskóm

OPIÐ  MÁN.-FÖS. 11 - 18 · LAU. 11 - 16 · SUN. 12 - 16

Ecco Casual Cool
E-38543 55613

Kvennskór
Verð með afslætti:

10.495kr.-

Ecco Casual Pitch
E-38883 53582

Kvennskór
Verð með afslætti:

13.296kr.-

Ecco Casual Cool II
E-39404 53582

Herraskór
Verð með afslætti:

11.196kr.-

Iceland Express-deild karla
KR - Grindavík 84-82
Stig KR: Stig KR: Semaj Inge 21, Fannar Ólafsson 
17, Tommy Johnson 13, Brynjar Þór Björnsson 11, 
Finnur Atli Magnússon 10, Jón Orri Kristjánsson 
5, Ólafur Már Ægisson 5, Skarphéðinn Ingason 2.
Stig Grindavíkur: Brenton Birmingham 21, Þor-
leifur Ólafsson 20, Páll Axel Vilbergsson 15, Ómar 
Sævarsson 12, Arnar Freyr Jónsson 7, Ármann 
Vilbergsson 3, Ólafur Ólafsson 2.
Hamar - Tindastóll 80-68
Stig Hamars: Marvin Valdimarsson 25, Andre 
Dabney 16, Svavar Pálsson 9, Viðar Hafsteinsson 
9, Páll Helgason 9, Oddur Ólafsson 8, Ragnar 
Nathanaelsson 4.
Stig Tindastóls: Svavar Birgisson 17, Friðrik 
Hreinsson 15, Michael Giovacchini 12, Helgi Rafn 
Viggósson 9, Axel Kárason 6, Amani Bin Daanish 
6, Hreinn Birgisson 3.
Keflavík - Snæfell 90-76

STAÐAN
Njarðvík 4 4 0 343-282 8
Stjarnan 4 4 0 349-291 8
KR 4 4 0 378-325 8
Keflavík 4 3 1 355-286 6
Snæfell 4 2 2 328-292 4
Grindavík 4 2 2 334-307 4
ÍR 4 2 2 345-323 4
Hamar 4 2 2 318-327 4
Breiðablik 4 1 3 316-351 2
Tindastóll 4 0 4 320-397 0
Fjölnir 4 0 4 270-349 0
FSu 4 0 4 274-400 0

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Boltinn heldur áfram að 
rúlla í ensku úrvalsdeildinni en 
alls fara níu leikir í deildinni fram 
í dag. Stórleikur dagsins er viður-
eign erkifjendanna í norðurhluta 
Lundúna er Arsenal tekur á móti 
Tottenham.

Harry Redknapp tók við Totten-
ham á síðasta tímabili og náði að 
koma liðinu úr botnsæti deildar-
innar upp í miðja deild þegar tíma-
bilinu lauk. Hans fyrsti leikur með 
félaginu var einmitt gegn Arsen-
al á útivelli en þeim lauk með 4-4 
jafntefli.

„Mér finnst að við séum að nálg-
ast þá,“ sagði Redknapp. „Arsen-
al spilar glæsilega knattspyrnu 
en það gerum við líka. Okkar leik-
mannahópur er nægilega sterkur 
til að standast hvaða liði sem er 
snúning. Við stefnum því óhikað 
að því að vinna leikinn.“

Tottenham hefur reyndar ekki 
unnið Arsenal í deildarleik und-
anfarin tíu ár en það gæti breyst í 

dag. Liðin eru bæði með nítján stig 
í 3.-4. sæti deildarinnar en Arsenal 
á að vísu leik til góða. 

Sjö leikir hefjast klukkan 15 í 
dag. Chelsea mætir til að mynda 
Bolton og Liverpool fer í heimsókn 
til Fulham. Lokaleikur dagsins 
verður svo viðureign Manchester 
United og Blackburn. - esá

Níu leikir á dagskrá í ensku úrvalsdeildinni í dag:

Tíu ára bið Tottenham 
loksins á enda komin?

ERKIFJENDUR Jermain Jenas og Nicklas 
Bendtner í baráttunni. NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Baráttuglaðir KR-ingar 
unnu flottan sigur á heillum horfnu 
liði Grindavíkur í Vesturbænum í 
gær. KR leiddi nánast allan leik-
inn og vann með tveimur stigum, 
84-82. KR búið að vinna alla fjóra 
leiki sínaí deildinni en Grindavík 
tapað tveimur af fyrstu fjórum.

Grindvíkingar mættu til leiks án 
Bandaríkjamanns en þeir sendu 
Bin Daanish til Sauðarkróks á dög-
unum. Þetta var fyrsta heimsókn 
þeirra í Vesturbæinn síðan þeir 
töpuðu á dramatískan hátt í úrslit-
unum í fyrra.

KR-liðið mætti gríðarlega ákveð-
ið til leiks. Spilaði sterka vörn og 
var grimmt í fráköstunum á báðum 
endum vallarins. Þeir tóku frum-
kvæðið snemma og leiddu nánast 
allan fyrri hálfleik. Tommy John-
son var heitur framan af en síðan 
tók Semaj Inge við keflinu en hann 
gladdi áhorfendur með glæsileg-
um troðslum og fallegum körfum. 
Ungu strákarnir Jón Orri Kristj-
ánsson og Finnur Atli Magnússon 
áttu líka góða innkomu.

KR leiddi með fimm stigum 
eftir fyrsta leikhluta, 28-23, og 
þeir bættu við það forskot fyrir 
hlé en þá var staðan 56-48. Grind-
víkingar í nokkrum vandræðum 
með sinn leik en þeir Þorleifur 
Ólafsson og Brenton Birmingham 
drógu vagninn fyrir þá. Páll Axel 
var ekki að finna sig eins og svo 
oft áður í DHL-höllinni.

Það var engu líkara en KR-
ingar hefðu drukkið eitthvað veru-
lega vont í leikhléi því það var allt 
annað KR-lið á vellinum í síðari 
hálfleik. Boltinn hætti að flæða 
hjá þeim í sókninni og einstakl-
ingsframtakið tók við. Var engu 
líkara en leikmenn yrðu hræddir. 

Sem betur fer fyrir þá var Grinda-
vík ekki að hitta sérstaklega vel en 
þó betur en KR því forskotið hélt 
áfram að minnka.

Munurinn sex stig, 68-62, þegar 
einn leikhluti var eftir. Svipaður 
munur var á liðunum í lokaleik-
hlutanum sem var illa leikinn af 
beggja hálfu. Hver klaufamistökin 
á fætur öðru litu ljós og leikmenn 
virtust ekki höndla spennuna. KR 
hleypti Grindavík þó aldrei upp að 
sér, sýndi karakter þegar á þurfti 
að halda og landaði frábærum og 
sanngjörnum sigri.

„Við erum fyrst og fremst 
ánægðir með að hafa unnið og 
haldið heimavellinum ósigruð-
um,“ sagði baráttujaxlinn, Fannar 
Ólafsson, fyrirliði KR, eftir leik en 
hann átti magnaðan dag. Spilaði 
vel og reif félaga sína áfram. 

„Liðið er enn að slípast og við 
duttum svolítið niður í síðari hálf-
leik þegar við hefðum átt að gefa 
í. Það kann aldrei góðri lukku að 
stýra að reyna að verja forskot 
en við kláruðum þetta og sýndum 
mikinn styrk fannst mér.“    
 - hbg / - rog

Meistararnir bitu frá sér
Íslandsmeistarar KR sendu sterk skilaboð frá sér í gær er liðið lagði meistara-
kandidata Grindavíkur í Vesturbænum. KR var sterkari aðilinn allan leikinn.

SKILINN EFTIR Semaj Inge fer hér framhjá Arnari Frey Jónssyni í leiknum í gær.
FRÉTTABLÐIÐ/STEFÁN



Laugavegi · Kringlunni 
www.skifan.is

Nýtt
í Skífunni

Laugavaa egi · Kringlu
www.skifan.is

Nýjar plötur

Væntanlegt

Friðrik Ómar og Jógvan Hansen 
árita og flytja lög af plötunni 

ásamt hljómsveit 
kl. 14:00 í Skífunni, Kringlunni

2.499 kr.

2.699 kr.

Benedikt Brynleifsson, slagverk
Róbert Þórhallsson, bassi

Greta Salóme Stefánsdóttir, fiðla
Vignir Þór Stefánsson, hljómborð

Pétur V Pétursson, gítar
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HANDBOLTI Það vakti nokkra 
athygli, og reiði margra, að RÚV 
skyldi meina Sporttv.is að sýna frá 
leik landsliðsins gegn Pressulið-
inu í Laugardalshöll á fimmtudag. 
RÚV var ekki að nýta rétt sinn til 
að sýna frá leiknum, sem þess utan 
var ekki sérstaklega merkilegur. 
Landsmenn sem komust ekki á 
leikinn en vildu gjarnan sjá leik-
inn urðu að sætta sig við litla frétt 
í seinni fréttum Sjónvarpsins.

„Ástæðan er sú að við höfum 
keypt réttinn af öllum leikjum 
HSÍ. Við höfum gefið Sporttv 
leyfi til að sýna frá handboltaleikj-
um sem við erum ekki að sýna en 
þegar kemur að landsliðinu finnst 
okkur ekki forsvaranlegt að láta 
þá eða nokkra aðra hafa þau rétt-
indi,“ sagði Kristín Hálfdánar-
dóttir, rekstrarstjóri íþróttadeild-
ar RÚV.

Landsmenn greiða fyrir réttinn 
af landsliðinu og finnst Kristínu 
sanngjarnt að þeir fái ekkert fyrir 

sinn snúð þegar hægt var að sýna 
frá leik sem RÚV vildi einfaldlega 
ekki sýna?

„Við erum að vernda okkar rétt. 
Það gátu allir séð myndir úr leikn-
um í fréttum hjá okkur. Einhvers 
staðar verðum við að draga mörk-
in. Fólkið í landinu hefur greitt 
fyrir þennan rétt og það eru 
ákveðin gæði sem við viljum hafa 
á útsendingum,“ sagði Kristín. En 
eru það einhver gæði að sýna ekk-
ert frá leiknum?

„Stundum er ekkert betra en 
eitthvað. Það finnst mér virkilega. 
Við sýndum þó frá leiknum í frétt-
unum. Við viljum bara ekki að hver 
sem er sé að sýna frá landsliðinu. 
Sporttv uppfyllir ekki gæðakröfur 
okkar. Þegar við sýnum frá leikj-
um erum við með fimm myndavél-
ar gegn einni, við erum með pró-
dúsent og lýsanda sem er vanur að 
lýsa. Þeir eru kannski umdeildir 
sem lýsa en það er ákveðin reynsla 
hjá þeim,“ sagði Kristín. - hbg

RÚV meinaði Sporttv.is að sýna frá landsliðinu:

Stundum er ekkert 
betra en eitthvað

ÓLI EKKI Í BEINNI Landsmenn fengu ekki að sjá endurkomu Ólafs Stefánssonar í 
landsliðið þó svo netsjónvarpsstöðin Sporttv.is hafi verið til í að sýna leikinn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI „Það er stór skemmd í 
brjóskinu undir hnéskelinni. Ef 
ég verð ekki orðinn betri á næstu 
3-4 vikum þarf ég að fara í aðra 
aðgerð,“ sagði Einar um nýjustu 
sjúkdómsgreininguna sem hann 
fékk hér á landi.

Einar hefur ekkert spilað hand-
bolta síðan í byrjun maí á árinu. 
Hann lagðist undir hnífinn vegna 
þessara sömu meiðsla 5. maí og 
þurfti síðan að fara í aðra aðgerð 
hinn 26. júlí. Hann er ekki enn 
nálægt því að ná fullri heilsu.

„Ég er betri en ekki góður. 
Ég ætla að láta reyna á þetta og 
vona það besta. Ég hef aðallega 
verið í endurhæfingu en er aðeins 
byrjaður að hlaupa. Vonandi slepp-
ur þetta því ég vil helst ekki fara 
í aðra aðgerð. Ég er kominn með 
nóg af þeim í bili,“ sagði Einar, 
sem reynir að vera bjartsýnn þó 
svo að vissulega reyni þetta ástand 
á sálarlífið.

„Brjóskmeiðsli eru erfið og 
mönnum gengur misvel að vinna 
með þau. Mín eru víst á sérstaklega 
vondum stað, sem hjálpar ekki til. 
Menn hafa verið afskrifaðir með 
brjóskmeiðsli áður en komið svo 
sterkir inn síðar. Ég reyni að hafa 
það í huga. Þetta er enginn dauða-
dómur enn sem komið er en verð-
ur erfiðara með hverri vikunni,“ 
sagði Einar.

Samningur hans við Gross-
wall stadt rennur út næsta sumar 
og miðað við óbreytt ástand fær 
hann ekki nýjan samning. Þá þyrfti 
hann að koma heim til þess að 
byggja sig upp á nýjan leik. Einar 
neitar því ekki að hann sé orðinn 
pínu hræddur við að meiðslin gætu 
bundið enda á ferilinn.

„Það getur vel verið að ég þurfi 

að hætta, að minnsta kosti í ein-
hvern tíma. Ég er aðeins byrjaður 
að hugsa um að það geti gerst að 
ég þurfi að koma heim. Ég reyni 
samt að vera úti eins lengi og ég 
get. Ef allt fer vel verð ég kominn 
á fullt í febrúar. Ef ég þarf að fara 
aftur undir hnífinn bætast svona 
4-5 mánuðir við og þá er tímabilið 
farið,“ sagði Einar, sem er aðeins 
27 ára gamall en hefur gengið í 

gegnum margt á stuttum ferli.
„Mér líður eins og ég hafi verið 

atvinnumaður í tuttugu ár en hef 
bara verið úti í fimm ár. Ég hef 
vissulega verið einstaklega óhepp-
inn með meiðsli og þetta er orðið 
gott. Ég hef samt aldurinn með mér 
og gefst ekkert upp þó svo að ég 
verði kannski að koma heim í eitt 
ár. Ég á mikið inni,“ sagði Einar 
Hólmgeirsson. henry@frettabladid.is

Meiðsli ógna ferli Einars
Óheppnin eltir Einar Hólmgeirsson á röndum. Hann glímir við erfið meiðsli 
sem gætu bundið enda á feril hans. Þriðji uppskurðurinn gæti beðið hans.

SÍÐASTI LANDSLEIKURINN Einar sést hér í landsleik gegn Belgum sem var síðasti 
leikur hans fyrir landsliðið í bili. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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FÓTBOLTI Rafael Benitez, stjóri 
Liverpool, segist ekki vita hve-
nær Steven Gerrard geti spilað 
með liðinu á nýjan leik en hann á 
við nárameiðsli að stríða. Það er 
þó ljóst að hann verður ekki með 
þegar Liverpool mætir Fulham 
í dag.

„Ástand Gerrards er að skána 
en við þurfum að ákveða til 
hvaða ráða er hægt að grípa ef 
bati hans verður ekki eins og við 
gerðum ráð fyrir,“ sagði Benitez.

Sögusagnir hafa verið á kreiki 
að meiðsli Gerrard séu það alvar-
leg að hann þurfi að gangast 
undir aðgerð. Hann yrði þá frá í 
lengri tíma.

Gerrard var síðast í byrjunar-
liði Liverpool er liðið mætti Lyon 
í Meistaradeildinni þann 20. okt-
óber. Þá var hann tekinn af velli í 
fyrri hálfleik. Liðin mætast aftur 
í næstu viku, þá í Frakklandi.

„Ég veit ekki hvort Gerrard 
spilar í Frakklandi. En það er 
rétt að það eru ákveðin vandamál 
til staðar.“ - esá

Rafael Benitez:

Óvíst hvenær 
Gerrard spilar

GERRARD Labbar meiddur af velli í leik 
Liverpool gegn Lyon. NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
sagði í viðtali við spænska blaðið 
Marca í gær að hann sé vongóð-
ur á að ná fyrr bata en áætlað var 
vegna meiðsla sinna.

Jón Arnór meiddist illa á baki 
þegar hann féll í gólfið í leik á 
undirbúningstímabili spænska 
úrvalsdeildarfélagsins CB Gran-
ada. Talið var í fyrstu að hann 
yrði frá í 3-4 mánuði en nú eru 
læknar félagsins vongóðir um að 
sá tími verði styttri.

„Ég finn að ég er allur að koma 
til,“ sagði Jón Arnór. „Við erum á 
undan áætlun og er ég því bjart-
sýnn.“

Hann byrjaði að hreyfa sig í 
vatni í vikunni en hann er reynd-
ar á leið til Íslands þar sem hann 
mun dvelja í eina viku. „Ég vil þó 
byrja að æfa aftur eins fljótt og 
mögulegt er,“ bætti hann við. - esá

Jón Arnór Stefánsson:

Bjartsýnn á 
góðan bata

JÓN ARNÓR Hér í leik með KR á síðast-
liðnu keppnistímabili. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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MINNISKORT

SJÓNVARPSTILBOÐ

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

United 22DD91HD
22" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum 
DVD spilara, stafrænum móttakara (DVB-T), 
1440x900 upplausn, Nicam Stereó, sjálfvirkri
stöðvaleit, HDMI, Scart, S-Video & VGA (PC) 
tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

TILBOÐ     72.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

TILBOÐ     129.990
FULLT VERÐ kr. 159.990

TILBOÐ     349.990
FULLT VERÐ kr. 449.990

TILBOÐ     239.990
FULLT VERÐ kr. 279.990

TILBOÐ     189.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

JVC LT32DY8
32” DynaPix LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p. uppl., 
DynaPix, HD Ready, 1.200:1 skerpu, 8ms svartíma, 
Digital Comb Filter, innb. DVB-T mótt., 24w Nicam Stereó 
með 3D Cinema Sound, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, CVBS, VGA, heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

United LTV9742
42” LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p 
uppl., 3D Comb filter, FullPIX2 / FullPIX HD, 
100.000:1 skerpa, PIP (mynd í mynd) og PAP, 
DVB-T stafr. móttakari, 2 x HDMI, VGA ofl.

DVB-T
2 HDMI 2 HDMI

PIP/PAP

TILBOÐ     199.990
FULLT VERÐ kr. 329.990

JVC LT42DS9
42" DynaPix Full HD LCD BREIÐTJALD 
Super-Slim (þykkt: 7,4 sm) með 
1920x1080 punkta upplausn, HD Ready, 
7.500:1 skerpu, innb. digital DVB-T mótt., 
20w RMS MaxxBass Nicam Stereó, 2 
Scart (með RGB), 3 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartt., textav. ofl.

SUPER SLIM
OFURÞUNNT

Toshiba 40LV685DN
40” Full HD LCD breiðtjald með 
1920x1080p upplausn, 100Hz, 24 FPS, 
uppskölun, 50.000:1 dýnamískri skerpu, 
Game Mode, baklýsingu DVB-T stafr. 
móttakara, USB 2.0, 4x HDMI, VGA ofl.

DVB-T
100Hz
4 HDMI

FULL
HD

50.000:1

VERÐ      229.990
FRÁBÆRT VERÐ

Philips 42PFL5604H
42” Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 
1920x1080 punkta upplausn, Pixel Plus HD, 
Dýnamískri 50000:1 skerpu, 5ms svartíma, 
stafrænum DVB-T móttakara, USB, VGA (PC) 
tölvutengi, 2x Scart, 3x HDMI, RCA, S-Video, S/
PDIF, Audio L/R, Component, heyrnatólstengi ofl.

50.000:1
FULL
HD
DVB-T

TILBOÐ     249.990
FULLT VERÐ kr. 299.990

Panasonic TXP42S10
42"  Full HD 1080p Plasma BREIÐTJALD með 1920x1080 
punkta uppl., Vreal Pro3, 400Hz Intelligent Frame Creation 
Pro, 24p Playback, Viera Link, x.v Colour, 20.000:1 skerpu, 
3D Colour Management, 3D Comb Filter C.A.T.S, stafr. 
háskerpu DVB-T móttakara, SD/SDHC kortalesara, 20w Nicam 
Stereó V-Audio Surround, 2 x Scart, 3 HDMI, PC tengi ofl.

400Hz
3

FULL
HD
DVB-T

20.000:1

Philips 47PFL5604H
47” Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með 
1920x1080 punkta upplausn, Pixel Plus HD, 
Dýnamískri 50000:1 skerpu, 5ms  svartíma, 
stafrænum DVB-T móttakara, USB, VGA (PC) 
tölvutengi, 2x Scart, 3x HDMI & RCA, S-Video, S/
PDIF, Audio L/R, Component, heyrnatólstengi ofl.

TILBOÐ     329.990
FULLT VERÐ kr. 379.990

50.000:1
FULL
HD
DVB-T

Panasonic TXP46GA11
46" Full HD 1080p NeoPlasma BREIÐTJALD með 1920 
x1080p upplausn, Vreal Pro4, 600Hz Intelligent Frame 
Creation Pro, 24p Playback, x.v Colour, Infinite Black 
2.000.000:1 dýnamískri skerpu, 3D Colour, 3D Comb Filter 
C.A.T.S, stafr. háskerpu DVB-T mótt., kortalesara, 20w Nicam 
Stereó V-Audio Surround, 2 x Scart, 3 HDMI, PC tengi ofl.

DVB-T
600Hz

FULL
HD

SKERPA
2.000.000:1

PRO 4

V-AUDIO
SURROUND

ÖRFÁ 
STYKKI
EFTIR
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SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 
Boxen 11.25 Truslen fra dybet 12.05 
Sugar Rush 12.30 Hjerteflimmer Classic 
13.00 Gudstjeneste i DR Kirken 13.50 
OBS 13.55 SOS Fanget af pirater 14.55 
Columbo 16.30 Vores store verden 17.00 
Hammerslag 17.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret 18.00 Fodegangen 18.30 Med 
slor og hoje hæle 19.00 Forbrydelsen II 
20.00 21 Sondag 20.40 SportNyt med 
SAS liga 21.10 Det bli‘r ikke bedre 23.25 
Columbo 

16.00 Hrafnaþing 

17.00 Græðlingur 

17.30 Tryggvi Þór á alþingi

18.00 Borgarlíf 

18.30 Íslands safarí

19.00 Skýjum ofar

19.30 Björn Bjarna

20.00 Hrafnaþing

21.00 Í kallfæri

21.30 Grasrótin 

22.00 Hrafnaþing

23.00 Í kallfæri 

10.00 Allehelgens-hoymesse fra Svalbard 
kirke 11.15 Hovedoya - fra urtidshav til 
blomstereng 11.40 Kystlandskap i fugle-
perspektiv 11.50 4-4-2 14.00 Lovebakken 
14.25 &quot;Oh my God&quot; 15.00 
William - Norges forste motekonge 15.30 
De ukjente 16.30 Et Norden i Roma 
17.00 Linus i Svingen 17.30 Newton 
18.00 Sondagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 
19.05 Elixir 19.35 Tore på sporet 20.25 
The Queen 22.05 Kveldsnytt 22.25 
Historien om Berlinmuren 23.15 Beat 
for beat 

10.40 X-Games 11.25 Skavlan 
12.25 Tysk höst 13.45 Debatt 14.30 
Dansbandskampen 16.00 Fotbollskväll 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 17.10 
Regionala nyheter 17.15 Från Lark Rise 
till Candleford 18.15 Väder 18.20 1809 
18.30 Rapport 18.55 Regionala nyheter 
19.00 Playa del Sol 19.30 Sportspegeln 
20.15 Fallet 21.00 Vinna eller försvinna 
21.30 Människans resa 22.00 Andra 
Avenyn 22.45 Byss 23.00 Brottskod. 
Försvunnen 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Friðþjófur forvitni, Lítil prinsessa, 
Þakbúarnir, Með afa í vasanum, 
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Nýi skól-
inn keisarans og Einu sinni var... 
Jörðin.

10.20 Draugahúsið  (Mr. Boo-
gedy)

11.05 Mennskum mönnum of-
vaxið  (e)

12.00 Viðtalið  (Kaj Leo Johann-
esen)

12.30 Silfur Egils 

13.50 Leiðin til afreka  (e)

14.20 Mótókross þjóðanna  
(Motocross of the Nations) 

15.00 Formúla 3  

15.50 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik HK og 
FH í efstu deild kvenna.

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Lína  (4:7) (e)

17.51 Litli draugurinn Laban 
 (4:6)

18.00 Stundin okkar

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fréttaaukinn

20.10 Himinblámi  (Himmelblå) 
(1:16) Norskur myndaflokkur um 
konu sem flyst til lítillar eyjar norðar-
lega í Noregi og kemur nokkru róti á 
líf eyjarskeggja. 

21.00 Persónur og leikendur 
 (Árni Tryggvason)

21.40 Elfurin  (Big River) Bíó-
mynd frá 2006 um Japana, Pakist-
ana og bandaríska stelpu sem hitt-
ast fyrir tilviljun í eyðimörkinni í Ar-
izona.

23.25 Silfur Egils   (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

11.35 The Doctors 

12.20 The Doctors 

13.05 The Doctors 

13.50 The Doctors

14.35 The Doctors 

15.20 Oprah

16.05 Doctors (19:26) 

16.35 Doctors (20:26)

17.05 Doctors (21:26)

17.35 Doctors (22:26)

18.05 Doctors (23:26)

18.30 Seinfeld (14:24)

18.55 Seinfeld (15:24)

19.20 Seinfeld (10:24)

19.40 Seinfeld (11:24)

20.05 So You Think You Can 
Dance (5:25) Dansæðið er hafið í 
sjötta sinn og hefur keppnin aldrei 
verið vinsælli.

20.50 So You Think You Can 
Dance

21.35 Blade (5:13) Blade er hálfur 
maður og hálf vampíra og berst við 
nýja tegund vampíra.

22.20 Logi í beinni 

23.05 Auddi og Sveppi

23.35 Seinfeld (14:24)

23.55 Seinfeld (15:24) 

00.15 Seinfeld (10:24)

00.40 Seinfeld (11:24)

01.05 Modern Toss (4:6) 

01.30 The O.C. 2 (18:24)

02.15 ET Weekend 

03.00 Sjáðu

04.05 Myndbönd frá Nova TV 

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.45 World Cup of Pool 2008 
 (e)

12.35 Dynasty  (e)

13.25 Dynasty  (e)

14.15 Dynasty  (e)

15.05 What I Like About You 
 (e)

15.30 Yes Dear  (8:15) (e)

15.55 Lífsaugað  (6:10) (e) 

16.35 Innlit/Útlit  (1:10) (e)

17.05 Nýtt útlit  (4:10) (e)

17.55 Spjallið með Sölva  (6:13) 
(e)

18.45 The Office  (2:28) (e)

19.15 30 Rock  (4:22) (e)

19.45 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (7:12) Fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru bæði innlend og er-
lend myndbrot, sem kitla hlátur-
taugarnar og koma öllum í gott 
skap. (e)

20.20 Lífsaugað  (7:10) Þórhallur 
Guðmundsson miðill stýrir skyggni-
lýsingum fyrir gesti sína í sal og 
sjónvarpsáhorfendur. Hann freistar 
þess að skyggnast inn í aðrar vídd-
ir og heima sem flestum okkar eru 
huldir. Síðan ræðir Guðrún Möller 
við gestina um frammistöðu mið-
ilsins. 

21.00 Law & Order. Speci-
al Victims Unit  (8:19) Banda-
rísk sakamálasería um sérdeild lög-
reglunnar í New York sem rannsak-
ar kynferðisglæpi. Unglingsstúlka er 
myrt og lífssýni úr frægum bardaga-
kappa finnst á vettvangi glæpsins.

21.50 Harper’s Island  (8:13) 
Glæný og hörkuspennandi þátta-
röð sem fær hárin til að rísa. Gest-
irnir eru á förum þegar einn þeirra 
hverfur sporlaust. Morðinginn hótar 
að drepa gísl sinn ef fleiri yfirgefa 
eyjuna. Stranglega bannað börnum.

22.40 House  (2:24) (e)

23.30 Nurse Jackie  (2:12) (e)

00.00 Penn & Teller. Bullshit  (e)

00.30 Penn & Teller. Bullshit  (e)

01.00 Pepsi MAX tónlist

10.05 EastEnders 10.35 EastEnders 
11.10 State of Play 12.00 State of Play 
12.50 Dalziel and Pascoe 13.40 Dalziel 
and Pascoe 14.30 My Hero 15.00 My 
Hero 15.30 My Family 16.00 My Family 
16.30 Doctor Who 17.15 Doctor Who 
18.00 How Do You Solve A Problem 
Like Maria? 19.30 Primeval 20.20 Hustle 
21.10 Extras 21.40 Extras 22.10 Extras 
22.40 Doctor Who 23.25 Doctor Who 

07.00 Barnatími

08.00 Algjör Sveppi 

10.00 Barnatími
10.35 The Wild Stórskemmtileg 
teiknimynd frá Disney.

12.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar

13.45 Grey‘s Anatomy (1:23) 
Sjötta sería þessa vinsæla drama-
þáttar sem gerast á skurðstofu á 
Grace-spítalanum í Seattle-borg þar 
sem starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar.

14.35 So You Think You Can 
Dance (5:25) Dansæðið er hafið í 
sjötta sinn og hefur keppnin aldrei 
verið vinsælli.

15.20 So You Think You Can 
Dance (6:25) 

16.10 Chuck (8:22) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 The Moment of Truth 
(18:25) Nýr og ferskur spurninga-
þáttur ólíkur öllum öðrum.

19.55 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll 
heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki.

20.35 Fangavaktin (5:8) Endur-
sýndur þáttur frá 25. október.

21.20 Fangavaktin (6:8) Frum-
sýning.

22.00 Numbers (16:23) Fimmta 
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki.

22.40 Mad Men (3:13) Önnur 
þáttaröðin þar sem fylgst er með 
daglegum störfum og einkalífi aug-
lýsingapésans Dons Drapers og kol-
lega hans.

23.30 The 4400 (12:13) Það er 
loksins komið að sögulokum í þess-
ari vinsælu þáttaröð.

00.15 NCIS (12:19) Spennuþátta-
röð sem er í röð þeirra allra vinsæl-
ustu í Bandaríkjunum.

01.00 60 mínútur

01.45 Mission. Impossible 3 
Leikstjóri er sjálfur J.J. Abrams.
03.45 Saints and Soldiers 
05.15 Fangavaktin (6:8) 
05.45 Fréttir Stöðvar 2

08.00 Osasuna - Barcelona Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

09.40 Real Madrid - Getafe Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

11.20 F1: Dubai / Æfingar

11.50 F1: Við rásmarkið 

12.30 F1: Dubai / Keppnin Bein 
útsending frá Formúlu 1 kappakstrin-
um í Dubai.

15.15 F1. Við endamarkið 
Keppni helgarinnar krufin til mergjar. 

15.55 Bordeaux - Mónakó Út-
sending frá leik í franska boltanum.

17.35 Gillette World Sport

18.05 Inside the PGA Tour 

18.30 The Tour Champions-
hip Útsending frá lokadegi The Tour 
Championship-mótsins í golfi.

21.30 F1: Dubai : Keppnin Út-
sending frá Formúlu 1 kappakstrin-
um í Dubai.

23.30 F1: Við endamarkið 

08.35 Mörk dagsins  Allir leikir 
dagsins í ensku úrvalsdeildinni 
skoðaðir.

09.15 Everton - Aston Villa Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

10.55 Bolton - Chelsea Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

12.35 Arsenal - Tottenham Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

14.15 Goals of the season Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar 
Úrvalsdeildarinnar frá upphafi.

15.10 Mörk dagsins Allir leikir 
dagsins í ensku úrvalsdeildinni. 

15.50 Birmingham - Man. City 
Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

18.00 Fulham - Liverpool Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

19.40 Man. Utd. - Blackburn 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

21.20 Birmingham - Man. City 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

23.00 Sunderland - West Ham 
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

08.00 Bigger Than the Sky 

10.00 The Holiday

12.15 Open Season 

14.00 Bigger Than the Sky 

16.00 The Holiday Rómantísk 
gamanmynd með Jude Law, Camer-
on Diaz og Kate Winslet í aðalhlut-
verkum. 

18.15 Open Season  Grábjörn-
inn Boog hefur verið sýningardýr 
allt sitt líf en er sleppt út í náttúr-
una og þarf nú að læra að standa á 
eigin fótum.

20.00 Catch a Fire  

22.00 The Departed 

00.30 The Lost Angel 

02.10 Crank 

04.00 The Departed 

Eftir hungurverkfallið fær Georg 
loksins fræðasetrið sitt og virkjar allt 
fangelsið í uppsetningu þess. Daníel 
á hinn bóginn fær að fara í bæjar-
ferð á meðan Ólafur hittir pabba 
sinn aftur. Síðasti þáttur verður 
endursýndur á undan, eða kl. 20.35.
Leikstjóri: Ragnar Bragason
Leikarar: Jón Gnarr, Ingvar E. Sig-
urðsson, Pétur Jóhann Sigfússon, 
Jörundur Ragnarsson, Ólafur Darri 
Ólafsson og Björn Thors.

STÖÐ 2 KL. 19.55

Fangavaktin

> Kate Winslet
 „Lýtalækningar og þá sérstaklega 
brjóstastækkanir gefa oft svo 
óraunhæft útlit. Ég efast um 
að ég gæti verið heiðarleg 
í leik mínum ef ég liti út 
öðruvísi en ég er í raun og 
veru.“ 
Winslet fer með eitt aðal-
hlutverkanna í myndinni 
The Holiday sem Stöð 2 
Bíó sýnir í dag. 

Fyrsta Formúlu 1-mótið í Abú Dabí í 
Mið-Austurlöndum mun fara fram á 
flottustu og dýrustu braut allra tíma. 
Mótið hefst í dagsbirtu og lýkur í flóð-
ljósum í náttmyrkrinu, sem er nýmæli 
í Formúlu 1. Stöð 2 Sport sýnir beint 
frá kappakstrinum í opinni dagskrá 
sem hefst kl. 12.30. Í þættinum Enda-
markið kl. 15.15 verður svo farið yfir 
allt það helsta á mótinu.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Formúla 1 
Stöð 2 Sport kl. 12.30

▼

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is

LAGERSALA Seljum eingöngu beint af lager okkar sem er aðeins 
opinn um helgar. Lítil yfirbygging = betra verð

Slim 3ja sæta sófi kr. 169.800 I Nú kr. 135.840
Slim 2ja sæta sófi kr. 132.600 I Nú kr. 106.000

Edge - Hornsófi 280x200 kr. 298.700 
Lagersöluverð kr. 238.900 

Litir: Sand og Night

Skoðið úrvalið á heimasíðu okkar

www.linan.is

OPIÐ UM HELGINA   
Laugardag 12 - 16  
Sunnudag 13 - 16

2401 3ja sæta sófi kr. 324.800 I Nú kr. 194.800
2401 2ja sæta sófi kr. 310.000 I Nú kr. 186.000

3050 3ja sæta sófi kr. 284.000 I Nú kr. 169.000
3050 2ja sæta sófi kr. 248.500 I Nú kr. 149.000

Flinga 160 cm  kr. 22.800 I Nú kr. 16.990
Flinga   80 cm  kr. 14.700 I Nú kr. 11.000

Vinsælu Flinga
vegghillurnar 
komnar aftur

2 stærðir
2 litir 



Höllinni Akureyri

6. desember
ATH: Einnig númeruð sæti á akureyri

Laugardalshöll

12. desember

Vinir Frostrósa á Facebook og þeir sem skráðir eru í vefsamfélagið 

á frostrosir.is geta keypt miða í sérstakri forsölu, mánudaginn 2. nóvember

FROSTRÓSIR UM LANDIÐ

Þau Margrét Eir, Hera Björk, Guðrún Gunnars og Friðrik 

Ómar munu færa landsmönnum jólin með Frostrósum ásamt 

Hrynsveit Frostrósa, strengjakvartett og barnakór auk ýmist 

tenoranna Jóhanns Friðgeirs eða Garðars Thórs Cortes.
 

1/12  Höllin Vestmannaeyjum  kl. 20:00

2/12 Íþróttahúsið Höfn Kl. 20.00

3/12  Kirkju- & menningarmiðst. Fjarðabyggð  kl. 21:00

4/12  Egilsstaðakirkja  kl. 21:00

7/12  Miðgarður, Varmahlíð  kl. 20:00

9/12  Klif, Ólafsvík  kl. 20:00

10/12  Ísafjarðarkirkja  kl. 21:00
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Jóhann Friðgeir       Garðar Thór Cortes       Friðrik Ómar

Ragga Gísla       Margrét Eir       Hera Björk       Guðrún Gunnars

30 manna stórhljómsveit Frostrósa, Karlakórinn Fóstbræður, Stúlknakór Reykjavíkur, Gospelraddir Domus Vox, 

Vox Feminae og Íslenski gospelkórinn. - Tónlistarstjóri: Karl O. Olgeirsson - Hljómsveitarstjóri: Árni Harðarson

...Með Frostrósum um landið
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SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

17.00 Í kallfæri 

18.00 Hrafnaþing

19.00 Í kallfæri

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur 

21.30 Tryggvi Þór 

22.00 Borgarlíf 

22.30 Íslands safarí 

23.00 Skýjum ofar 

23.30 Björn Bjarna 

00.00 Hrafnaþing

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Skellibær, Sögustund með Mömmu Mars-
ibil, Tóta trúður, Paddi og Steinn, Tóti og 
Patti, Paddi og Steinn, Ólivía, Sögurnar okkar, 
Elías Knár, Kobbi gegn Kisa, Skúli skelfir og 
Paddi og Steinn. 

10.20 Nýsköpun - Íslensk vísindi  (e)

10.50 Leiðarljós  (e)

12.20 Kastljós  (e)

13.00 Kiljan  (e)

13.50 Hrunið  (4:4) (e)

14.45 Við erum saman  (e)

16.15 Áhættufíklar - Fallhlífarstökk-
varinn  (e)

16.50 Formúla 3  

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Omid fer á kostum  (e)

18.25 Eldað með Jóhönnu Vigdísi  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Spaugstofan

20.10 Útsvar 

21.15 Aftur til Hrekkjavökubæjar  (Re-
turn to Halloweentown) Bandarísk fjöl-
skyldumynd frá 2006. Aðalhlutverk: Sara 
Paxton, Judith Hoag og Lucas Grabeel.

22.45 Allt látið flakka  (Straight Talk) 
Bandarísk bíómynd frá 1992.  Aðalhlutverk: 
Dolly Parton og  James Woods. (e)

00.15 Þagnarmúr  (The Unsaid) Kanadísk 
bíómynd frá 2001. Aðalhlutverk: Andy Gar-
cia, Vincent Kartheiser og Teri Polo. (e)

02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.50 Dynasty  (e)

12.40 Dynasty  (e)

13.30 America’s Next Top Model  (e)

14.20 90210  (4:22) (e)

15.10 Melrose Place  (4:13) (e)

16.00 Lipstick Jungle  (2:13) (e)

16.50 According to Jim  (10:18) (e) 

17.15 What I Like About You  (24:24) 

17.40 Yes Dear  (8:15) Bandarísk gam-
ansería um grallaraspóana Greg og Jimmy 
sem eru giftir systrunum Kim og Christine. 

18.05 Game Tíví  (7:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

18.35 Skemmtigarðurinn  (7:7) Nýr ís-
lenskur þáttur fyrir alla fjölskylduna. (e)

19.30 My Big Fat Greek Wedding 
 Rómantísk gamanmynd með Niu Vardalos 
og John Corbett í aðalhlutverkum. (e)

21.05 Hótel Rúanda  Mynd sem er 
byggð á sönnum atburðum og fjallar um 
þjóðarmorðin sem áttu sér stað árið 1994 
í Rúanda, þegar öfgamenn hútúa myrtu 
granna sína tútsa í þúsundatali og einnig þá 
hútúa sem reyndu að skakka leikinn. Aðal-
hlutverk: Don Cheadle, Sophie Okonedo og 
Nick Nolte. 

23.10 Nýtt útlit  (4:10) (e)

00.00 The Contender Muay Thai  (e)

00.50 World Cup of Pool 2008  (e)

01.40 The Jay Leno Show  (e)

02.30 The Jay Leno Show  (e)

03.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími

08.00 Algjör Sveppi 

10.00 Barnatími

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful

13.45 Sjálfstætt fólk 

14.25 Auddi og Sveppi 

15.10 Logi í beinni 

15.55 ET Weekend Allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

16.40 Ástríður (11:12) Nýjir tímar renna 
í garð ásamt nýjum tækifærum. Er Ástríður 
kannski búin að glata sínu tækifæri á ástinni. 

17.15 Fangavaktin (5:8) Georg berst 
fyrir því að fá fræðasetur í hans nafni. Dan-
íel neyðist til að brjóta gegn samvisku sinni 
til að rétta af skuld sína við Ingva og Ólafur 
styrkir vináttuna við Þröst Hjört.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að 
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Veður 

19.10 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 George of the Jungle Gaman-
mynd fyrir alla fjölskylduna um George, kon-
ung skógarins sem ratar í ýmis ævintýri. Að-
alhlutverk: Brendan Fraser, Leslie Mann og 
Thomas Haden Church.

21.05 The Groomsmen Fimm æsku-
vinir glíma hver á sinn hátt við fullorðinslífið 
og allt það sem fylgir því að stofna fjölskyldu 
og axla ábyrgð. aðalhlutverk: John Leguiz-
amo, Edward Burns og Heather Burns

22.40 The Invasion Endurgerð á Invasion 
of the Body Snatchers með Nicole Kidman 
og Daniel Craig í aðalhlutverkum.

00.15 Charlie‘s Angels Natalie, Dylan 
og Alex eru hörkukvendi sem hræðast ekki 
neitt. Þær starfa hjá spæjaraþjónustu Charl-
ies og glíma við óþokka af öllum stærðum 
og gerðum. 

01.50 Donnie Brasco 

03.50 ET Weekend 

04.35 Ástríður (11:12) 

05.00 Fangavaktin (5:8)

05.35 Fréttir 

08.00 The Pink Panther 

10.00 Phat Girlz 

12.00 Flushed Away

14.00 The Pink Panther 

16.00 Phat Girlz

18.00 Flushed Away 

20.00 Eragon 

22.00 Talladega Nights. The Ballad of 
Ricky Bobby

00.00 Shottas 

02.00 Mission. Impossible 3 

04.05 Talladega Nights. The Ballad of 
Ricky Bobby 

06.00 Catch a Fire 

08.10 Barnsley - Man. Utd. Útsending 
frá leik í enska deildabikarnum.

09.55 F1: Dubai / Æfingar 

11.00 Frys.com Open Sýnt frá hápunkt-
unum á PGA-mótaröðinni í golfi.

12.00 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
komandi keppni. 

14.20 Inside the PGA Tour 2009 

14.50 Presidents Cup 2009: Hápunkt-
ar 

15.50 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur 

16.20 La Liga Report 

16.50 Real Madrid - Getafe Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

18.50 Osasuna - Barcelona Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

20.50 Bordeaux - Mónakó Útsending 
frá leik í franska boltanum. Leikurinn er sýnd-
ur beint á Sport 3 kl 17.55.

22.30 Ultimate Fighter - Season 1

23.15 UFC Unleashed Bestu bardagarnir í 
sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

00.00 UFC Unleashed 

00.40 UFC Unleashed 

01.20 Poker After Dark 

08.10 Liverpool - Man. Utd. Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

09.50 Premier League World 

10.20 Arsenal - Tottenham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

12.05 Premier League Preview 

12.35 Arsenal - Tottenham Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.50 Fulham - Liverpool Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. 
Bolton - Chelsea Sport 4. Everton - Aston 
Villa Sport 5. Sunderland - West Ham Sport 
6. Portsmouth - Wigan

17.15 Man. Utd. - Blackburn Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 Mörk dagsins 

20.10 Leikur dagsins 

21.55 Mörk dagsins

22.35 Mörk dagsins 

23.15 Mörk dagsins 

23.55 Mörk dagsins

00.35 Mörk dagsins

> Don Cheadle
„Ég á erfitt með að horfa á sjálfan 
mig leika. Fólki finnst skrítið að 
heyra eigin rödd í talhólfi en 
það er margfalt furðulegra að 
horfa á sjálfan sig á risastóru 
kvikmyndatjaldi.“ 
Cheadle fer með aðalhlut-
verkið í kvikmyndinni Hotel 
Rwanda sem Skjár einn sýnir í 
kvöld kl. 21.05.

Í kvöld er Útsvar á dagskrá sjónvarps. Ég ætla að 
horfa. Geri það yfirleitt, enda prýðilegir þættir. Ekki 
einasta fær íslenska þjóðin – jafnt þátttakendur sem 
áhorfendur – þarna að svala að því er virðist óþrjót-
andi fýsn sinni í hvers kyns spurningaleiki, heldur líka 
að kynnast ýmsum kynlegum kvistum sem ekkert 
eiga sameiginlegt annað en (stundum fjarlæga) 
tengingu við tiltekið bæjarfélag. Kvistirnir eru 
vissulega mislaufgaðir og það eru komnir fúabrestir 
í suma, en kynlegir eru þeir flestir og þess vegna má 
skemmta sér yfir þeim.

Tvennt er þó til þess fallið að áhorfendur (og 
keppendur eflaust líka) reyti reglulega hár sitt og stynji ámátlega mitt 
í gleðinni. Annað er smávægilegt og snýr að gervilegum hláturrokum 
Sigmars Guðmundssonar yfir öllum tilraunum til gríns, hversu lítilfjör-
legar og lausar við grín sem þær eru. Það ætti að vera auðsótt mál 
fyrir Sigmar að láta af þeim.

Hitt er erfiðara viðfangs; það er blæti Ólafs B. Guðna-
sonar spurningahöfundar fyrir íslenskri landafræði. Það 
er óvíst hvort lækningar eru til við þeim kvilla. Þær þyrftu 
í það minnsta að vera óhefðbundnar. Nema hvað – ekki 
líður sá þáttur án þess að boðið sé upp á spurningaröð 
um fáfarin og flestum gleymd íslensk annes, ár, fjöll, 
víkur, björg og jökla sem fæstir hafa heyrt minnst á 
nema þeir hafi alist upp með náttúruundrin í bakgarðin-
um. Víðförlustu fjallageitur standa oftast á gati og enginn 
getur svarað spurningunum nema Erlingur Sigurðsson 
alfræðingur að norðan.

Erlingur virðist reyndar líka einhverra hluta vegna vera 
eini gestur þessara frómu þátta frá upphafi sem getur svarað tíðum 
spursmálum um vættir aftan úr fyrndinni, tröllskessur og alls kyns 
himpigimpi sem sagt er frá í Þjóðsögum Jóns Árnasonar og hafast 
eflaust flest við á og í þessum sömu firnindum og Ólafur hefur svo 
mikinn áhuga á. En það eru reyndar öllu skemmtilegri spurningar.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON ÞEKKIR EKKI ÖLL ÍSLENSK ANNES OG ER ALVEG SAMA

Spurningasmiðurinn með landafræðiblætið

ÓLAFUR B. GUÐNASON Ann 
Íslandi – kannski of mikið?

12.35 Arsenal – Tottenham, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

19.30 My Big Fat Greek Wedd-
ing   SKJÁREINN

19.40 Spaugstofan   SJÓNVARPIÐ

21.05 The Groomsmen   STÖÐ 2

22.10 Identity   STÖÐ 2 EXTRA

75%
ALLT AÐ

AF ARIN-

ELDSTÆÐUM

SOLO
ÚTSÖLUVERÐ: 49 .900

PARIS
ÚTSÖLUVERÐ: 69 .900

BASIC
ÚTSÖLUVERÐ: 29 .900

50%
AFSLÁTTUR

75%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

HAFÐU ÞAÐ HUGGULEGT Í HAUST
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

10.25 My Hero 10.55 My Hero 11.25 After You‘ve 
Gone 11.55 Saxondale 12.25 Saxondale 12.55 
EastEnders 13.25 EastEnders 13.55 EastEnders 
14.25 EastEnders 14.55 Doctor Who 15.40 Dalziel 
and Pascoe 16.30 Dalziel and Pascoe 17.20 
Blackadder Goes Forth 17.50 Blackadder Goes 
Forth 18.20 Hustle 19.10 How Do You Solve A 
Problem Like Maria? 20.25 The Jonathan Ross 
Show 21.15 Primeval 22.05 Dalziel and Pascoe 
22.55 Dalziel and Pascoe 23.10 Dalziel and 
Pascoe 

10.00 Borneblæksprutten 10.15 Tidens tegn 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Troldspejlet 
11.30 Family Guy 11.55 Spam 12.20 Boogie 
Update 12.50 S P eller K 13.00 Buldermanden 
13.20 Cyklernes nat 13.30 Vikaren 15.00 
Grumme historier om grusomme born 15.10 Niels 
Hausgaard show 2009 - Hvad munden er fuld af 
16.10 For sondagen 16.20 Held og Lotto 16.30 
Sigurd og Operaen 17.00 Gepetto News 17.30 TV 
Avisen med vejret 17.55 SportNyt 18.05 Min Sport. 
Formel 1-lærlingens forste år 18.30 Pingvinerne 
fra Madagascar 19.00 Pigen og greven 20.35 
Kriminalkommissær Barnaby 22.15 aHA 23.00 
Kriminalkommissær Clare Blake. Virus 

10.25 Husdrommen 10.55 Uventet besok 11.25 
Den glemte keiserinnen av Iran 12.55 Asterix & 
Obelix. Oppdrag Kleopatra 14.40 Tilbake til 60-
tallet 15.10 Tore på sporet 16.00 Beat for beat 
17.00 Kometkameratene 17.25 Ugla 17.30 Krem 
Nasjonal 18.00 Lordagsrevyen 18.45 Lotto-trekn-
ing 18.55 Hvilket liv! 19.25 De ukjente 20.25 Med 
hjartet på rette staden 21.10 Lovebakken 21.35 
Viggo på lordag 22.05 Kveldsnytt 22.20 Mitt liv 
som hus 

06.30 Árla dags
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.53 Dánarfregnir
19.00 Breiðstræti
20.00 Sagnaslóð
20.40 Raddir barna
21.10 Á tónsviðinu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

14.15 Doctors (14:26) 

14.45 Doctors (15:26)

15.15 Doctors (16:26)

15.45 Doctors (17:26) 

16.15 Doctors (18:26)

16.45 Nágrannar

17.05 Nágrannar

17.25 Nágrannar 

17.50 Nágrannar 

18.15 Nágrannar 

18.40 Ally McBeal (3:23)

19.25 Logi í beinni 

20.10 Ástríður (10:12) Nú standa allir á 
krossgötum. Ekki síst Bjarni frændi sem held-
ur upp á fertugsafmælið sitt. Eða var það 45?

20.35 Ástríður (11:12) Nýir tímar eru að 
renna í garð með nýjum tækifærum eða er 
Ástríður búin að glata sínu tækifæri?

21.00 Fangavaktin (4:8) Þríeykið af 
bensínstöðinni af Laugaveginum er nú sam-
einað að ný. 

21.35 Fangavaktin (5:8) Georg vill að 
fræðasetur í hans nafni verði reist. 

22.10 Identity (5:12) Frumlegur 
skemmtiþáttur með grínistanum Penn Jillette 
þar sem þátttakendur reyna að tengja saman 
tólf ókunnugar manneskjur við lista með auð-
kennum þeirra. 

22.55 Auddi og Sveppi 

23.30 Logi í beinni 

00.15 Gilmore Girls 

01.00 The Best Years (8:13)

01.50 John From Cincinnati (8:10) 

02.45 E.R. (13:22) 

03.30 Sjáðu

04.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.10 Plus 10.40 Flygande krucifix 11.05 Systrarna 
mot strömmen 11.35 Andra Avenyn 12.20 
Uppdrag Granskning 13.20 Livet i Fagervik 14.05 
Doobidoo 15.05 Skogskyrkogården 16.40 Byss 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 17.15 Disneydags 
18.00 En ö i havet 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt 
19.00 Dansbandskampen 20.30 Robins 21.00 
Brottskod. Försvunnen 21.45 Nurse Jackie 22.10 
X-Games 22.55 Kinsey 

Mögnuð endurgerð á Invasion of 
the Body Snatchers með Nicole 
Kidman og Daniel Craig í aðalhlut-
verkum. Dularfullur faraldur orsakar 
breytingar á mannlegri hegðun. 
Sálfræðingurinn Dr. Carol Bennell 
(Kidman) kemst að því að uppruni 
faraldursins er ekki úr þessum heimi 
og verður hún að berjast til vernda 
son sinn, sem virðist vera eina von 
mannkynsins gegn innrásinni.

STÖÐ 2 KL. 22.40

The Invasion

Hornafjörður og Skagafjörður mætast 
í Útsvari, spurningakeppni sveitarfé-
laganna. Það eru Ólafur Sigurgeirs-
son, Kristján B. Jónasson og Inga 
María Baldursdóttir sem keppa fyrir 
Skagafjörð. Lið Hornafjarðar er skipað 
þeim Emblu Grétarsdóttur og feðgun-
um Þorsteini Sigfússyni og Þorvaldi 
Þorsteinssyni.  

VIÐ MÆLUM MEÐ

Útsvar 
Sjónvarpið kl. 20.10
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LÁRÉTT
2. heilu, 6. skammstöfun, 8. sægur, 
9. lærdómur, 11. skammstöfun, 12. 
samstæður jakki og pils, 14. vand-
ræði, 16. á fæti, 17. heldur brott, 18. 
kjáni, 20. drykkur, 21. lokka.

LÓÐRÉTT
1. bak, 3. 950, 4. sendir, 5. dýrahljóð, 
7. sjampó, 10. gilding, 13. útdeildi, 
15. myrði, 16. skrá, 19. stöðug 
hreyfing.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. öllu, 6. eh, 8. mor, 9. 
nám, 11. fr, 12. dragt, 14. stand, 16. 
tá, 17. fer, 18. api, 20. te, 21. laða. 

LÓÐRÉTT: 1. lend, 3. lm, 4. loftnet, 5. 
urr, 7. hársápa, 10. mat, 13. gaf, 15. 
drep, 16. tal, 19. ið. 

Jón Garðar Ögmundsson

Aldur: 46 ára.
Starf: Framkvæmdastjóri. 
Fjölskylda: Ég á tvær dætur.
Búseta: Bý á Seltjarnarnesi. 
Stjörnumerki: Ég er vatnsberi.

Jón Garðar Ögmundsson er fram-
kvæmdastjóri Lystar ehf., rekstaraðila 
McDonald‘s á Íslandi. Hamborgarakeðjan 
hættir á Íslandi í dag og Metro tekur við 
á morgun. 

„Ég held að hann hafi verið mjög 
ánægður. Kristján var ofsa góður 
maður,“ segir tónlistarmaðurinn 
og málarinn Gylfi Ægisson. 

Eitt af síðustu embættisverkum 
forsetans Kristjáns Eldjárns árið 
1980 var að taka við tveimur mál-
verkum sem Gylfi málaði handa 
honum og forsetafrúnni Halldóru 
Eldjárn á síldartunnulok. Gylfi var 
að sýna Kristjáni þakklætisvott 
fyrir 5.000 króna lán sem hann sló 
hjá honum nokkrum árum áður á 
óregluárum sínum. „Þetta var segl-
skúta sem ég gaf Kristjáni og hús 
í snjó sem ég gaf henni. Þetta var 
málað bara spes fyrir þau áður en 
ég fór til þeirra. Þau voru mjög 
gestrisin og sýndu okkur bara stað-
inn og allt,“ segir Gylfi, sem mætti 
á Bessastaði með þáverandi sam-
býliskonu sinni.

Sagt er frá fundinum í ævisögu 
Gylfa sem er væntanleg um miðj-
an nóvember. Gylfi rekur söguna 
þegar hann var blankur fylliraft-

ur, svangur og illa til reika í ónýt-
um skóm og datt í hug að leita ásjár 
hjá sjálfum forsetanum, þótt hann 
þekkti hann ekki neitt. Í bókinni 
stendur orðrétt: „Nokkrum árum 
áður, þegar ég var á Svani frá Vest-
mannaeyjum, hafði ég kynnst Þór-
arni Stefánssyni, Tóta, systursyni 
Kristjáns Eldjárn forseta. Ég vissi 
að eftir að bera fór á mínu nafni í 
fjölmiðlum hafði Tóti sagt Kristj-
áni að hann þekkti mig. Af þeirri 
ástæðu þótti mér rökrétt að hringja 
niður í Stjórnarráð og spyrja um 
forsetann. Svona nokkuð gat manni 
dottið í hug í vitleysunni“.

Kristján vorkenndi Gylfa og gaf 
honum 5.000 krónur. Síðan greip 
forsetinn í hann og spurði hvenær 
hann ætlaði að hætta þessari vit-
leysu. Þegar Gylfi hætti að drekka 
nokkrum árum síðar borgaði hann 
forsetanum peningana aftur og 
gaf honum málverkin í kaupbæti. 
„Þetta sat rosalega mikið í mér,“ 
segir hann um fyrsta fundinn með 

forsetanum. „Ég hélt áfram að 
drekka í einhvern tíma en samt 
hefur þetta aldrei horfið úr mínu 
minni. Mér fannst þetta frábærlega 
gert hjá Kristjáni.“ Á þessum árum 
voru 5.000 krónur töluverður pen-
ingur en hvað gerði Gylfi eiginlega 
við hann? „Ég fór náttúrulega beint 
í ríkið. Ég keypti mér ekki skó alla 
vega,“ segir hann og hlær.

Þess má geta að Gylfi reyndi 
eitt sinn að slá lán hjá fjármála-
ráðherra Íslands, sem hann vill 
reyndar ekki nefna á nafn. Þá 
vantaði hann peninga til að kom-
ast til Vestmannaeyja. „Ég var að 
velta því fyrir mér hvernig ég ætti 
að fara að þessu og þá datt mér í 
hug fjármálaráðuneytið. Þegar ég 
kom þar inn kom einn og ætlaði að 
henda mér út. Mér tókst að kom-
ast að fjármálaráðherra og hann 
laumaði að mér 5.000 kalli en ég 
gleymdi reyndar að borga hann 
aftur.“ 
 freyr@frettabladid.is

GYLFI ÆGISSON: KRISTJÁN ELDJÁRN VAR OFSA GÓÐUR MAÐUR

ENDURGALT FORSETANUM 
GREIÐANN MEÐ MÁLVERKUM

Á BESSASTÖÐUM Gylfi ásamt forsetahjónunum Kristjáni og Halldóru Eldjárn eftir að hafa afhent þeim 5.000 krónurnar og mál-
verkin.

„Mér finnst markmiðinu vera náð 
með þessu. Að kynna íslensk lög 
fyrir Færeyingum. Síðan er það 
næsta verkefni að koma færeysk-
um lögum á toppinn hér,“ segir 
Friðrik Ómar.

Félagarnir Friðrik og hinn fær-
eyski Jógvan eru í efsta sæti vin-
sældalista bæði á Íslandi og í Fær-
eyjum. Hér heima er plata þeirra 
Vinalög í efsta sæti Tónlistans en 
í Færeyjum er Tú nart við hjart-
að á mær (Þú komst við hjartað í 
mér) í flutningi Jógvans í efsta sæti 
„Hit listans“.

Söngfuglarnir tveir fóru til Fær-
eyja um síðustu helgi og fengu mjög 
góðar viðtökur. „Það var alveg 
rosalega gaman að koma þangað. 
Við spiluðum í plötubúð í bænum 

og plöturnar ruku alveg út.“ 
Fordómar gagnvart samkyn-

hneigðum hafi verið töluverðir í 
Færeyjum í gengum árin og hafa 

margir þurft að flytja úr landi eftir 
að hafa komið út úr skápnum. Frið-
rik varð ekki var við neina fordóma 
í heimsókn sinni. „Þetta er alltaf 

blásið upp alveg eins og þegar ég 
fór í Eurovision. Maður vonar að 
þeim dögum fari að ljúka að þessu 
sé stillt upp svona og að maður sé 
réttdræpur fyrir að vera „gay“. 
Sem betur fer hafa þessi mál þró-
ast alls staðar, sérstaklega í Skand-
inavíu, til betri vegar. Þvert á móti 
voru Færeyingar höfðingjar heim 
að sækja.“

Friðrik og Jógvan notuðu tæki-
færið og heimsóttu æskuslóðir hins 
síðarnefnda í Klakksvík og lentu í 
pönnukökuveislu hjá mömmu Jóg-
vans. 

„Það var mjög skemmtilegt. 
Kjötskrokkarnir héngu í skúr 
fyrir aftan því þau voru að búa til 
skerpukjöt fyrir jólin,“ segir Frið-
rik.   - fb 

Á toppnum í Færeyjum og á Íslandi

Á ÆSKUSLÓÐUM Friðrik Ómar og Jógvan lentu í pönnukökuveislu hjá foreldrum Jóg-
vans í Klakksvík. Þeir félagar árita plötu sína í Skífunni í Kringlunni klukkan 14 í dag. 

Veðurverkefni Ólafs Elíassonar er meðal 
þeirra hundrað fyrirbæra sem sett hafa 
mark sitt á menningarsögu fyrsta áratugar 
21. aldarinnar að mati menningarskríbenta 
breska blaðsins The Telegraph. Listi yfir 
þessi fyrirbæri var birtur á vefsíðu blaðs-
ins í gær og Ólafur settur í hóp með nokkuð 
sögulegum atburðum. Í formála greinarinnar 
kemur fram að þessi fyrsti áratugur ein-
kennist fyrst og fremst af því að 
allir gátu sett fram skoðun sína. 
„Þetta eru árin þar sem allir 
urðu gagnrýnendur. Lag, mynd, 
myndband, kvikmynd, hluti úr 
bók, allir gátu séð þetta og sagt 
sitt álit.“

Meðal þess sem kemst á blað 
eru Guantanamo-fangabúðirn-
ar á Kúbu, árásirnar á World 

Trade Center, endurkoma Kylie Minogue og 
rassinn hennar, frumsýning Office-þáttanna og 
iPod-æðið. Þá má einnig finna Da Vinci-lykil 
Dan Brown, dúett Jay-Z og Beyonce í laginu 
Crazy in Love og Little Britain, svo eitthvað sé 
nefnt. 

Af nýlegri atburðum má síðan telja upp andlát 
Michaels Jackson, Slumdog Millionaire og sos-

skeyti breska gamanleikarans Stephen 
Fry í gegnum Twitter-síðu sína.

Veðurverkefni Ólafs trekkti að í 
kringum þrjú hundruð þúsund gesti 
þegar sýningin var opnuð í Tate 
Modern-safninu í október 2003. Í 
rökstuðningi gagnrýnenda The 
Telegraph kemur fram að þetta 
sé eitt það eftirminnilegasta sem 
gert hafi verið í samtímalist á 
þessum áratug.  - fgg

Ólafur setur mark sitt á söguna

Í FRÍÐUM FLOKKI Veðurverkefni Ólafs 
Elíassonar er meðal þeirra hundrað fyrir-
bæra sem sett hafa mark sitt á menning-
arsögu 21. aldarinnar.

Guðlaug Jónsdótt-
ir, yfirhönnuður og 
aðstoðarforstjóri 

Dodd Mitchell-hönn-
unarstofunnar í Los 

Angeles, hefur 
sagt starfi sínu 
lausu eftir níu 
ár hjá fyrirtæk-
inu og ætlar 
að stofna 
eigið fyrirtæki. 
Fréttablaðið 

hefur sagt frá starfi Gullu, eins 
og hún er jafnan kölluð, en hún 
hlaut meðal annars fimm verðlaun 
á hönnunarhátíðinni Boutique 
Design 2008 í Miami. Fyrirtæki 
Gullu heitir G+, eða Gulla Jónsdótt-
ir design Group. Hún verður áfram í 
Los Angeles.

Lísa Kristjánsdóttir, 
sem starfað hefur 
sem viðburðastjóri 
hjá bókaútgáfunni 
Bjarti, hefur ákveðið 
að söðla um og 
gerast aðstoðar-
maður Álfheiðar 
Ingadóttur heil-
brigðisráðherra. 
Lísa er systir Ilmar 
leikkonu og hefur 
auk starfa sinna hjá Bjarti unnið 
sem aðstoðarleikstjóri. Hún hefur 
dvalist langdvölum í Flatey og þar 
hefur hún eflaust rekist nokkrum 
sinnum á verðandi yfirmann sinn, 
en Álfheiður á sem kunnugt er 
hótel í eynni.

Uppistand Mið-Íslands-flokksins 
hefur slegið í gegn á öldurhúsum 
Reykjavíkur undanfarnar vikur. Þar 
koma fram ungu grínararnir Ari 
Eldjárn, Dóri DNA, Bergur Ebbi, 
Jóhann Alfreð og Árni Vilhjálms-
son. Á fimmtudaginn hljóp svo 
Hugleikur Dagsson í skarðið 
fyrir Árna. Fullt var út úr dyrum 
það kvöld á Batteríinu og margir 
þekktir gestir létu sjá sig. Af þeim 
má nefna Hrafn Gunnlaugsson, 
Þórarin Eldjárn, Gísla Örn Garðars-
son, Önnu Svövu Knútsdóttur og 

Steinda Jr. Sjónvarps-
maðurinn Helgi Seljan 
var kynnir kvöldsins og 

stalst hann til að 
reykja úti í horni 
á meðan grínist-

arnir skemmtu 
gestum.   
 - hdm
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VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1.  1,6 milljónir króna.

 2.  Helgi Hjörvar alþingismaður.

 3.  Metro.



Helena Christensen, Supermodel

Opnum í dag nýja og glæsilega verslun í 
Holtagörðum. Allir hjartanlega velkomnir.

Opið laugardag 10-17 og sunnudag 13-17.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Langt á milli aðal og vara
Athugulir ferðalangar um borð í 
þotu Icelandair á milli Kaupmanna-
hafnar og Keflavíkur á fimmtudags-
kvöldið pískruðu sumir hverjir um 
hve formaður og varaformaður 
Sjálfstæðisflokksins virtust á ólíkum 
stað í goggunarröðinni. Þorgerður 
Katrín sat nefnilega nær aftast í 
vélinni meðan Bjarni Benedikts-
son formaður sat í hægindum 
viðskiptafarrýmisins. Töldu sumir 
þó um óheppilega tilviljun að ræða 
því Bjarni var að koma frá þingi 
Norðurlandaráðs, en Þorgerður frá 
EFTA-þingi í Þránd heimi. Þor-
gerður og fleiri með 
henni 
höfðu 
misst af 
vél og 
fóru því 
heim um 
Kaup-
manna-
höfn.

Varhugavert fyrirkomulag?
Vélin frá Kaupmannahöfn var því 
óvenju þéttsetin þingmönnum 
og ráðherrum, en þar mátti auk 
Þorgerðar og Bjarna meðal annars 
sjá Sigmund Davíð Gunnlaugsson 
(á almennu farrými), Árna Þór Sig-
urðsson, Árna Pál Árnason félags-

málaráðherra, Guðfríði 
Lilju Grétarsdóttur og 
Helga Hjörvar. Pískr-
uðu menn því líka í 
hópnum um hvort 
óhætt væri að hafa slík 
fyrirmenni öll saman-

komin í einni 
og sömu 
vélinni.

Merki um sparnað
Ólíklegt er að samrýmist aðhalds-
samari stefnu í útgjöldum að 
setja reglur um aðskilinn ferða-
máta þingmannahópa. Þykir til 
dæmis merki um nýja tíma að 
þingmönnum sem sóttu þing 
Norðurlandaráðs var komið fyrir á 
þriggja stjörnu hóteli í 20 mínútna 
fjarlægð frá fundarstað. Betur 
fór um ýmsa starfsmenn á fundi 
ráðsins, sem sumir voru á fimm 
stjörnu hóteli, í um fimm mínútna 
göngufjarlægð.  - óká

Mest lesið

1 Hvetur eldri starfsmenn til að 
minnka við sig vinnu

2 Flest svínaflensutilfelli 
greinast í ungum börnum 

3 Mótorhjólagengi myrti átta 
félaga

4 Stjórnvöld sögð pissa í skó 
lántakenda

5 640 milljóna króna 
launakrafa þingfest
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