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ferðalög

M örgum dettur fyrst 
í hug tangó þegar 
minnst er á Buen-
os Aires. Og skyldi 

engan undra, tangóinn er inn-
gróinn í menningu lands og þjóð-
ar, mun dýpra en ætla mætti. Þá 
gildir einu hvort íbúar borgarinn-
ar kunna fótafimi tangósins eða 
ekki, enda fer því fjarri að allir 
séu fagmenn á því sviði. En tang-
óinn birtist með þrenns konar 
hætti; að horfa á tangó, að hlusta á 
tangó og að dansa tangó. Að horfa 
á atvinnumannasýningar í þar til 
gerðum húsum og áhugamanna-
sýningar útí á götu eða á barnum, 
hlusta á tangótónlist á götunni, á 

veitingahúsum og börum, í leigu-
bílum og frá einkaheimilum.

Sjarminn við tangó í Argentínu 
er að allir dansa tangó og öllum er 
alvara. Enginn gerir grín að þeim 
sem „reynir“ að dansa tangó, því 
það er líkt og allir séu sama sinnis; 
það eiga allir að dansa tangó. Allir 
eiga að hlusta, heyra, sjá og njóta.

Ekki þarf heldur að kynna arg-
entínska nautakjötið, en þó er 
ákveðinni forvitni svalað með því 
að láta reyna á það fyrir alvöru. 
Og já, trúið mér, það stendur undir 
öllu því lofi sem yfir það hefur 
verið ausið. Lomo a la parilla, eða 
grilluð nautalund, er nokkuð sem 
allir veitingastaðir eru stoltir af. 

Grillið er reyndar í hávegum haft 
hér um slóðir, lykilatriði allra veit-
ingastaða.

„Evrópsk“ borg
Buenos Aires er án efa „evrópsk-
asta“ borgin í Rómönsku-Ameríku. 
Í ljósi sögunnar er það kannski 
ekki skrýtið, því um 90 prósent 
þjóðarinnar eru afkomendur 
Evrópubúa, sem er mun hærra 
hlutfall en í nokkru öðru landi 
Suður-Ameríku. Fyrir utan hin 
hefðbundnu og rótgrónu spænsku 
tengsl, þá fjölgaði innflytjend-
um mjög til Argentínu á 19. öld 
og voru ítalskir suðvesturfar-
ar þar fremstir í flokki. Af þeim 

sökum eru mörg ættarnöfn í Arg-
entínu ítölsk og ekki leynir hann 
sér ítalski sönglandinn í hinum 
sérstaka spænskuhreim hér um 
slóðir.

En það er ekki bara fólkið sem 
er „evrópskt” í hinum klassíska, 
miðalda, skilningi. Allt borgar-
skipulagið minnir á evrópskar 
stórborgir, jafnvel þær allra stór-
kostlegustu á borð við París og 
Madríd. Sá sem þetta skrifar hefur 
búið bæði í Frakklandi og á Spáni 
og fyllist vellíðunar-nostalgíu við 
það eitt að ganga um stræti og torg 
Buenos Aires. 

NÓVEMBER 2009

FRAMHALD Á SÍÐU 6

Skíðað í ítölsku Ölpunum Spennandi 
ferðir til Madonna og Selva. SÍÐA 8 

TANGÓ, TÍSKA OG NAUTAKJÖT
Glæsilegar byggingar, 
breiðgötur, mannþröng 
á strætum og torgum, 
gosbrunnar, kaffi  hús á 
hverju strái, listasöfn og 
gallerí, hátískuhús og 
hönnun, tónlist við hvert 
fótmál. Við erum ekki í 
París eða Róm, heldur 
í Buenos Aires, syðstu 
stórborg Suður-Ameríku. 
Þorfi nnur Ómarsson veitir 
okkur innsýn í þessa 
óvæntu borg. 

Jól á fjarlægum 
slóðum Öðruvísi 
hátíðarhöld
SÍÐA 10

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Vertu verðmætari starfsmaður

Komdu á kynningarfund hjá Dale Carnegie 

miðvikudagskvöldið 11. nóvember kl. 20.00 

í Ármúla 11. 

Dale Carnegie námskeið eru fyrir alla sem 

vilja ná fram því besta í sínu fari, verða 

sterkari leiðtogar og verðmætari starfsmenn. 

Aðgangur ókeypis.

www.dale.is

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundna stöðu Protocol Assistant lausa 

til umsóknar. Umsóknarfrestur er til 23. Nóvember 2009.  Frekari upplýsingar er 

að fi nna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the temporary  

position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is November 23, 

2009. Application forms and further information can be found on the Embassy’s 

home page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Helstu verkefni:
• Greining og mat á áhættustýringu, innra eftirliti og stjórnunarháttum

• Úttektir og mat á upplýsingakerfum bæði með tilliti til umhverfis  

þeirra og einstakra þátta s.s. aðgangsmála, afritunar gagna, 

breytinga stjórnunar og upplýsingaöryggisstefnu

• Úttektir og mat á öryggismálum starfsstöðva

• Skjala- og verkefnisstjórnun

• Rekstrarumsjón fyrir innri endurskoðun

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi

• Þekking og reynsla af upplýsingatækni og gæðastarfi

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Frumkvæði og fagmennska í starfi

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Innri endurskoðun 

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Baldursdóttir, innri  

endur skoðandi Landsbankans  

í síma 410 7201 og Ingibjörg  

Jónsdóttir á starfsmannasviði  

í síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans 

www.landsbankinn.is merkt 

„IE-UT”. 

Umsóknarfrestur er til og með 

17. nóvember 2009.

Laust er til umsóknar starf sérfræðings á sviði 

innra eftirlits, upplýsingakerfa og öryggismála 

hjá innri endurskoðun Landsbankans

Afsláttardagar
fi mmtudag til sunnudags

Opið til 18

HARMUR ENGLANNA EFTIR JÓN KALMAN

SVONA LIFUM VIÐ
MAN

„Snilldarverk!“

– Kolbrún Bergþórsdóttir, 

Kiljan

erk!““
dóttir,

„Frábærlega skrifuð ...
áhrifamikil og 

spennandi lesning.“
– Páll Baldvin Baldvinsson,

Fréttablaðinu

Sunnudaginn 
8. nóvember

GRÍNIÐ, LÍFIÐ OG DAUÐINN
Uppistandararnir 
í Mið-Íslandi í 
viðtali

ÓGLEYMANLEG HÁTÍÐAHÖLD
Miðnæturmessa í Vatíkaninu eða sólin á 
Hawaii um jólin 

ferðalög FYLGIR Í DAG
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög

VELFERÐARMÁL „Ég tel afar mikil-
vægt að snúa óvirkri velferð 
í virka velferð,“ segir Evald 
Krog, formað-
ur félags fólks 
með vöðvarýrn-
un í Danmörku. 
Ákvarðanir eigi 
að flytjast frá 
stofnunum til 
einstaklinga 
með þörf fyrir 
aðstoð í daglegu 
lífi. Hann er 
sannfærður um 
að það yrði íslensku samfélagi til 
mikils gagns.

Evald bendir á að hvergi á 
byggðu bóli, nema í Mexíkó, búi 
jafnmargt fólk jafnlengi á stofn-
un eins og á Íslandi.

Það er hans mat að einstakl-
ingsmiðaður stuðningur sé til 
lengri tíma litið ódýrari í rekstri 
en það stofnanakerfi sem hér sé 
við lýði.    - ss / sjá síðu 28

Evald Krog:

Mikilvægt að 
stýra lífi sínu

DÓMSTÓLAR Ríkissaksóknari þarf 
að senda öll málsskjöl í áfrýjuðum 
málum til Hæstaréttar á ljósritun-
arstofu úti í bæ, vegna aðbúnaðar 
hjá embætti hans og skorts á starfs-
fólki. 

Málsskjölin hafa að geyma mjög 
viðkvæmar persónuupplýsingar, svo 
sem framburði barna í kynferðis-
brotum, sjukraskýrslur, svo og ljós-
myndir af brotaþolum og myndir 
tengdar kynferðisbrotamálum.

Nýlega kom í ljós að að einstakl-
ingur sem vann á umræddri ljósrit-
unarstofu, sem hefur með höndum 
fjölföldun dómsgerða í áfrýjuðum 
málum, hefði hlotið fangelsisdóm. 

Valtýr Sigurðsson ríkissaksókn-
ari staðfesti við Fréttablaðið að 
málum væri háttað með þessum 
hætti. Hann hefur ritað Hæsta-
rétti og dómstólaráði bréf þar sem 
þessar upplýsingar koma fram.

Ríkissaksóknari bendir á að 

mikill dráttur hafi orðið á endur-
ritun hjóðupptöku úr dómssölum 
hjá Héraðsdómi Reykjavíkur enda 
sé þar mjög mikið álag. 

Valtýr segir það sína skoðun að 
ljósritun málsskjala eigi að fara 
fram hjá embætti hans. Hins vegar 
verði sú breyting ekki gerð fyrr en 
embættinu verði tryggt fjármagn 
til verksins, til dæmis með flutn-
ingi fjármagns frá dómstólunum.
 - jss

Ljósritar viðkvæm 
málsgögn úti í bæ
Ríkissaksóknari sendir málsgögn í áfrýjuðum málum til Hæstaréttar á ljósrit-
unarstofu úti í bæ. Oft er um mjög viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða.

VIÐTAL 42

Þegar Berlínar-
múrinn opnaðist 

FORSETAHJÓN STYÐJA BJÖRGUNARSTARF Fjáröflun björgunarsveita og slysavarnadeilda Slysavarnafélagsins Landsbjargar hófst í 
gær. Forsetahjónin mættu í Smáralind til að selja gestum þar Neyðarkall til styrktar starfinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK „Samningar í dag eru því 
miður ekki upp á mikla peninga. 
Það er gömul klisja. Við erum 
bara ánægðar með þetta tæki-
færi,“ segir Steinunn Camilla 
Sigurðardóttir söngkona. Stelp-
urnar í Nylon-söngflokknum 
hafa gengið frá plötusamningi 
við Hollywood Records, undir-
fyrirtæki Disney, sem gefur 
meðal annars út Miley Cyrus og 
Jonas Brothers.

Þær Steinunn, Alma og Klara 
flytja til Los Angeles á næstunni 
og eru þeim ætlaðir stórir hlut-
ir hjá fyrirtækinu.  „Við fórnum 
öllu fyrir þetta,“ segir Steinunn.

 - hdm / sjá síðu 74

Mikil vinna skilar samningi:

Nylon-stúlkur 
til Hollywood

EVALD KROG
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Arndís, það er sem sagt ekki 
allt steindautt á dánarbúa-
markaðnum?

„Það er ótrúlegt hvað er hægt að 
grafa upp eigulega hluti og gefa 
þeim nýtt líf.“

Arndís B. Sigurgeirsdóttir selur allt milli 
himins og jarðar á bílskúrssölu vestur 
á Granda. Upphafið að vöruúrvalinu er 
stórt dánarbú sem Arndís hefur umsjón 
með.

DÝRAHALD Grunur leikur á að 
svínaflensa sé komin upp í svína-
búinu að Hraukbæ í Eyjafirði. Þar 
eru um 300 gyltur. Sýni voru tekin 
í gær og send til rannsóknar á Til-
raunastöð HÍ að Keldum. 

Svínaflensa smitast ekki með 
svínakjöti og fólki stafar því engin 
hætta af neyslu þess. Til að hindra 
útbreiðslu smits til annarra búa 
hefur bann verið sett á flutning 
dýra frá búinu og sóttvarnir 
hertar. Halldór Runólfsson yfir-
dýralæknir segir að svínainflúens-
an leggist ekki harkalega á svínin. 
Til að mynda hafi dýrin í svína-
búinu á Minni-Vatnsleysu verið 
fljót að jafna sig. - jss

Hraukbær í Eyjafirði:

Grunur um 
flensu í svínum

SUÐUR-KÓREA, AP Cha Sa-soon hafði 
farið 950 sinn-
um í skrif-
lega hluta 
ökuprófsins 
þegar hún loks 
á miðvikudag 
náði tilskildri 
lágmarks-
einkunn, sex-
tíu stigum rétt-
um af hundrað.

Sa-soon er 
68 ára gömul. Hún segist þurfa 
ökuskírteini vinnu sinnar við 
grænmetissölu. Hún á þó enn eftir 
að fara í verklega prófið. - gb

68 ára kona í Suður-Kóreu:

Náði loks skrif-
lega ökuprófinu

STJÓRNMÁL „Samkvæmt bestu 
vitneskju umhverfisráðuneytis-
ins hefur umboðsmaður Alþing-
is ekki fjallað um þennan 
úrskurð umhverfisráðherra eða 
gefið álit sitt um hann,“ segir í 
yfirlýsingu frá umhverfisráðu-
neytinu í gær.

Yfirlýsingin er sögð gefin 
í kjölfar umræðna á Alþingi 
um álver á Bakka á fimmtu-
dag og umfjöllunar um þær 
þar sem því sé haldið fram að 
umboðsmaður Alþingis hafi 
talið úrskurð umhverfisráð-
herra um sameigin legt mat 
á umhverfisáhrifum fram-
kvæmda tengdra álverinu á 
Bakka ólöglegan. Um þetta hafa 
deilt Höskuldur Þórhallsson, 
þingmaður Framsóknar og Þór-
unn Sveinbjarnardóttir, fyrr-
verandi umhverfisráðherra.

 - gar

Umboðsmaður Alþingis:

Fjallaði ekki um 
Bakkaúrskurð

BANDARÍKIN, AP Jason Rodrigues 
myrti einn mann og særði fjóra 
aðra þegar hann hóf skothríð á 
gamla vinnu-
staðnum sínum 
í stórri skrif-
stofubyggingu í 
Orlando í Flór-
ída.

Honum tókst 
að flýja, en gaf 
sig fram við 
lögreglu þrem-
ur tímum síðar, 
eftir að lögreglu-
menn höfðu séð til hans inn um 
glugga heima hjá móður hans.

Þegar hann var leiddur inn á lög-

reglustöðina spurði blaðamaður 
hvers vegna hann hafi gert þetta: 
„Vegna þess að þeir létu mig éta 
það sem úti frýs.“

Rodrigues er fertugur verkfræð-
ingur sem hafði unnið á skrifstof-
um Reynolds Smith & Hill í eitt ár 
þegar hann var rekinn í júní 2007.

„Hann stóðst ekki væntingar 
okkar, svo við létum hann fara,“ 
sagði Mike Bernos, talsmaður 
fyrirtækisins.

„Þetta er harmleikur, á því leikur 
ekki vafi,“ sagði Val Demings, yfir-
maður lögreglunnar í Orlando, 
„sérstaklega nú í kjölfarið á harm-
leiknum í Fort Hood sem er okkur 
ofarlega í huga.“ - gb / sjá síðu 8

Fertugur maður hóf skothríð á fyrrverandi vinnustað sínum í Flórída:

Hefndi sín fyrir brottrekstur

JASON RODRIGUES

SÆRÐ KONA FLUTT Á SJÚKRAHÚS Fimm 
manns særðust og einn lét lífið.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

CHA SA-SOON

LÖGREGLUMÁL „Í aðalatriðum er þetta mál sem við 
þurfum að bera undir fjármálaeftirlitið því þetta er 
á verksviði þess,“ segir Helgi Magnús Gunnarsson, 
yfirmaður efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra, 
sem í gær fékk kæru frá Landsbankanum vegna 400 
milljóna króna láns úr gamla Landsbankanum 
til Björgólfs Guðmundssonar.

Landsbankinn segir að málið hafi verið 
kynnt fjármálaeftirlitinu og rannsóknarnefnd 
Alþingis. Fjárfestingarsjóðurinn Fyrirtækja-
bréf Landsbankans hafi lánað Björgólfi Guð-
mundssyni, þáverandi formanni stjórnar bank-
ans og einum aðaleigenda, 400 milljónir króna 
á árinu 2005. Það hafi verið gegn reglum sjóðs-
ins, sem aðeins átti að fjárfesta í skulda-
bréfum fyrirtækja og stofnana.

„Engar bókanir finnast í fundar-
gerðum Fjárfestingaráðs Fyrir-
tækjabréfa Landsbankans er varða 
ákvörðunina um kaup á fyrr-
greindu skuldabréfi. Gjörningur 
þessi var gerður í andstöðu við 
almenna starfsmenn, en þeir 

sem tóku um hann ákvörðun hafa allir hætt störfum 
fyrir bankann og Landsvaka hf,“ segir í tilkynningu 
frá bankanum. Þar kemur einnig fram að við banka-
hrunið hafi eftirstöðvar lánsins til Björgólfs numið 
190 milljónum króna sem ekki fáist greiddar.

Helgi Magnús Gunnarsson ítrekar að sam-
kvæmt þeim lögum sem talið er að hafi verið 
brotin virðist sem Fjármálaeftirlitið hafi 
ákvörðunarvald um það hvort málið fari 
til rannsóknar hjá lögreglu. Þetta eigi þó 
eftir að skoða, meðal annars með tilliti til 
þess hvort talið sé að brotið hafi verið gegn 
almennum hegningarlögum.  - gar

Landsbankinn kærir 400 milljóna króna lán úr fjárfestingarsjóði til aðaleiganda:

Reglur brotnar með láni til Björgólfs

BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON 
Landsbankinn segir almenna 

starfsmenn hafa verið andvíga 
400 milljóna króna láni sem 

Björgólfur Guðmundsson 
fékk úr einum sjóða 

bankans.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

SAMGÖNGUR Rekstur á strætis-
vögnum á höfuðborgarsvæðinu 
verður boðinn út til einkaaðila, 
verði farið að tillögum Par-x við-
skiptaráðgjafar IBM, sem skilað 
hefur skýrslu til stjórnar Sam-
taka sveitarstjórna á höfuðborgar-
svæðinu.

Mikill hallarekstur hefur 
verið á rekstri byggðarsamlags-
ins Strætó bs. Sveitarfélögin 
sem eiga Strætó leggja nú afar 
mikla áherslu á að þau þurfi ekki 
að bera neinar viðbótar byrðar 
vegna strætisvagnarekstursins. 
Meðal annars hefur verið brugð-
ist við því með ákvörðun um að 
Strætó kaupi enga nýja vagna á 
næsta ári.

Endurskoðun fer nú fram 
á öllum grundvelli Strætó og 
stofnsamningi byggðasamlags-
ins. Meðal annars hefur Reykja-
víkurborg uppi þá kröfu að fá 
tvo fulltrúa en ekki einn í stjórn 
Strætó enda leggur höfuðborgin 
til um sextíu prósent af því fé 
sem Strætó fær frá sveitarfélög-
unum. Í skýrslu Par-x er talað um 
að borgin fái jafnvel þrjá fulltrúa 
í stjórn.

Í skýrslunni er rætt um mögu-
legt framtíðarfyrirkomulag á 
rekstri Strætó. Inntakið í tillög-
um ráðgjafarfyrirtækisins er að 
Strætó verði eins konar sérfræði-
stofnun sem skipuleggi og tryggi 
almenningssamgöngur og ann-
ist síðan útboð á sjálfum rekstri 
vagnanna. Þetta myndi meðal 
annars þýða uppsagnir vagns-
tjóra og sölu á strætisvögnunum. 
Sagt er að greina þurfi sundur 
þann kostnað sem sé hjá Strætó 

í dag til að geta borið saman 
við verð sem bjóðist í útboðum 
á almennum markaði. Við þetta 
starf yrði nýtt reynsla og þekking 
núverandi starfsmanna Strætó.

Samkvæmt tillögu Par-x yrði 
viðfangsefni Strætó eingöngu 
tilteknar stofnleiðir. Vilji sveitar-
félögin bjóða upp á þjónustu utan 
stofnleiðanna myndu þau sjálf 
þurfa að annast hana en fá þó 
aðstoð frá Strætó við útboð og 
slíkt.

Varðandi framtíðarstjórn á 
Strætó leggur Par-x til ýmsar 
leiðir sem hver og ein er sögð 
hafa kosti og galla. Meðal leið-
anna sem stungið er upp á er 
að borgarstjóri og bæjarstjórar 
myndi stjórn Strætó, að Reykja-
víkurborg fá fleiri fulltrúa í 
stjórn, eins og fyrr segir og að 
Reykjavíkurborg taki Strætó 
algjörlega yfir og selji hinum 
sveitarfélögunum síðan þjónustu 
fyrirtækisins.  gar@frettabladid.is

STRÆTISVAGN Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru reknar með miklu 
tapi og sveitarfélögin vilja ekki taka á sig meiri byrðar af þeim. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Strætó bjóði út allan 
rekstur strætisvagna
Ráðgjafarfyrirtæki leggur til að Strætó bs. segi upp vagnstjórum og hætti rekstri 
eigin vagna. Ákvörðun hefur ekki verið tekin en sveitarfélögin sem eiga félagið 
leggja ofuráherslu á sparnað og engir nýir vagnar verða keyptir á næsta ári.

ÖRYGGISMÁL Sprengjudeild Land-
helgisgæslunnar var kölluð út 
nýlega til að kanna dufl sem 
barst á land í Skarðsfjöru við 
Skaftárdjúp. Við nánari athugun 
reyndist um rússneskt hlerunar-
dufl að ræða en einnig fannst í 
fjörunni rússnesk siglingabauja 
ásamt hita- og seltumæli úr kaf-
bát sem notaður er til að mæla 
seltu- og hljóðhraða í sjónum. 
Voru bæði duflin götuð til að þau 
sykkju þegar þau bærust að nýju 
til sjávar. Stafar því ekki af þeim 
hætta fyrir sjófarendur.

Sprengjudeildin var einnig 
kölluð út fyrr í þessari viku 
þegar torkennilegur hlutur 
fannst á Reykjanesi. Við nánari 
athugun reyndist hluturinn vera 
óvirk sprengja frá seinni heims-
styrjöldinni.  - shá

Sprengjusveit kölluð út:

Reyndist vera 
hlerunardufl

DÓMSMÁL Karlmaður hefur í 
Héraðsdómi Reykjavíkur verið 
dæmdur í sextíu daga fangelsi 
fyrir líkamsárás. 

Honum var gefið að sök að hafa 
gripið í mann í Bankastræti og 
skellt honum í jörðina. Fórnar-
lambið hlaut djúpt sár á vinstri 
augabrún og áverka í andliti og 
munnholi, auk fleiri meiðsla. Að 
auki brotnaði upp úr framtönn.

Auk fangelsisdómsins var 
árásar maðurinn dæmdur til að 
greiða fórnarlambinu tæplega 370 
þúsund krónur í skaðabætur, auk 
málskostnaðar. Hann hafði áður 
hlotið tvo dóma fyrir líkamsárásir. 
 - jss

Dæmdur fyrir líkamsárás:

Skellti manni 
og stórslasaði

Gaf hálfa milljón króna
Smábátafélagið Reykjanes ákvað 
nýverið á aðalfundi að styrkja 
björgunarsveitirnar fimm á Reykjanes-
skaganum, um hálfa milljón króna. 
Styrkurinn var afhentur á landsæfingu 
slysavarnafélaganna sem haldin var á 
Reykjanesskaganum í október. 

ÖRYGGISMÁL

SPURNING DAGSINS
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ALÞINGI Ríkið þarf ekki að ganga 
jafnlangt í skattahækkunum og 
ráðgert var í fjárlagafrumvarp-
inu. Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra greindi frá því 
á Alþingi í gær að „aðlögunar-
þörf ríkissjóðs“ yrði 52 millj-
arðar króna á næsta ári en ekki 
72 milljarðar eins og áætlað 
var. Dregið verður úr áformum 
um skattahækkanir sem þessu 
nemur.

„Við erum enn með aðilum 
vinnumarkaðarins að reyna að 
ná sátt um þá skattlagningu sem 
verður bæði á fyrirtækin og ein-
staklingana,“ sagði Jóhanna.

Bjarni Benediktsson, formaður 

Sjálfstæðisflokksins, gagnrýndi 
ríkisstjórnina fyrir ómarkvissa 
stjórn efnahagsmála og fyrir 

að reyna ekki að ná sátt um rík-
isfjármálin næsta ár. Stöðug-
leikasáttmálinn væri í uppnámi. 
Stefnuleysi ríkisstjórnarinnar 
yki á óvissu og óöryggi sem festi 
stöðnun og hnignun í sessi og 
dýpkaði og lengdi kreppuna.

„Staðreyndin er sú að við erum 
að sjá sterkar vísbendingar um 
jákvæða þróun og að við getum 
unnið okkur tiltölulega hratt út úr 
kreppunni,“ sagði Jóhanna. Besta 
leiðin sé að halda í megin atriðum 
við gerðar áætlanir, sem byggja 
á samstarfi við AGS. „Allar vís-
bendingar benda til að séum á 
réttri leið, þótt það sé erfiður 
vetur fram undan.“  -pg

FOSSHÁLS 27 - 110 REYKJAVÍK | GATAN FYRIR OFAN NÝBYGGINGUNA
 HJÁ ÖLGERÐINNI | HOFDABILAR@HOFDABILAR.IS | S: 577-4747

BMW M5 E60 INDIVIDUAL 
Innfl uttur nýr 7/2007 ek 33 þ.km, V10 bensín 507hp SMG sjálfskipting. Sjálfskiptur 
og beinskiptur, 7 gíra skipting. Comfort-sæti, head-up display, hiti og kæling í sætum, 
voice-command kerfi . lyklalaust aðgengi, bluethooth, rúskin í topp, leður- mælaborð, 
ofl .ofl . 19” sumar og vetrardekk á felgum. Verð 11.900þ  Rnr.126283 
Skoðar skipti á ýmsum atvinnutækjum sem og öðrum bílum.

Í Fréttablaðinu í gær var ranghermt 
að Sigurður Bollason sætti rannsókn 
skattrannsóknastjóra vegna erlendra 
greiðslukorta. Þá er rangt sem hermt 
var að Sigurður eigi sæti í varastjórn 
Imons. Sigurður Bollason hætti við-
skiptum með Magnúsi Ármann í apríl 
2006. Beðist er afsökunar á þessum 
mistökum.

LEIÐRÉTTING

VIÐSKIPTI Lögmannsstofan Logos 
vann fyrir félag tengt Baugi, 
hinn 23. september, á sama tíma 
og lögmaður hjá Logos sá um 
uppgjör þrotabús Baugs.

Umrætt verkefni mun hafa snú-
ist um að senda út tilkynningu 
um breytingu á framkvæmda-
stjórn JMS Partners, þegar Jón 
Ásgeir Jóhannesson varð fram-
kvæmdastjóri þar.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Logos gerði stofan mistök með 
því að taka þetta að sér. Skrif-
stofa Logos í Reykjavík hafi ekki 
áttað sig á því hverjir áttu JMS, 
en verkið hafi verið skráð á skrif-
stofu Logos í Lundúnum. „Okkur 
þykir þetta miður,“ segir í til-
kynningu. Framkvæmdastjóri 
Logos vill ekki ræða málið.   - kóþ

Lögmannsstofan Logos:

Baugsvinna
fyrir mistök

Prófkjör á Nesinu
Prófkjör Sjálfstæðisflokksins á Sel-
tjarnarnesi fer fram í dag, laugardag-
inn 7. nóvember, milli klukkan tíu og 
sex. Fimmtán manns gefa kost á sér 
í prófkjörinu, en það fer fram í sal 
flokksins á Seltjarnarnesi, að Austur-
strönd 3 á þriðju hæð.

STJÓRNMÁL

Í Fréttablaðinu í gær var vitnað í 
Valdimar Árnason, sem hyggst opna 
farfuglaheimili á Selfossi í vor. Hann 
sagði „ …ekkert farfuglaheimili hér 
í kring, nema á Eyrarbakka.“ Annað 
farfuglaheimili er starfrækt í Gaul-
verjaskóla í Flóahreppi. 

ÁRÉTTING

Aðlögunarþörf ríkisins tuttugu milljörðum minni en talið hafði verið:

Ekki sama þörf á skattahækkunum

BJARNI 
BENEDIKTSSON

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

EFNAHAGSMÁL „Það hefur ekkert upp 
á sig að hlaða upp gjaldeyrisforða 
þegar vel árar ef fólk heykist á að 
nota hann á úrslitastundu. Hið opin-
bera getur haft lengri sjóndeildar-
hring en einkageirinn og því getur 
hann tekið stöðu með eða á móti 
eigin gjaldmiðli, jafnað sveiflur 
og grætt á öllu saman,“ segir Már 
Guðmundsson seðlabankastjóri. 

Már var aðalræðumaður á 
morgunverðarfundi Viðskipta-
ráðs Íslands í gær. Hann ræddi um 
stöðu efnahagsmála, þar á meðal 
gjaldeyrishöft í skugga fjármála-
hrunsins. Hann benti á að einn af 
lærdómum fjármálakreppunnar 
sé að rétt beiting gjaldeyrisforða 
geti skipt sköpum hvað snerti varð-
veislu peningalegs og fjármálalegs 
stöðug leika við erfiðar aðstæður. 
Hann benti á að Ástralar hefðu 
nýtt gjaldeyrisvaraforða sinn með 
árangursríkum hætti. 

Þá benti Már á að ekki mætti 
verja gengið gegnum þykkt og 
þunnt. Inngrip Seðlabankans á 
gjaldeyrismarkað um þessar mund-
ir miðuðu að því að draga úr óstöð-
ugleika gengisins og koma í veg 
fyrir „spírala gengislækkunar“. 

Hann sagði mjög hafa dregið úr 
inngripum bankans á gjaldeyris-
markaði. Bankinn hafi fram til 
þessa notað átta milljónir evra, 
jafnvirði tæpra fimmtán milljarða 
króna á gengi gærdagsins. 

Krónan féll nokkuð fram eftir 
degi í gær. Gengisvísitalan rauf 240 
stiga múrinn og hafði krónan ekki 
verið veikari á árinu. Hagfræði-
deild Landsbankans bendir á að 
Seðlabankinn hafi gripið í taumana 
og selt þrjár milljónir evra, tæpar 
560 milljónir króna, fyrir krón-

Gjaldeyrisforða má 
nota í gróðaskyni
Seðlabankastjóri segir inngrip á gjaldeyrismarkað miða að því að koma í veg 
fyrir lækkunarspíral. Aðalhagfræðingur bankans segir breytingu bankans á 
stýrivöxtum hafa mátt vera skýrari.

„Ég viðurkenni það að þetta var 
ekki gegnsætt,“ segir Þórarinn G. 
Pétursson, aðalhagfræðingur Seðla-
bankans. Hann sagði vaxtaákvörðun 
bankans á fimmtudag hafa verið 
lítils háttar slökun á peningalegu 
aðhaldi. 

Samhliða því að lækka stýrivexti 
um eitt prósentustig niður í ellefu 
prósent og innlánsvexti í níu 
prósent ákvað bankinn að gefa út 
innistæðubréf með 10,25 prósenta 
vöxtum. Bankinn hefur áður gefið út 
að markmið með útgáfu innistæðu-
bréfa sé að soga fjármagn úr banka-

kerfinu. Á þarsíðasta vaxtaákvörð-
unarfundi sagði seðlabankastjóri 
bankana tútna út af peningum, sem 
enginn vilji taka að láni. Því verði 
að gefa bönkunum kost á að ávaxta 
féð með einhverjum hætti. Þetta 
hefur verið gagnrýnt mjög enda 
ólíklegt að féð leiti út á markaðinn 
og knýi efnahagslífið af stað þar 
sem Seðlabankinn bjóði betri vexti.

„Það var vissulega ekki ætlunin 
að dulbúa eitthvað. Við vorum að 
laga vaxtaganginn svo við getum 
hreyft hann hvort heldur er upp eða 
niður,“ segir Þórarinn.  

EKKI DULBÚIN STÝRIVAXTAHÆKKUN

ur með þeim árangri að veikingin 
gekk að hluta til baka. Gengið end-
aði þó í rúmum 237 stigum, sem er 
með því veikara á árinu. 

Í nýrri spá Seðlabankans er gert 
ráð fyrir að gengi evrunnar liggi 

nálægt núverandi gengi. Ein evra 
kostaði í gær 186 krónur. Horft er 
til þess að gengið styrkist á næstu 
þremur árum og kunni evran að 
lækka við það niður í 170 krónur. 
 jonab@frettabladid.is
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SEÐLABANKASTJÓRI Íslending-
ar þurfa gjaldeyrisvaraforða til 
að geta staðið við afborganir 
erlendra lána til ríkissjóðs 
og stundað hófleg inngrip á 
gjaldeyrismarkaði.  

EFNAHAGSMÁL Helstu lykil tölur 
um efnahagsmál í ríkjum 
Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar OECD sýna 
að flest sé nú á uppleið eftir 
kreppuna djúpu.

Stofnunin spáir nú hagvexti 
á Ítalíu, í Frakklandi, Bretlandi 
og Kína auk þess sem hún segir 
að greina megi uppsveiflu í 
Kanada og Þýskalandi. Greini-
legur bati er einnig sagður 
sjáan legur í Bandaríkjunum, 
Japan og öðrum aðildarríkjum 
stofnunarinnar.

Stofnunin segir þó að þessi 
batamerki verði að taka með 
varúð. - gb

Batamerki víða um heim:

Hagvöxtur að 
komast á skrið

LÖGREGLA Yfirheyrslum hjá efna-
hagsbrotadeild Ríkislögreglu-
stjóra vegna notkunar á erlendum 
greiðslukortum miðar vel, segir 
Helgi Magnús Gunnarsson, yfir-
maður deildarinnar. Búið er að 
yfirheyra allflesta þeirra nítján, 
sem boðaðir hafa verið í skýrslu-
tökur. 

Grunur leikur á að kortin hafi 
verið notuð til að koma í umferð 
tekjum sem skotið hafði verið 
undan skatti.  - jss

Erlendu greiðslukortin:

Yfirheyrslurnar 
langt komnar

SJÁVARÚTVEGSMÁL Aflaverðmæti 
smábáta á síðastliðnu fiskveiði-
ári var 16,6 milljarðar króna, að 
sögn Arnars Pálssonar, formanns 
Landssambands smábátaeigenda. 
Þetta eru meiri verðmæti en 
komið hefur verið með að landi 
frá upphafi. Útflutningsverðmæti 
þessa afla er 33 milljarðar.

Heildaraflinn á bak við verð-
mætin er 73.421 tonn. Þorskur, 
ýsa og steinbítur voru 87 prósent 
af heildaraflanum og þegar ufsa 
er bætt við fer hlutdeild þessara 
fjögurra tegunda í tæp 92 prósent.

Alls veiddu smábátar 36.014 
tonn af þorski sem er 21,4 prósent 
heildarþorskaflans og 21.697 tonn 
af ýsu sem er 24,3 prósent heildar-
aflans.   - shá

Mestu verðmæti í sögunni:

Afli smábáta 
gaf 33 milljarða

Í REYKJAVÍKURHÖFN Hlutdeild smábáta 
í útflutningsverðmætum sjávarafla eykst 
ár frá ári.

GENGIÐ 06.11.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

238,878
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,67 125,27

206,84 207,84

185,59 186,63

24,935 25,081

22,033 22,163

17,876 17,98

1,3759 1,3839

198,81 199,99

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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11°

8°

4°

9°
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11°

17°
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Á MORGUN 

Hægt vaxandi SA-átt síð-
degis og þykknar upp.

MÁNUDAGUR
Stíf sunnanátt allra 

austast, annars hægari.
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FER AÐ HVESSA 
Á MORGUN   
Síðdegis á morgun 
fer að hvessa af 
suðaustri sunnan- 
og vestanlands 
og þykknar upp. 
Annað kvöld verður 
vindur á bilinu 13-
18 m/s sunnan og 
vestanlands. Strax 
á  mánudag lægir 
vestantil, en þá 
verður fremur stífur 
vindur  austanlands 
fram á síðdegið.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður



699

Grenilengja
Sería fylgir ekki
2718500, 2718506

Verð frá: Hágæða útiseríur sem þola vel íslenska veðráttu.

1.499
Aðventuljós
2702062, 5899631-3 159.990

            
saman

3ja ára ábyrgð

20%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

af allri 
málningu

Kaffi  Garður
          Skútuvogi
           Lau - Sun

Asparssúpa og brauð

190kr

Allar helgar 
fram að jólum

Heitt súkkulaði 
og tertusneið

290kr

87.990
109.990 79.990

99.990

Þvottavél
1805455

Þurrkari
1805461
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Fjölskylduspil 
á frábæru
tilboði!

Vr. A825 85060692
Fullt verð 5.990 kr. 

3.990 kr.
auk 1.000 punkta
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ALÞINGI Gylfi Magnússon, efna-
hags- og viðskiptaráðherra, segir 
að afskriftir lána vegna banka-
hrunsins verði óhjákvæmilega 
þær mestu sem dæmi eru um í 
sögu vestrænna hagkerfa. „Lík-
lega tapast fjórar til fimm lands-
framleiðslur í hagkerfinu,“ sagði 
Gylfi í utandagskrárumræðum á 
Alþingi í gær. Tapið lendir að lang-
mestu leyti á erlendum kröfuhöf-
um bankanna.

Guðlaugur Þór Þórðarson, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, efndi 
til umræðu um afskriftir skulda 
og samkeppnisstöðu fyrirtækja. 
Hann sagði nauðsynlegt að tryggja 
gagnsæi og réttlæti við afgreiðslu 
málefna fyrirtækja í ríkisbönkun-
um. „Af hverju fá sumir afskriftir 
en aðrir ekki?“ spurði Guðlaugur 
og sagði að viðskiptaráðherra virt-
ist ekki eiga önnur svör en þau að 
skipa nýjar nefndir til að fjalla um 
málið.

Gylfi Magnússon sagði að taka 
þyrfti tillit til samkeppnissjónar-
miða og skoða hvort endurreisa 
ætti fyrirtækjasamsteypur sem 
valdið hefðu fjölmörgum vanda-
málum í samkeppnismálum á 
undanförnum árum. „Mín skoðun 
er að það eigi ekki að gera nema 
í algjörri neyð,“ sagði Gylfi 
Magnússon.

Eftirlit verði haft með því að 
verklagsreglum sé fylgt og ekki 
afskrifað meira en þarf til að 
eftir standi lífvænleg fyrir-
tæki, sem geta staðið í skil-
um. Ekki eigi að færa nýjum 
eða gömlum eigendum neinar 
gjafir. 

Sigríður Ingi-
björg Ingadóttir, 
þingmaður 

Samfylkingarinnar, sagði að sextíu 
til sjötíu prósent fyrirtækja í land-
inu þyrftu á aðstoð að halda. Fjölda 
fyrirtækja hefði verið stjórnað á 
óábyrgan hátt. Þau hefðu skuldsett 
sig gríðarlega. Þessum fyrirtækj-
um ætti að skipta upp og setja þau 
á markað, „þannig að íslensk heim-
ili geti fjárfest í þessum fyrirtækj-
um og þannig stuðlað að endurreisn 
Íslands“.

Gunnar Bragi Sveinsson, þing-

maður Framsóknarflokksins, sagð-
ist sakna þess að ekki væru til skýr-
ar, einfaldar og gagnsæjar reglur 
um málið og spurði hvort rétt væri 
að Alþingi setti lög um skilyrði 
afskrifta og upplýsingaskyldu 
bankanna. „Það er alveg ljóst að 
það er mikið geðþóttavald í gangi 
varðandi það hverjir fá afskrifað-
ir skuldir og hvernig það er gert. 
Þetta býður upp á spillingu,“ sagði 
Gunnar Bragi. peturg@frettabladid.is

Afskriftir nema 4-5 
landsframleiðslum
Ekki á að endurreisa viðskiptasamsteypur nema í neyð, sagði viðskiptaráðherra 
í umræðum um afskriftir lána fyrirtækja á Alþingi í gær.

ALÞINGI Þingmenn lýstu áhyggjum af því að geðþóttaákvarðanir byggju að baki 
ákvörðunum ríkisbankanna um afskriftir á lánum fyrirtækja. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GUNNAR BRAGI 
SVEINSSON

GUÐLAUGUR Þ. 
ÞÓRÐARSON

GYLFI 
MAGNÚSSON

SIGRÍÐUR INGI-
BJÖRG INGADÓTTIR

HEILBRIGÐISMÁL Sóttvarnalæknir, 
Haraldur Briem, telur að um 
fimmtíu þúsund Íslendingar hafi 
veikst nú þegar af svínainflúensu. 
Hún sé ekki lengur í sókn, þegar 
litið er á landið í heild.

Frá og með mánudeginum 16. 
nóvember geta allir landsmenn 
pantað tíma á heilsugæslustöðvum 
fyrir bólusetningu gegn svínaf-
lensunni. Viku síðar, mánudag-
inn 23. nóvember, verður byrjað 
að bólusetja þá sem fyrstir skráðu 
sig. Alls hafa verið bólusettir um 
þrjátíu þúsund manns hérlendis 
og áfram verður haldið af full-
um krafti að bólusetja sjúklinga 
í skilgreindum forgangshópum 

með því bóluefni sem til er og 
með bóluefni sem væntanlegt er 
næstu tvær vikurnar.

Afleiðingar inflúensufaraldurs-
ins geta verið mjög alvarlegar 
eins og dæmin sanna hérlendis og 
erlendis. Sóttvarnalæknir hvetur 
því vanfærar konur og þá sem 
eru með „undirliggjandi sjúk-
dóma“ til að panta þegar í stað 
tíma fyrir bólusetningu á næstu 
heilsugæslustöð. 

Þá er eindregið mælst til þess 
að aðstandendur barna, ung-
menna og aldraðra með „undir-
liggjandi sjúkdóma“ sjái til þess 
að viðkomandi láti bólusetja sig.
 - jss

SÓTTVARNALÆKNIR Haraldur Briem 
telur að um fimmtíu þúsund hafi veikst 
af svínaflensu.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Almenn skráning í bólusetningu gegn svínaflensu hefst 17. nóvember:

Um 50 þúsund hafa veikst

LÖGREGLUMÁL Óljóst er hvort fjár-
málastjóri Knattspyrnusam-
bands Íslands framvísaði korti 
sambandsins á nektarstað í Sviss 
eða hvort það var tekið ófrjálsri 
hendi.

Svissneski vefmiðilinn 20minu-
tenonline.ch segir frá því að 
starfsmaður KSÍ og sambandið 
sjálft hafi verið rukkað fyrir 
jafnvirði átta milljóna króna eftir 
næturheimsókn starfsmannsins á 
strípibúllu í Zürich. Af þessu hafi 
spunnist dómsmál. Samkvæmt 
yfirlýsingu KSÍ átti heimsóknin 
sér stað fyrir fimm árum.

„Það er ljóst að okkar ágæti 
starfsmaður sýndi dómgreindar-
leysi með því að vera þarna með 
kortið en hann var náttúrlega 
ekki að versla fyrir kortið heldur 
var það bara straujað,“ segir Geir 
Þorsteinsson, formaður Knatt-

spyrnusambands Íslands, sem 
neitar því að önnur sambæri-
leg atvik hafi komið upp með 
greiðslukort KSÍ.

Geir segir að innan KSÍ hafi 

verið ákveðið að fjármálastjór-
inn héldi áfram enda hefði hann 
unnið flekklaust starf. Hann er 
enn hjá sambandinu. „En hann 
bar ábyrgð á þessu korti og hann 
varð náttúrlega að líða fyrir það 
og það var tekin ákvörðun 2005 
um að hann greiddi reikninginn 
til kreditkortafyrirtækisins.“

Aðspurður kveðst Geir alls ekki 
vera viss um að fjármálastjór-
inn hafi yfirhöfuð ætlað að nota 
kort KSÍ á nektarstaðnum. Þórir 
Hákonarson, framkvæmdastjóri 
KSÍ, vill ekkert um það segja 
hvort fjármálastjórinn hafi í 
raun ætlað að nota kortið. „Aðal-
gallinn er sá að kortin voru mis-
notuð af mönnum sem hafa sumir 
þegar verið dæmdir í fangelsi og 
aðrir viðurkennt brot sín með því 
að endurgreiða hluta af þessum 
fjármunum til hans.“   - gar

Fjármálastjóri KSÍ rukkaður um milljónir fyrir heimsókn á nektarstað í Zürich:

KSÍ rukkað fyrir kampavín og klám

GEIR ÞORSTEINSSON Formaður KSÍ 
segir greiðslukortamál fjármálastjóra 
sambandsins vera einsdæmi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SJÁVARÚTVEGSMÁL Nýlokið er haust-
könnun Hafrannsóknastofnunar-
innar á rækjumiðunum á Vest-
fjörðum og á fjörðum og flóum 
norðanlands. Minna fannst af 
þorski og var hann langt undir 
meðaltali áranna 2000-2009. Einn-
ig var minna af ýsu frá því í fyrra 
og var magn hennar undir meðal-
tali síðustu tíu ára. 

Útbreiðsla rækju var svipuð og 
í fyrra í Arnarfirði. Vísitala stofn-
stærðar var lægri en árið 2008. 
Stærð rækju var nálægt meðal-
tali. Hafrannsóknastofnunin hefur 
lagt til að rækjuveiðar verði leyfð-
ar í Arnarfirði veturinn 2009-2010 
með 300 tonna hámarksafla.  - shá

Haustkönnun Hafró:

Minna af 
þorski og ýsu

Líst þér vel á hugmyndir um 
framkvæmdir við Landspítala?
Já 42,9
Nei 57,1

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú fengið svínaflensu?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN
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Safnahelgi á Suðurlandi
Hellisheiðarvirkjun er opin frá kl. 9:00–18:00 alla daga vikunnar.
Í tilefni Safnahelgar á Suðurlandi 6.–8. nóvember verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá í virkjuninni.

Föstudagskvöldið 6. nóvember

Kl. 20:00 Kolviðarhólsdagar, sýning á ljósmyndum og gömlum munum frá Kolviðarhóli. Samgöngur og sagnir   
um Kolviðarhól. Þór Vigfússon, fyrrverandi skólameistari FSu, heldur fyrirlestur um Kolviðarhól og   
samgöngur yfir Hellisheiði á fyrri tímum.       
Kynning á Móra frá brugghúsinu Ölvisholti.

Laugardagur 7. nóvember

Ljósmyndir og gamlir munir frá Kolviðarhóli til sýnis. Leiðsögn um virkjunina.

Sunnudagur 8. nóvember

Ljósmyndir og gamlir munir frá Kolviðarhóli til sýnis. Leiðsögn um virkjunina.  
Kl. 14:00 Gengið með leiðsögumanni frá virkjun og inn í Dauðadal. Þaðan gengið á Hádegishnjúk að skíða-  

stökkpalli við Búastein. Sagt frá Hellisheiðarvirkjun og Kolviðarhóli. Gangan er nokkuð erfið, gengið 
um brattar hlíðar, og tekur um eina og hálfa klukkustund.  

Kl. 16:00 Gangan frá því kl. 14:00 endurtekin.

Ókeypis aðgangur.

Bendum einnig á aðra skemmtilega viðburði í tengslum við Safnahelgina á Suðurlandi 6.–8. nóvember. 
Nánari upplýsingar eru á heimasíðunni: www.sofnasudurlandi.is

Dagskrá í Hellisheiðarvirkjun um Safnahelgina:

BANDARÍKIN, AP Nidal Malik Hasan, 
majór í bandaríska hernum, var 
fluttur á sjúkrahús strax á fimmtu-
dagskvöld eftir að hann hafði drepið 
þrettán manns og sært tugi annarra 
í herstöðinni Fort Wood í Texas.

Lögreglan hugðist yfirheyra 
Hasan strax og heilsufar hans 
leyfði, en hann var ekki talinn í lífs-
hættu. Árásin kom þeim sem þekktu 
hann mjög á óvart.

Hasan er 39 ára gamalla mús-
limi sem hafði stundað læknis-
nám á vegum hersins og sérhæfði 
sig í geðlækningum með áherslu á 
áföll og forvarnir. Bænaleiðtogi í 
mosku, sem Hasan sótti reglulega, 
sagði hann ekki hafa aðhyllst öfga-
skoðanir af neinu tagi. Hann hafi 
lagt metnað í hermennskuna og oft 
klæðst herbúningnum við bæna-
hald.

Hasan fór samt ekki dult mað 
andstöðu sína við hernað Banda-
ríkjanna í Afganistan og Írak. Hann 
hafði gert sér vonir um að Barack 
Obama Bandaríkjaforseti myndi 
kalla herinn heim frá báðum þess-
um löndum, og átti stundum í deil-
um við aðra í hernum sem styðja 
stríðsreksturinn.

Fyrir hálfu ári vakti Hasan að 
vísu athygli lögreglunnar vegna 
netskrifa um sjálfsvígsárásar-
menn, þar sem þeir voru meðal 
annars lagðir að jöfnu við hermenn 

sem fleygðu sér yfir handsprengju 
til þess að bjarga lífi félaga sinna. 
Málið hafði ekki verið rannsakað og 
ekki er staðfest að hann hafi í raun 
skrifað þetta.

Fyrir stuttu var honum svo til-
kynnt að senda 
ætti hann úr 
landi. Heimildar-
menn innan hers-
ins segja að hann 
hafi átt að fara 
til Íraks.

Mikil ringul-
reið varð í her-
stöðinni þegar 
hann tók að 
skjóta á fólk 

skömmu eftir hádegi á læknamið-
stöð þar sem hermenn, sem annað 
hvort eru á leið í hernað erlendis eða 
nýkomnir til baka, gangast undir 
læknisskoðun.

Nokkur vitni segja hann hafa 
hrópað eitthvað um mikilfengleika 
guðs þegar hann hóf skothríðina.

Í fyrstu var talið að Hasan hafi 
látist í átökunum, en síðar kom í ljós 
að hann var á lífi. Ekki var heldur 
talið útilokað að sumir hinna látnu 
hefðu orðið fyrir skotum úr byssu 
Hasans heldur frá öðrum sem 
brugðust við og skutu til baka. Ótrú-
legt þykir að honum hafi tekist að 
drepa og særa svo marga.

 gudsteinn@frettabladid.is

Byssumaður 
á sjúkrahúsi
Árásarmaðurinn Nidal Hasan er geðlæknir í banda-
ríska hernum. Hann var fluttur á sjúkrahús eftir að 
hafa myrt þrettán manns og sært tugi annarra.

1 Hvað lækkuðu svonefndir 
stýrivextir Seðlabankans mikið 
í vikunni?

2 Hvenær á stjórnlagaþing að 
taka til starfa?

3 Hvar eiga krossar ekki við 
að mati Mannréttindadómstóls 
Evrópu?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 72

NIDAL HASAN

VIÐSKIPTI Hugbúnaðarfyrirtækið 
CCP, sem á og rekur fjölspilunar-
leikinn EV E 
Online, neydd-
ist til að endur-
fjármagna víxil 
í krónum í gegn-
um MP banka í 
enda síðasta 
mánaðar. Fyrir-
tækið hefði vilj-
að endurfjár-
magna lánið 
me ð útgá fu 
skuldabréfs 
í krónum og 
greiða til baka í dölum. Fjárfestar 
höfðu ekki áhuga.

Þetta segir Vilhjálmur Þor-
steinsson, stjórnarformaður 
fyrirtækisins.

Fyrirtækið horfði til þess að 
nýta heimild Seðlabankans frá í 
vor og gefa út skuldabréf í krón-
um í sumar en greiða til baka í 
dölum á allt að sjö árum. Bank-
inn gaf heimildina út í maí á 
þessu ári með það fyrir augum að 
vinda ofan af krónubréfaeignum 
erlendra fjárfesta sem festust hér 
með eignir sínar við innleiðingu 
gjaldeyrishaftanna í fyrravetur. 
Fimm fyrirtæki lýstu yfir áhuga 
á skuldabréfaútgáfu sem þessari 
og var CCP komið lengst. Það blés 
til skuldabréfaútboðs í maílok en 

lítið barst út af niðurstöðu þess.
Vilhjálmur viðurkennir að 

endur fjármögnunin hafi verið 
í mótsögn við stefnu fyrirtækis-
ins. Það hafi í gegnum tíðina 
verið á hröðum flótta undan pen-
ingamálastefnunni hér síðustu 
ár. Einungis tvö prósent tekna 
fyrirtækisins séu í innlendri 
mynt, bókhaldið sé fært í dölum 
frá síðasta ári og starfsfólki 
greidd laun í evrum og dölum. 

„Við unnum að því að færa 
víxil inn yfir í dali. En það var 
ekki mögulegt. Ef við gætum 
myndum við kjósa að taka öll lán 
í erlendum gjaldmiðlum,“ segir 
Vilhjálmur.  - jab

VILHJÁLMUR 
ÞORSTEINSSON

Enginn jöklafjárfestir hafði áhuga á að lána í krónum en fá greitt í dölum:

CCP var þvingað í krónulán
VEIÐI Útgefin veiðikort á árinu 
nálgast nú 11.600 kort en hefur 
verið að meðaltali um tíu þúsund 
kort á ári. Fara þarf aftur til árs-
ins 1997 til að finna álíka fjölda 
en þá voru gefin út 12.664 kort. 
Þá hefur aðsókn að veiðikorta- og 
skotveiðinámskeiðum aldrei verið 
meiri.

Hlutur kvenna í hópi veiði-
manna fer ört vaxandi og hefur 
hlutfallið farið úr tæpum tveim 
prósentum árið 2000 í tæp þrjú 
prósent í ár. Þrátt fyrir mikinn 
fjölda veiðikorta er áætlaður 
fjöldi virkra veiðimanna á bilinu 
sex til sjö þúsund ár hvert.

   - shá

Annir á Umhverfisstofnun:

Veiðimönnum 
fjölgar stöðugt

SLYS Flugstoðir þurftu að grípa 
til varaaflstöðvar til að knýja 
starfsemi sína um hádegið í gær. 
Grafa, sem var við störf á fram-
kvæmdasvæði í Vatnsmýrinni, 
gróf rafmagnsstreng í sundur 
með fyrrgreindum afleiðingum.

Aldrei var hætta á að starfsemin 
riðlaðist því vara aflstöð fór strax 
í gang. Hjördís Guðmundsdóttir, 

upplýsingafulltrúi Flugstoða, 
segir að starfsemin sé vel tryggð. 
Bregðist varaaflsstöðin einnig 
taki flugumferðar stjórar annars 
staðar við. Það virki á báða vegu, 
því Flugstoðir hafi þurft að taka 
yfir stjórn í Bretlandi vegna bil-
unar þar. Rafmagnsleysið í gær 
varði í hálfa klukkustund. 
 - kóp

Flugstoðir þurftu að grípa til varaaflstöðvar:

Rafmagnsstrengur 
grafinn í sundurSTJÓRNVÖLD Ríkisstjórnin sam-

þykkti í gær að veita sjö milljónir 
króna til Þjóðfundar sem haldinn 
verður laugardaginn 14. nóvem-
ber næstkomandi.

Hópur, sem kallar sig Maura-
þúfuna, undirbýr fundinn þar 
sem 1.500 manns eiga að koma 
saman í Laugardalshöll. 1.200 
þátttakendur eru valdir með  
slembiúrtaki úr þjóðskrá en að 
auki verður 300 þátttakendum 
boðið frá stjórnvöldum og ýmsum 
stofnunum og samtökum.  - pg

Ríkisstjórnin veitir fjármuni:

Milljónastyrkur 
til Þjóðfundar

HÖFUÐSTÖÐVAR HERSINS Í FORT HOOD Lögreglubifreið fyrir utan bygginguna þar 
sem Hasan hóf árásirnar.  NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?
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Til hamingju stúdentar!Til hamingju stúdentar! Loksins er draumastrætóskýlið Loksins er draumastrætóskýlið
ykkar tilbúið. Upphitað og upplýst með ykkar tilbúið. Upphitað og upplýst með nýju og fersku rafmagninýju og fersku rafmagni
frá frá Orkusölunni Orkusölunni og búið þráðlausu neti frá og búið þráðlausu neti frá SímanumSímanum.

Stúdentaráð Háskóla ÍslandsStúdentaráð Háskóla Íslands og og OrkusalanOrkusalan hafa tekið höndum hafa tekið höndum
saman og sérútbúið strætóskýlið við Þjóðminjasafnið. saman og sérútbúið strætóskýlið við Þjóðminjasafnið.
Nú getið þið yljað ykkur þar í vetur. Nú getið þið yljað ykkur þar í vetur. Húrra!Húrra!

Til hamingju stúdentar! Loksins er draumastrætóskýlið 
ykkar tilbúið. Upphitað og upplýst með nýju og fersku rafmagni
frá Orkusölunni og búið þráðlausu neti frá Símanum.

Stúdentaráð Háskóla Íslands og Orkusalan hafa tekið höndum 
saman og sérútbúið strætóskýlið við Þjóðminjasafnið. 
Nú getið þið yljað ykkur þar í vetur. Húrra!
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PALESTÍNA, AP Bernard Kouchner, 
utanríkisráðherra Frakklands, 
segir það ógna friðnum geri Mah-
moud Abbas alvöru úr yfirlýsing-
um sínum um að bjóða sig ekki 
fram til næsta kjörtímabils.

Ahmet Davutoglu, utanríkis-
ráðherra Tyrklands, sem var í 
heimsókn hjá starfsbróður sínum 
í Frakklandi, sagðist vona að 
ákvörðun forseta Palestínustjórnar 
væri ekki endanleg.

Bjóði Abbas sig ekki fram í 
janúar gæti það aukið sigurlíkur 
Hamas-samtakanna, andstæðinga 
Fatah-hreyfingarinnar, sem Abbas 
hefur stjórnað síðan Jasser Arafat 
féll frá árið 2004.

Fatah-hreyfingin mun líklega 
bjóða fram Nasser Al-Kidwa, fimm-
tugan frænda Arafats, sem hefur 
verið fulltrúi Palestínustjórnar hjá 
Sameinuðu þjóðunum.

Einna líklegast þykir þó að Mar-
wan Barghouti, Fatah-maður sem 
hefur setið í fangelsi í Ísrael árum 
saman, beri sigur úr býtum. Barg-
houti bauð sig fram árið 2004, þrátt 
fyrir að sitja í fangelsi, en dró 
framboð sitt til baka vegna þrýst-
ings frá áhrifamönnum í Fatah.

Abbas sagðist ekki hafa áhuga á 
að gegna embættinu lengur vegna 
pattstöðu í friðarmálum, sem hann 
sakar bæði Ísraela og Bandaríkin 
um að bera ábyrgð á.  - gb

Ákvörðun Mahmouds Abbas veldur uppnámi:

Óvissa um fram-
haldið hætti Abbas

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið dæmdur í Hér-
aðsdómi Suðurlands í átta mánaða 
skilorðsbundið fangelsi fyrir að 
hafa haft tvívegis mök við þrettán 
ára gamla stúlku. Þetta átti sér stað 
í september í fyrra. 

Maðurinn var ákærður fyrir að 
beita stúlkuna ólögmætri nauðung 
og með því að notfæra sér ölvunar-
ástand og reynsluleysi hennar og 
yfirburðastöðu vegna aldursmunar 
og líkamsburða, svo hún gat ekki 
spornað við samræðinu. Hann var 
sýknaður af þeim hluta ákærunnar, 
þar sem hvorki þótti sannað að 
stúlkan hefði verið mjög ölvuð, né 
óviljug til samræðisins. 

Maðurinn hafði boðið tveimur 
stúlkum heim til sín. Hann sagði 
umrædda stúlku hafa sagt sér að 
hún væri fimmtán ára. Fyrir dómi 
játaði hann að hafa tvisvar haft 
samræði við hana umrædda nótt. 

Dómurinn taldi vafa leika á að 
maðurinn hefði vitað að stúlkan var 
ekki orðin fimmtán ára. Hins vegar 
hefði hann sýnt gáleysi  með því 
að grennslast ekki fyrir um aldur 
hennar, þar sem útlit hennar svar-
aði til aldurs.

Maðurinn var auk ofangreinds 
dæmdur til að greiða stúlkunni 400 
þúsund krónur í miskabætur og sak-
felldur fyrir að hafa veitt tveimur 
ungum stúlkum áfengi. - jss

SELFOSS Héraðsdómur Suðurlands á 
Selfossi dæmdi í málinu.

Karlmaður á fertugsaldri dæmdur skilorðsbundið og til greiðslu miskabóta:

Hafði samræði við þrettán ára barn
FÆREYJAR Afgangur af rekstri 
Færeyjabanka fyrstu níu mánuði 
ársins var 146 milljónir danskra 
króna, eða tæpir 3,7 milljarðar 
íslenskra. Eftir skatt nemur hagn-
aðurinn 118 milljónum.

Í tilkynningu segir að tekjur 
af banka- og tryggingastarfsemi 
hafi verið 29 prósentum meiri en í 
fyrra. Meðal þess sem ráðist var í 
á tímabilinu voru meirihlutakaup í 
íslenska tryggingafélaginu Verði.

Færeyja banki var einn af þeim 
bönkum sem fengu aðstoð danskra 
stjórnvalda í kreppunni þar.

Eigið fé bankans er nú 1,62 
milljarðar danskra, tæpur 41 
milljarður íslenskra.  - kóþ

Fyrstu níu mánuðir ársins:

Færeyjabanki 
skilar afgangi

STYÐJA ABBAS Fjöldi Palestínumanna kom saman í Ramallah í gær til að lýsa stuðn-
ingi við Mahmoud Abbas.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BÚRKUKLÆDDAR Í KANDAHAR Í 
Kandahar í Afganistan fengu þessar 
búrkuklæddu konur far ásamt 
brosmildri stelpu á litlum vagni dregn-
um af asna. NORDICPHOTOS/AFP



Landsbankinn býður viðskiptavinum sínum upp 
á lækkun höfuðstóls fasteignalána í erlendri mynt. 
Hægt er að breyta erlendu fasteignaláni í verðtryggt 
eða óverðtryggt lán í íslenskum krónum og getur 
höfuðstóll lækkað um allt að 27%. 

Höfuðstólslækkun 
fasteignalána í 
erlendri mynt

LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ   |  landsbankinn.is  |  410 4000
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Við höfuðstólslækkun mun greiðslubyrði í flestum tilfellum 
haldast óbreytt eða hækka. Hægt er að lækka greiðslubyrði 
ef svigrúm er til lengingar lánsins. Lækkun á höfuðstól er háð 
eftirstöðvatíma hvers láns. 

Lausnin hentar þeim sem vilja losna við gengissveiflur, selja 
eign sína eða greiða upp fasteignalán sitt. Þeir sem greiða  
inn á lán sín njóta hlutfallslegrar lækkunar á höfuðstól. 

Landsbankinn leggur ríka áherslu á að viðskiptavinir kynni sér 
vel kosti og ókosti þess að breyta láni sínu. Í mörgum tilfellum 
er greiðslujöfnun erlendra lána hentugri kostur ef viðskiptavinur 
leitast eftir lægri greiðslubyrði. 

Allir viðskiptavinir með fasteignalán í erlendri mynt sem tekin 
voru fyrir 9. október 2008 geta sótt um höfuðstólsleiðréttingu 
frá 11. nóvember til 29. janúar 2010. Skilyrði er að lán sé í skilum.

Nánari upplýsingar um höfuðstólslækkun fasteignalána 
og önnur úrræði sem Landsbankinn býður má finna á 
landsbankinn.is eða í næsta útibúi Landsbankans.

M.v. 20.000.000 kr. lán til 40 ára, 50% JPY / 50% CHF

20.000.000 kr. 14.600.00 kr.

Höfuðstóll
í dag

Höfuðstóll
eftir lækkun

Lækkun höfuðstóls Breyting á greiðslubyrði

78.000 kr.

Greiðslubyrði
í dag

74.000 kr.

Verðtryggt 
lán

113.000 kr.

Óverðtryggt 
lán** ***

Landsbankinn lækkar vextiLandsbankinn hefur verið leiðandi í lækkun vaxta og býður 
hagstæð kjör á verðtryggðum og óverðtryggðum útlánum.  
Endurfjármögnun getur því verið góður kostur fyrir þá  
sem eru með óhagstæð lán eða skammtímaskuldir. 

 Verðtryggðir vextir frá 5,3%
 Óverðtryggðir vextir frá 9,0%

*

*

 ** m.v. verðtryggt lán með 5,3% breytilegum vöxtum og jöfnum greiðslum. 
 *** m.v. óverðtryggt lán með 9% breytilegum vöxtum og jöfnum greiðslum.
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M.v. 20.000.000 kr. lán til 40 ára, 50% JPY / 50% CHF
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Verið er að móta sóknaráætlanir í öllum 
landshlutum samkvæmt samþykkt ríkis-
stjórnarinnar um nýja skiptingu landsins í 
sjö vaxtarsvæði. Síðan Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra kynnti hugmyndina 
á fyrsta fundi ríkisstjórnarinnar á Akureyri 
í maí hafa heimamenn, hagsmunaaðilar, 
stofnanir og ráðuneyti unnið undir forystu 
landshlutasamtaka sveitarfélaganna og 
stýrihóps áætlunarinnar. Svæðaskiptingin 
er hugsuð sem verkfæri í endurreisn efna-
hagslífsins og takmarkið er að Ísland verði 
aftur komið í hóp samkeppnishæfustu ríkja 
heims árið 2020.

Sjö svæði
Svæðaskiptingin var ekki óumdeild þegar 
hún var sett fram í fyrstu enda viðurkennt 
að erfitt sé að skipta landinu í svæði á þann 
hátt sem gert var. Má nefna að til stóð að 
svæðin yrðu færri. Kom til dæmis til greina 
að Vestfirðir og Vesturland yrðu eitt svæði 
og allt Norðurland. Frá þessu var horfið þar 
sem slík svæðaskipting myndi vekja hörð 
viðbrögð og tefði undirbúnings verkefnisins 
fram úr hófi. Í fljótu bragði sýnist þó eðli-
legt að Vestfirðir og Vesturland séu sérstakt 
svæði en spurt er með hvaða rökum þjón-
ustukjarnarnir Akureyri og Sauðárkrókur 
eru settir á jaðrana á sínum svæðum. 

Við svæðaskiptinguna var haft samráð við 
Samband sveitarfélaga og landshluta samtök 
á sveitarstjórnarstigi. Skiptingu lands-
hlutasamtakanna var fylgt að stórum hluta 
og gegna þau lykilhlutverki við áætlana-
gerðina. Útilokað þótti að nýta skiptingu 
opinberra þjónustusvæða eða stjórnsýslu-
umdæmi eins og þau eru nú. Ástæðan er 
einfaldlega sú að hið opinbera hefur notað 
um fjórtán mismunandi skilgreiningar við 
skiptingu landsins. Til að áætlanagerð yrði 
skilvirk, og hægt væri að ganga til verka 
strax, var talið grundvallaratriði að kasta 
eldri skilgreiningum fyrir róða. 

Áætlun um áætlanir
Fjölmargir þættir munu fléttast saman við 
mótun sjö áætlana í héraði í eina heildstæða. 
Atvinnumál eru í forgrunni en umhverfis-
mál, menntamál, samgöngumál, endur-
skipulagning opinberrar þjónustu og efl-
ing sveitarstjórnarstigsins eru jafnframt 
undir. Byggðaáætlun snertir á verkefninu 
og Byggðastofnun tekur þátt í undirbúnings-
vinnunni. Þeirra er að fella byggðaáætlun 
fyrir árin 2010-2013 að sóknaráætluninni.

Hér má beina athyglinni að því að byggða-
áætlanir hér á landi ná aðeins til hluta lands-
ins. Engin stefna fyrir höfuðborgarsvæðið 
er unnin á þeim vettvangi, ólíkt því sem 
gerist víða erlendis. Í ljósi þess að atvinnu-
leysið er mest á höfuðborgarsvæðinu og á 
Suðurnesjum er ekki síst hætta á fólksflótta 
þaðan. Áætlunargerðin gæti því ekki síst 
gagnast suðvestursvæðinu eins og það er 
skilgreint í tillögunum. Viðmælendur Frétta-
blaðsins hafa gengið svo langt að segja að 
gangi sóknaráætlunin eftir muni það fyrst 
og síðast styrkja höfuðborgarsvæðið með 
því að efla samstarf á svæðinu.

Fyrir eru fjölmargar áætlanir ríkisins um 
sértæk verkefni, til dæmis samgönguáætlun. 

Umfang þeirra er mikið og ekki hægt að 
segja að þær séu alltaf aðgengilegar. Ný 
áætlun á því að einfalda hlutina þótt það sé 
mótsögn í sjálfu sér. Eftir stendur að sam-
vinna landsmanna um hvað sveitarfélög eiga 
að vera stór og hvernig þau eiga að vinna 
saman kæmist ekki langt ef áætlanir um 
samgöngur og fjarskipti eru ekki hluti af 
heildarmyndinni.

Mislangt komið
Undirbúningsvinna á svæðunum sjö er 
mislangt komin þar sem sum svæðin hafa 
forskot. Víða á landsbyggðinni hafa verið 
unnar áætlanir í atvinnumálum sem halda 
gildi sínu óháð nýrri sóknaráætlun. Á Vest-
fjörðum var þegar byrjað að endurskoða 
byggðaáætlun fyrir Vestfirði sem var unnin 
árið 2002 af Vestfirðingum sjálfum vegna 
óánægju með byggðaáætlun stjórnvalda frá 
sama ári. Fjórðungssamband Vestfirðinga og 
Atvinnuþróunarfélagið voru því langt komin 

með hugmyndavinnu náskylda þeirri hug-
myndafræði sem 2020 sóknar áætlun snýst 
um. Eftir að sóknaráætlun ríkisstjórnar-
innar var kynnt hafa Vestfirðingar endur-
skoðað sína byggðaáætlun í því ljósi. 

Borgarstjórn stóð öll á bak við tillögu um 
að ráðist yrði í gerð sóknaráætlunar fyrir 
borgina strax eftir hrun. Tillögur stýrihóps 
voru kynntar á hugmyndaþingi í haust og 
síðar drög að sóknaráætlun. Þau eru höfð 
til hliðsjónar við gerð sóknaráætlunar fyrir 
suðvestursvæðið og gagnast síðar við gerð 
sóknaráætlunarinnar á landsvísu. 

Enn ein skýrslan
„Víst er það virðingarvert að ríkisstjórnin 
vilji sækja fram og efla atvinnulíf og byggð 
um allt land, en sannast sagna virðist verk-
efnið stefna í að verða enn ein skýrslan ofan 
á allar hinar fyrri með sömu greiningu og 
svipaðar tillögur,“ skrifaði Kristinn H. 
Gunnarsson, fyrrverandi alþingismaður, 

eftir fjórðungsþing Vestfirðinga í september. 
Þá hafði hann hlustað á kynningu Dags B. 
Eggertssonar, borgarfulltrúa og formanns 
stýrihóps verkefnisins. Þessi orð Kristins 
kristalla á margan hátt efasemdir viðmæl-
enda Fréttablaðsins. Önnur gagnrýni er að 
2020 sóknaráætlunin virðist flókin og meira 
umbúðir en innihald. Að vinnunni eigi að 
koma mýgrútur manns, ráðgjafahópar og 
rýninefndir á meðan Íslendingum gangi 
ekki allt of vel að ná fólki saman og komast 
að haldbærri niðurstöðu. Þá eru menn efins 
um að „stjórnvöld þori að feta slóðina“ sem 
mörkuð verður í undirbúningsvinnunni. Sér-
staklega ef róttækar tillögur líti dagsins ljós 
þegar þar að kemur. 

FRÉTTASKÝRING: Byggðamál

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

AÐFERÐAFRÆÐI 2020 SÓKNARÁÆTLUNAR

Tilgangur og 
undirbúningur

Rannsóknir 
og greining

Framtíðarsýn 
mótuð

Stefnan í 
framkvæmd

1. Lokið. 2. Vinna langt komin. 3. Vor 2010. 4. Nóv-des 2010.

Afurð

Stýrihópur 
skipaður

Aðferðafræði 
ákveðin

Verkefnið 
mannað og 
skipulagt

Samspil við 
vaxtasamninga

Samspil við 
atvinnuhópa

Gagnaöflun 
samræmd

Styrkleikar 
og veikleikar 
svæða dregnir 
fram

Greiningar 
gagna

Styrkleikar 
atvinnugreina 
metnir

Stefnumótun 

Atvinnustefna 
svæða mótuð

Vaxtartækifæri 
skilgreind

Markmiða-
setning

Heildstæð 
aðgerðaáætl-
un sett fram

Áætlanir 
ríkisins og 
hvers svæðis 
samþættar

Aðstoð og 
aðgerðir í 
nýsköpun

Verkefna-
lýsing og 

verkáætlun

Greiningar-
skýrsla

Stefnu-
mótandi 
valkostir

Loka 
skýrsla og 
aðgerðar-

áætlun

Sóknaráætlun á teikniborðinu
Ríkisstjórnin hefur hrint af stað gerð sóknaráætlunar fyrir Ísland. Með henni á að vinna til baka það sem tapaðist í hruninu og 
koma landinu aftur í hóp samkeppnishæfustu ríkja heims. Ofsagt væri að allir telji aðgerðina vænlega til árangurs.

Þú færð Michelin dekkin hjá 
Hjólbarðaþjónustu N1

Það er sama hvort ekið er í slabbi, snjó, slepju
eða fljúgandi hálku - gripið í þessum ónegldu
dekkjum er alveg undursamlegt.“

Gylfi Guðjónsson, ökukennari

„Michelin X ICE eru 
bestu vetrardekk 
sem ég hef nokkru 
sinni kynnst á 40 ára 
ferli sem ökukennari.

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

REYÐAR-
FJÖRÐUR

SELFOSS

REYKJAVÍK

BORGARNES

ÍSAFJÖRÐUR

AKRANES

VESTMANNAEYJAR

BLÖNDUÓS

SAUÐÁRKRÓKUR

LANGANES:
Vilji til að tilheyra 
norðursvæðinu.
Eðlilegra að sækja 
þjónustu í vestur.
Samgöngur tengjast 
frekar Norður- en 
Austurlandi.

Kjarnasvæði

Tengingar landshluta

HÖFN
Vilji til að tilheyra 
suðursvæði.
Byggja verður upp 
upp grunnþjónustu 
vegna fjarlægðar 
við stærri kjarna.

Patreksfjörður

Siglufjörður

Raufarhöfn

Þórshöfn

Grundarfjörður

Höfuðborgarsvæði
Suðvestursvæði
Vestursvæði
Vestfjarðasvæði
Norðvestursvæði
Norðaustursvæði
Austursvæði
Suðursvæði
Miðhálendishluti sveitarfélaga

SVÆÐASKIPTING NÝRRAR SÓKNARÁÆTLUNAR

Landshlutasamtök Fjöldi sv. fél. Íbúafjöldi Stærð km2 Íbúar á km2

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 10 15.640 9.310 2
Fjórðungssamband Vestfirðinga 10 7.434 9.355 1
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 7 7.419 12.592 1
Eyþing 14 29.046 22.693 1
Samband sveitarfélaga á Austurlandi 8 10.575 21.986 1
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 15 26.277 24.688 1
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 5 21.533 818 26
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsv. 8 201.402 1.043 193



Situr þú á barnafötum sem enginn er að nota?  
Gerðu góð skipti. Komdu og skiptu þeim út 
fyrir barnaföt sem þið getið notað. Eða gefðu 
þau áfram á skiptimarkaðnum. Hjálpumst að.

Kuldaföt og sparifötOkkur vantar sérstak-lega útiföt og spariföt af öllum stærðum og gerðum.Komdu endilega með það sem þú átt 
ónotað af þeim, hvort sem þú ert að skipta eða gefa.

Skiptimarkaður

Komdu.
Opið í dag 

frá kl. 13-15

Barnafataskiptimarkaður Rauðakrosshússins
Borgartúni 25, Reykjavík

Situr þú á heillegum barnafötum?

Komdu með barnaföt 
á skiptimarkaðinn  og fáðu 
pakka af Frón mjólkurkexi

Kexverksmiðjan Frón er stuðningsaðili Rauða kross Íslands

Rauðakrosshússins fyrir barnaföt

Opið alla laugardaga frá kl. 13-15
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5. – 8. 
nóvemberÍ Smáralind

Silkikjóll
9.990 kr.
Stærðir 11 til 16 ára.

Jakkaföt, skyrtur
20% afsláttur
af jakkafötum, skyrtum og 
bindum í barnadeild.

Vesti
3.690

Leikföng og spil
20% afsláttur

Kjóll
2.990

Allir barnaskór
20% afsláttur
Kangaroos, Viking 
og Esprit.

Skyrtur frá
2.995 kr.

Kjólar frá 
4.995 kr.

Joggingbuxur frá
1.499 kr.
facebook.com/
adamsiceland

facebook.com/zinkiceland

KRAKKABÍÓ!

á laugardag og sunnudag í

Veröldin okkar
Ókeypis Emmess-ís fyrir 
krakka alla helgina á 
meðan birgðir endast.

FJÓRFÖLD OPNUNARHÁTÍÐ 
Í nýjum verslunum, Megastore, 3 Smárar,  
Original og Signatures of nature.

JÓLATÍSKA KRAKKANNA
Tískusýning við MEGASTORE kl. 15.00 í dag. 

ÓKEYPIS ANDLITSMÁLUN
við MEGASTORE á laugardaginn.

SIRKUSTRÚÐURINN WALLY
úr Sirkus Íslands verður með spaug og sprell .

FRÍTT Í HOPPUKASTALA
Í Vetrargarðinum alla helgina.



5. – 8. 
nóvember

313 SPORTBÍLL 
ANDRÉSAR TIL SÝNIS 
Í VETRARGARÐINUM

HITTU 
ANDRÉS ÖND Í DAG
Vetrargarðinum, frá kl. 13-17.

LÆRÐU AÐ 
TEIKNA  ANDRÉS ÖND
Flemming Andersen, Disney-teiknari, 
kennir þér að teikna Disney-myndir í 
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Stefán Haukur Jóhannesson 
sendiherra verður aðal-
samningamaður Íslands 
í aðildarviðræðunum við 
Evrópusambandið og fer 
fyrir íslensku samninga-
nefndinni sem skipuð var 
í vikunni. Björn Þór Sig-
björnsson settist niður með 
Stefáni Hauki og spurði 
hann um skrefin fram 
undan, stór og smá. Hann 
segist þegar hafa fengið 
góð viðbrögð við svörum 
Íslands við 2.500 spurninga 
lista Evrópusambandsins.

„Nú bíðum við eftir að fram-
kvæmdastjórnin ljúki yfirferð 
sinni yfir svör okkar og dragi upp 
álit sitt á þeim. Framkvæmda-
stjórnin telur svör okkar efnis-
lega góð og er ekkert að vanbún-
aði að ljúka þeim störfum. Þegar 
álitið liggur fyrir taka aðildarríki 
sambandsins það til meðferðar á 
leiðtogafundi undir lok þessa árs 
eða snemma á næsta ári. Sá fund-
ur tekur svo endanlega ákvörðun 
og við eigum ekki von á öðru en að 
hún verði jákvæð og niðurstaðan 
sú að hefja formlegar viðræður.

Þá tekur við vinna við að bera  
saman löggjöf Íslands og Evr-
ópusambandsins og sjá hvað fer 
saman og hvað ekki. Þannig ein-
angrum við þau mál og svið sem 
kalla á breytingar hjá okkur eða 
samninga um sérlausnir.

Við eigum líka eftir að útfæra 
nánar samningsmarkmið Íslands 
sem byggja á áliti utanríkismála-
nefndar Alþingis frá í sumar. Það 
er vegvísir okkar og leiðarljós. 

Evrópusambandið mun líka þurfa 
að búa til sinn samningsramma.“

Hefjast eiginlegar samninga-
viðræður með samanburðinum á 
löggjöfinni?

„Þessi rýnisvinna, sem svo er 
kölluð, er í raun undirbúningur að 
samningaviðræðunum. Samninga-
hóparnir koma að henni en í samn-
ingunum sjálfum kemur til minna 
kasta og samninganefndar innar að 
ræða við þá sem þessu sinna Evr-
ópusambandsmegin. Það gerist 
bæði á formlegum og óformlegum 
fundum. 

Meginþungi vinnunnar af okkar 
hálfu fer þó fram í Reykjavík með 
nánu samstarfi við Alþingi, sér-
staka ráðherranefnd, hagsmuna-
aðila og aðra. Þá verður sérstakur 
samráðsvettvangur settur á lagg-
irnar og við munum gæta þess að 
halda öllum vel upplýstum um öll 
skref sem stigin verða.“

Málið er gríðarlega viðkvæmt 
pólitískt. Munið þið geta skilið 
pólitíkina frá tæknilegum og fag-
legum úrlausnarefnum?

„Það tel ég já, enda leggjum við 
ríka áherslu á að vinna þetta af 
fagmennsku og vandvirkni. Með 
mér í samninganefndinni eru 
sautján mjög hæfir einstaklingar, 
sem búa að sérþekkingu og samn-
ingareynslu. Það hefur sýnt sig að 
við Íslendingar getum staðið ágæt-
lega að svona málum. EES-samn-
ingarnir voru til dæmis viðkvæm-
ir um leið og þeir voru viðamiklir 
og flóknir. Ég held að flestir geti 
verið sammála um að útkoman úr 
þeim hafi verið ágæt. Við búum að 
þeirri reynslu.“

Þú þekkir vel til Evrópusam-
bandsins, býstu við að samninga-
menn þess verði harðsnúnir?

„Við munum vafalítið þurfa að 
takast mjög hart á um ákveðin 
mál en þetta á auðvitað eftir að 

koma í ljós. Viðræðurnar eru ekki 
hafnar og því vil ég fara varlega 
í að bollaleggja um það. Verkefni 
okkar verður að tryggja hagsmuni 
Íslands, finna lausnir á okkar 
málum og ná sem hagstæðustum 
samningi. Það mun svo sýna sig 
hve sveigjanlegt Evrópusambandið 
verður.“

Hefurðu til dæmis trú á að 
hægt sé að ná samningi um sjávar-
útvegsmál sem þjóðin og útgerðar-
mennirnir fella sig við?

„Það verður bara að koma í ljós. 
Við vitum að sjávarútvegsmálin 
verða meðal erfiðustu mála og við 
útfærslu samningsmarkmiðanna 
verður haft náið samráð við hags-
munaaðila. Það hefur hins vegar 
sýnt sig að Evrópusambandið 
hefur viljað finna sérlausnir 
sem ný aðildarríki geta unað við. 
Reyndin sýnir að sambandið er 
opið og menn þar á bæ hafa gefið 
til kynna að þeir vilji reyna að 
finna lausn á málum sem kemur 
til móts við kröfur Íslendinga. En 
allt mun þetta skýrast við samn-
ingaborðið.“

Hefur Evrópusambandið ein-
hvern áhuga á aðild Íslands?

„Já, ég held að það hafi sýnt sig 
á þeim viðbrögðum sem við höfum 
fengið við umsókninni sem eru 
almennt mjög jákvæð. Ég heyri 
það líka í samtölum mínum við 
starfsbræður og -systur innan 
Evrópusambandsins, hvort sem 
það eru starfsmenn framkvæmda-
stjórnarinnar, fulltrúar aðildar-
ríkjanna eða fólk á Evrópuþing-
inu. Allar vísbendingar eru í þá 
átt að innan Evrópusambandsins 
sé mikill stuðningur við mögulega 
aðild okkar.“

Hefur Evrópusambandið ein-
hverja hagsmuni af aðild okkar?

„Við höfum margt fram að 
færa og ég held að menn þurfi að 
gæta þess að einblína ekki bara 
á stóru málin sem eru mikilvæg 
yfir okkur, það er að segja sjávar-
útvegsmálin, landbúnaðarmálin 
og byggðamálin. Það þarf líka að 
horfa til þeirrar þekkingar sem 
við getum miðlað, til dæmis varð-
andi sjálfbæra nýtingu náttúru-
auðlinda, ekki síst nýtingu ork-
unnar. Við höfum margt að leggja 
til umhverfismála, loftlagsmála, 
norðurslóðamála og auðvitað 
sjávarútvegsmála. Raunar horfir 

Evrópusambandið til þess hvernig 
við sinnum okkar sjávarútvegs-
málum nú þegar.“

Hvaða áhrif hefur það ytra að 
bara hálf íslenska ríkisstjórnin vill 
í Evrópusambandið?

„Samstarfsaðilar okkar þar eru 
meðvitaðir um það og gera í sjálfu 
sér engar athugasemdir við það. 
Þetta er lýðræðislegt ferli sem skil-
aði því að ríkisstjórnin fékk umboð 
til að sækja um aðild. Öllu máli 
skiptir að ríkisstjórnarflokkarnir 
voru sammála um að þjóðin ákvæði 
hvort skrefið verður stigið til fulls í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er lif-
andi lýðræði sem birtist meðal ann-
ars í því að þingheimur er ekki ein-
huga og ríkisstjórnin hefur þá línu 
sem hún hefur. 

Menn spyrja um þetta og ég 
útskýri málið. Það er svo raunar 
þannig að ríkisstjórnir hafa ekki 
alltaf verið einhuga um stór mál er 
varða Evrópusambandið.“

En skoðanakannanir, sú nýjasta 
sýnir þriðjungs stuðning við aðild?

„Aðalatriðið sem varðar okkur er 
að umboðið liggur fyrir og það er 
búið að sækja um. Okkar hlutverk 
er einfaldlega að stíga næstu skref 
sem felast í að ná sem hagstæðustu 
samningum. Þjóðin verður upplýst 
um hvað þetta snýst og við munum 
stuðla að því að umræðan verði 
sem upplýstust. Evrópusambandið 
er alvant því að afstaða almennings 
sveiflist til og frá.“

Kunna bankahrunið og efna-
hagskrísan og ég tala nú ekki um 
Icesave-málið að hafa áhrif á 

afstöðuna gagnvart okkur og gang 
viðræðnanna?

„Innan Evrópusambandsins hefur 
verið mikill velvilji í okkar garð og 
það hefur ekki breyst. Það sést til 
dæmis á að aðeins liðu ellefu dagar 
frá því að við lögðum fram aðildar-
umsókn og þar til henni var vísað til 
framkvæmdastjórnarinnar. Það er 
vísbending um að menn ætla ekki að 
halda þessum málum gegn okkur í 
þessu ferli. Menn vita að þetta hefur 
verið erfitt mál fyrir okkur Íslend-
inga en ekkert bendir til annars en 
að Evrópusambandið komi að samn-
ingsborðinu með einbeittan vilja til 
að leiða viðræðurnar til lykta.

Þú hefur tekið þátt í fjölmörg-
um samningaviðræðum, bæði fyrir 
Íslands hönd og eins alþjóðastofn-
anir. Finnst þér þetta verkefni ögr-
andi og spennandi?

„Já það er óhætt að segja það 
og ég hlakka til þess. Verkefnið er 
stórt en ég hef svo sem ekki kin-
okað mér við að taka að mér stór 
mál. Ég mun gera mitt besta til að 
takast á við þetta og kosta öllu til 
svo að við náum sem bestum samn-
ingum. Fólkið sem kallað hefur 
verið til verka með mér er og gott 
og með víðtæka reynslu og ég held 
að við getum gert mjög góða hluti 
saman.“ 

Hver er þín prívatskoðun á ESB?
„Hún er ekki aðalatriði enda er ég 

ekki kallaður til vegna minna skoð-
ana. Ég er embættismaður og mun 
ganga til þessa verks af bestu sam-
visku og gera mitt allra besta í sam-
ræmi við umboð mitt.“

FRÉTTAVIÐTAL: Aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið

Búum að góðri reynslu

Stefán Haukur vill ekki geta sér til um hve langan tíma samningaviðræðurnar 
við Evrópusambandið geta tekið. Það hafi vitanlega sitt að segja að Ísland 
hefur tekið upp stærstan hluta lagabálks ESB með aðild sinni að Evrópska 
efnahagssvæðinu auk þess sem Kaupmannahafnarskilyrðin svonefndu sem 
varða lýðræði, réttarríkið og fleira hafi verið innleidd hér að mestu. Talsverður 
tími hefur farið í umfjöllun um þau í viðræðum Balkanríkjanna. „Það má 
horfa til þess að viðræður Finnlands og Svíþjóðar á sínum tíma tóku um eitt 
og hálft ár og til þess hefur Olli Rehn, stækkunarstjóri sambandsins, vísað. 
Hagsmunirnir munu ráða hraðanum en ekki einhver tímafrestur.“

HAGSMUNIR RÁÐA FÖR EN EKKI TÍMINN

Stefán Haukur býr að mikilli reynslu 
af samningaviðræðum og erfiðum 
deilum á alþjóðavettvangi. Hann 
var fastafulltrúi Íslands hjá Alþjóða-
viðskiptastofnuninni, WTO, í Genf 
og leiðir samningaviðræður um 
aðild Rússa að stofnuninni. „Þessar 
viðræður hafa verið allt annað en 
auðvelda og ég oft þurft að standa 
í víglínunni,“ segir hann.
Hann var líka formaður í einni af 
burðarnefndum Doha viðræðn-
anna innan WTO, þeirri sem fjallar 
um markaðsaðgang fyrir iðnaðar-
vörur. „Þar eru gífurlegir hagsmunir 
í húfi og sem formaður stóð ég 
oft í eldlínunni. Í báðum þessum 
samningaviðræðum voru saman 
komnir mjög öflugir samninga-
menn alls staðar að úr heiminum 

og þetta er reynsla sem ég bý að 
og tek með mér í viðræðurnar við 
Evrópusambandið.“
Þá var Stefáni Hauki falið að miðla 
málum í einni stærstu viðskipta-
deilu sem rekur hefur á fjörur 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. 
Hún stóð á milli Bandaríkjanna 
annars vegar og Evrópusambands-
ins auk sjö annarra ríkja hins vegar 
og snérist um viðskipti með stál. 
„Þetta voru mjög pólitískar deilur 
enda miklir hagsmunir í húfi. Öflugir 
lögmenn fluttu mál sinna umbjóð-
enda, Bandaríkjamenn þurftu að 
verja aðgerðir sínar og hinir að 
sækja á. Í öllum þessum verkefnum 
þurfti ég að gæta mín á að blandast 
ekki inn í pólitíkina sem óneitanlega 
smitast inn í svona viðræður.“

REYNDUR Í ALÞJÓÐASAMNINGUM

AÐALSAMNINGAMAÐURINN Stefán Haukur er löglærður og hefur starfað í utanríkis-
þjónustunni í 23 ár. Hann varð sendiherra í Brussel árið 2005.  FRÉTTABLAÐIÐSTEFÁN 

Þjónustuverkstæði fyrir 
Range Rover / Land Rover
Renault
Hyundai
BMW

En annast einnig allar almennar viðgerðir á öðrum tegundum bifreiða
• Starfsmenn sækja reglulega námskeið erlendis og innanlands.
• Verkstæðið er búið öllum nýjustu tækjum sem völ er á hverju sinni. 
Verkstæðið hefur verið starfandi frá árinu 1985

stofnað 1985

Akralind 9, 201 Kópavogi.
Sími: 564 1095

www.stimpill.com 
stimpill@vortex.is
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Í pólitískum vopnaburði er meir 
skírskotað til hugmyndafræði en 
áður. Áhugavert er að að skoða hvort 
bilið milli stjórnmálaflokka í hug-
myndafræðilegum skilningi hefur 
í raun breikkað. 

Algengasta yfirlýsing ráðherr-
anna, að undanskildum þeim sem 
fara með viðskipta- og dómsmál, er 
sú að frjálshyggjan sé úr sögunni. 
Stundum fylgir með að kapítalism-
inn hafi sungið sitt síðasta. Þetta eru 
skýr skilaboð. Hvað á að koma í stað-
inn? Svarið við því er líka afdráttar-
laust: Norræn velferðarhugsjón.

Málið verður ekki hugmynda-
fræðilega flókið fyrr en sú stað-
reynd er dregin fram að allar 

grundvallarleik-
reglur viðskipta-
lífsins hér voru 
þær sömu og í 
hinum norrænu 
velferðarhag-
kerfunum. Að 
stærstum hluta 
byggir sú lög-
gjöf á alþjóðleg-
um samningum. 
Enginn hefur 

nefnt að þeim eigi að rifta.
Forysturíki hins alþjóðlega mark-

aðsbúskapar vinna nú að því að 
herða reglur um fjármálastarfsemi. 
Við fetum í þau fótspor. 

Grundvöllur endureisnarinnar 

felst í samstarfssamningi við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Lykil-
atriðin í honum eru aðhaldssöm 
stefna í ríkisfjármálum, ströng 
peningamálastefna og endurreisn 
bankakerfisins. Markvisst hefur 
verið unnið að því að erlendir kröfu-
hafar eignist bankana. Áður fyrr 
fengu ráðstafanir af þessu tagi 
heitið: Gömlu íhaldsúrræðin.

Þessar staðreyndir benda ekki 
til að sá hugmyndafræðilegi 
ágreiningur, sem veifað er í umræð-
unni, risti eins djúpt og af er látið. 
Segja má að saklaust sé að veifa 
hugmyndafræðilegum slagorðum 
meðan gömlu íhaldsúrræðin eru 
framkvæmd.

Gömlu íhaldsúrræðin 

Ýmsir rekja hrunið til 
einkavæðingar gömlu 
ríkisbankanna. Hún hófst 
með sameiningu Útvegs-

bankans við einkabankana í byrj-
un tíunda áratugarins. Í þeirri 
ríkisstjórn sem þannig hóf einka-
væðingu ríkisbankanna sátu bæði 
núverandi forsætisráðherra og 
núverandi fjármálaráðherra. Fyrr 
hafði bankamálaráðherra Alþýðu-
flokksins reynt að selja SÍS Útvegs-
bankann, skömmu áður en rekstur 
þess hrundi.

Sumir tengja hrunið við frjálsa 
sölu veiðiheimilda. Ríkisstjórn sem 
núverandi forsætisráðherra og fjár-
málaráðherra sátu í átti frumkvæði 
að þeirri löggjöf. Um áhrif hennar 
má deila en höfundarrétturinn verð-
ur ekki tekinn af eigendunum.

Skattalækkanir fyrir kosningarn-
ar 2003 og 2007 hafa verið teknar 
sem dæmi um aðgæsluleysi í ríkis-
fjármálum. Þegar að er gáð kemur 
í ljós að allir flokkar boðuðu skatta-
lækkanir 2003 þrátt fyrir við-
skiptahalla. VG var hógværast. 
Samfylkingin og þáverandi ríkis-
stjórnarflokkar rifust hins vegar 
um hver biði best. Í aðdraganda 
kosninganna 2007 var lækkun skatta 
á matvæli samþykkt með atkvæðum 
þingmanna allra flokka. 

Við fjárlagagerð fyrir árið 2007 
ákvað þáverandi ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks 
að stefna að níu milljarða afgangi á 
rekstri ríkissjóðs til þess að vinna 
gegn þenslu. Einn af þingmönnum 
stjórnarflokkanna, Einar Oddur 
Kristjánsson, gagnrýndi þetta 

markmið. Hann taldi að afgangur-
inn þyrfti að vera margfalt meiri 
ella myndi ofþenslan enda með 
ósköpum. 

Þau tímamót urðu við þessa fjár-
lagagerð að stjórnarandstaðan, 
Samfylkingin og VG, sameinuð-
ust um stefnu í ríkisfjármálum. 
Hún gekk út á að eyða þeim litla og 
ónóga afgangi sem ríkisstjórnar-
flokkarnir þó höfðu náð. Engu var 
líkara en þeir tryðu því að ríkis-
sjóðstekjur sem byggðust á við-
skiptahalla væru  heilbrigðar og 
varanlegar. Þeir töldu enga þörf 
á aðhaldi í ríkisfjármálum gegn 
þenslu.

Allt bendir þetta til að í aðdrag-
anda hrunsins hafi hugmynda-
fræðilegur ágreiningur verið minni 
en af er látið.

Hugmyndafræðin í aðdraganda hrunsins 

Er þá enginn hugmynda-
fræðilegur ágreiningur? 
Jú, hann er fyrir hendi. 
Segja má að hann komi 

fyrst og fremst fram í skatta-
málum og að því er varðar orku-
nýtingu.

Hugmyndir um markmið og leið-
ir við endurreisn efnahagslífsins 
voru ekki mikið til umræðu í síð-
ustu kosningum. En að svo miklu 
leyti sem draga má ályktanir 
af kosningaumræðunni sýnast 
grundvallarhugmyndir Sjálfstæðis-
flokks, Samfylkingar og Fram-

sóknarflokks á þessum sviðum 
vera innan brúanlegra marka. 

VG fylgir annarri hugmynda-
fræði. Hún felst einfaldlega í and-
stöðu við markvissa nýtingu orku-
linda til þess að vinna þjóðina út úr 
kreppunni með verðmætasköpun. 
Í skattamálum leggur flokkur-
inn mesta áherslu á aðferðir sem 
hamla verðmætasköpun, frum-
kvæði og erlendri fjárfestingu. 

Breytingin er sú að VG hefur 
tekist að draga Samfylkinguna 
til vinstri á þessum málasviðum. 
Á þessum afmörkuðu sviðum er 

verið að fara hugmyndafræðilega 
lengra til vinstri en dæmi eru 
um áður. Fyrir vikið verða pólit-
ísk átök um þessi mikilvægu mál 
meiri en vera þyrfti.

Kjósendur máttu vitaskuld 
gera sér grein fyrir því að á 
þennan veg myndi fara. En það 
breytir ekki hinu að ætla má 
að stærri hluti kjósenda sé nær 
miðjulausnum bæði í skattamálum 
og orkumálum. Að því leyti endur-
spegla ákvarðanir Alþingis á 
þessum sviðum ekki hugmynda-
ágreining kjósenda.

Um hvað greinir menn nú á?

Þ
að fer ekki hjá því í svo fjölmennri hreyfingu sem 
Þjóðkirkju Íslendinga að þar verða atburðir og atvik 
sem valda ágreiningi og skaða eða jafnvel sorg. Þessir 
atburðir og þau sem bera ábyrgð á þeim vekja athygli 
og fjölmiðlar gera einatt talsvert úr þeim. Eðlilega eru 

miklar kröfur gerðar til forystumanna og starfsmanna Þjóðkirkj-
unnar, meðal annars í einkamálum og siðferðilegum efnum, og 
ævinlega vekja veikleikar og syndir óblandna athygli og áhuga 
margra – og stundum beinlínis ánægju.

Vissulega er það til umhugsunar og umræðu að fjölmiðlar finni 
hjá sér hvöt til að birta ekki síður fregnir og upplýsingar um allt 
það góða og uppbyggilega starf sem stöðugt er unnið á vegum 
Þjóðkirkju Íslendinga að sönnum þjóðþrifum og raunverulegum 
siðbótum. Þjóðkirkjan, Rómarkirkjan og aðrir kristnir söfnuðir 
vinna ótrúlega víðtæk störf að menningu, listum, líkn, umhyggju, 
uppeldi, fræðslu, ráðgjöf við einstaklinga, heimili og hópa og að 
öðrum kærleiksverkum. 

Íslensk menning er afkvæmi kristninnar og hefur grunnmótun 
sína frá kirkjunni, allt frá keltneskum áhrifum í byrjun yfir í 
blómaskeið Rómarkirkjunnar og síðan inn í þá einingu sem 
evangel íska lúterska kirkjan, sem er Kirkja fagnaðarerindisins, 
og íslenska þjóðin mótuðu með sér um aldir. 

Þáttur kirkjunnar í mótun þjóðerniskenndar og í alhliða endur-
reisn Íslendinga og menningarsókn verður aldrei fullmetinn – ein-
faldlega vegna þess að þjóð og kirkja voru eitt. Og enn á okkar 
dögum – í allri fjölbreytninni og fjölmenningunni svonefndu – er 
þetta samfélag órofið. Áður voru ýmsir skráðir í söfnuði kirkjunn-
ar sem vildu þó lítið eða ekkert hafa með kirkju eða kristni að gera. 
Nú hefur náðst sá kristilegi árangur í þjóðfélaginu að enginn þarf 
að finna sig knúinn til slíks lengur. Söfnuðir Þjóðkirkjunnar eru 
þeim mun samstæðari og sterkari félagseiningar fyrir vikið.

Þjóðkirkja Íslendinga hefur tekið miklum breytingum á síðustu 
árum. Þjóðkirkjan hefur að verulegu leyti losnað úr þungu og 
þrúgandi faðmlagi ríkisvaldsins. Þjóðkirkjan hefur eflst að mun 
við þetta. Nú orðið er mjög fjölbreytt frjáls starfsemi í flestum 
kirkjum flesta daga. Þjóðkirkjan hefur breyst úr opinberri stofnun 
í lifandi almannahreyfingu. Ásamt öðrum kristnum söfnuðum 
og stofnunum er þetta bæði grundvöllur, veggir, þök og himinn 
íslensks samfélags, þjóðlífs og menningar.  

Mjög mikil þátttaka er víða í starfseminni sem fram fer í 
kirkjum landsins. Þátttaka í messum hefur aukist og þá ekki síst 
þátttaka almennings í heilagri kvöldmáltíð utan sérstakra kirkju-
hátíða. Sígild kristin messa er sungin miklu víðar og oftar en áður 
tíðkaðist lengi á nýliðinni öld.  

Þessi reynsla hefur gefið söfnuðum Þjóðkirkjunnar kröftugan 
byr undir vængi og hlýtur að beina athygli þátttakendanna að 
þeim tækifærum sem fullt veraldlegt sjálfstæði og sjálfsábyrgð 
geta falið í sér fyrir Þjóðkirkjuna. Margir kristnir menn munu 
á því máli að aðeins með slíkum hætti megi móta hér stríðandi 
kirkju með brennandi anda og logandi áhuga á boðun fagnaðar-
erindisins öllum mönnum til líknar og endurlausnar, kirkju sem er 
fær um baráttu í heiminum. Ytra skipulag er vitanlega aukaatriði 
andspænis innblæstri og anda. En ef hæfa er í þessu mati, verður 
slík breyting besta gjöfin sem framtíðinni verður færð.

Framlag kirkjunnar verður seint fullmetið. 

Þjóðkirkja Íslands
JÓN SIGURÐSSON SKRIFAR 

FRAMSÓKN
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UMRÆÐAN
Kristján Möller 
skrifar um sveitar-
stjórnarmál

Þau ánægjulegu tíðindi 
bárust nú nýlega að 
Ísland er komið í fyrsta 
sæti þegar kemur að 
jafnrétti kynjanna. 
Þetta er niðurstaða í 
skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins 
(World Econonic Forum) sem fram-
kvæmir slíkar mælingar árlega 
meðal 134 landa, en vinaþjóðir 
okkar Noregur, Finnland og Sví-
þjóð verma sætin á eftir okkur.

Tvennt tel ég að hafi skipt máli 
hvað varðar þessi tímamót en það 
er annars vegar sú staðreynd að 
þingkonum fjölgaði úr 33% í 43% 
við síðustu Alþingiskosningar, 
þökk sé marvissum jafnréttisá-
herslum stjórnmálaflokkanna, 
ekki síst þeirra sem nú sitja í ríkis-
stjórn. Hins vegar sú staðreynd að 
jafnræði kynjanna ríkir nú í ríkis-
stjórn Íslands í fyrsta skipti í sögu 
þjóðarinnar.

En þessi árangur kemur ekki 
af sjálfu sér heldur er hann endur-
speglun á þeim pólitísku áherslum 
sem ríkja hér á landi. Með þeim 
er lögð áhersla á þá staðreynd að 
mikil verðmæti og ávinningur fel-
ast í jafnri stöðu kvenna og karla, 
að jöfn tækifæri í samfélaginu og 
þátttaka allra sé verðmæti í sjálfu 
sér. Ríkisstjórnin er einhuga um 
þessi markmið og kemur sú áhersla 
glöggt fram í samstarfsyfirlýsingu 
hennar.

Ég hef sem sveitarstjórnarráð-
herra fylgt þessari stefnumörkun 
fast eftir og í vor skipaði ég starfs-
hóp sem fékk það hlutverk að móta 
tillögur um aðgerðir til að jafna 
betur stöðu kynjanna í sveitar-
stjórnum.

Því miður er það 
svo, þrátt fyrir góðan 
jafnréttisárangur á 
ýmsum sviðum, að hlut-
fall kvenna í sveitar-
stjórnum er aðeins 36% 
sveitarstjórnarfulltrúa 
meðan hlutur karla er 
64%. Þá eru karlar í 
meirihluta í 66 sveitar-
félögum af 77 og í fimm 
sveitarfélögum voru 
einungis karlar full-

trúar í sveitarstjórn. Þetta er alls 
ekki góð staða, við getum sem þjóð 
ekki sætt okkur við það að þátttaka 
kvenna sé ekki betri en þetta og á 
því þarf að ráða bót. Okkur gefst 
tækifæri til þess eftir sex mán-
uði, en þá verða haldnar almenn-
ar sveitarstjórnarkosningar. 

Margar áhugaverðar tillögur 
er að finna í greinargerð starfs-
hópsins, sem var skipaður full-
trúum allra stjórnmálaflokka sem 
sæti eiga á Alþingi auk embættis-
manna. Meðal tillagna hópsins eru 
eftirfarandi:

• Að samgöngu- og sveitar-
stjórnar ráðuneytið skipuleggi 
kynningarstarf og hvatningar átak 
fyrir því að konur til jafns við 
karla taki þátt í störfum sveitar-
stjórna.

• Að ráðuneytið boði til sam-
ráðs með forystufólki úr stjórn-
málaflokkunum til að hvetja til 
jafnræðis meðal kynjanna í efstu 
sætum framboðslista.

• Haldin verði námskeið á 
vegum ráðuneytisins fyrir konur 
um þátttöku í sveitarstjórnar-
starfi.

• Að ráðuneytið kanni starfsum-
hverfi og starfskjör kjörinna full-
trúa og meti með hliðsjón af jafn-
réttissjónarmiðum.

Þá bendir starfhópurinn á þann 
möguleika að ekki verði heimilt 
að setja fram framboðslista nema 
jafnt hlutfall sé milli kynja.

Þetta eru allt áhugaverðar hug-
myndir og hef ég þegar ákveðið að 
hefja í samstarfi við önnur ráðu-
neyti, Jafnréttisstofu og Samband 
íslenskra sveitarfélaga vinnu við 
að hrinda þessum tillögum í fram-
kvæmd eða skapa vettvang fyrir 
frekari umræðu. Mikilvægt er að 
allir stjórnmálaflokkar og pólitísk 
samtök komi að þessu mikilvæga 
verkefni því reynslan sýnir að það 
eru fyrst og fremst þeir, eða öllu 
heldur þær leikreglur sem unnið 
er eftir innan þeirra, sem hafa 
úrslitaþýðingu á það hvort okkur 
tekst að ná árangri á þessu sviði 
eða ekki. Ég hef þegar óskað eftir 
fundi með formönnum og fram-
kvæmdastjórum stjórnmála-
flokkanna um þessi málefni og 
mun þar kalla eftir samstöðu um 
þær aðgerðir sem við teljum nauð-
synlegar til að ná árangri á sviði 
jafnréttismála við næstu sveitar-
stjórnarkosningar. Það mun, ásamt 
öðrum góðum jafnréttisáherslum, 
tryggja okkur fyrsta sætið á jafn-
réttislista Alþjóðaefnahagsráðsins 
næstu árin.

Ég vil að lokum lýsa mig sam-
mála starfshópnum þegar hann 
segir, að mikilvæg forsenda lýð-
ræðis sé sú að karlar og konur taki 
jafnan þátt í mótun sam félagsins. 
Ákvarðanir sveitarstjórna hafa 
mikil áhrif og þær móta allt okkar 
daglegt líf. Færa má rök fyrir 
því að það halli á lýðræðið ef við 
gætum þess ekki að hafa jafnt 
hlutfall karla og kvenna í sveitar-
stjórnum.

Við höfum sameiginlega verk 
að vinna á þessum vettvangi og 
náum meiri árangri ef við leggj-
um saman kraftana. Við höfum öll 
hugmyndir og þess vegna getum 
við aukið hlut kvenna í sveitar-
stjórnum á Íslandi.

Höfundur er samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra.

Við getum aukið hlut kvenna 

KRISTJÁN MÖLLER

UMRÆÐAN
Arnheiður Elísa 
Ingjaldsdóttir skrifar 
um nýsköpun

Nýsköpun er óað-
skiljanlegur hluti 

af vexti, velgengni 
og auði fyrirtækja og 
þjóða. Í þjóðfélaginu 
hefur mikið verið talað 
um nýsköpun sprota-
fyrirtækja en ekki má gleyma því 
mikilvæga hlutverki sem starf-
andi fyrirtæki gegna hvað varðar 
nýsköpunarvinnu og að skapa 
menningu sem ýtir undir nýjar 
hugmyndir. Þegar herðir að er 
nýsköpun innan starfandi fyrir-
tækja oft sett í aftursætið en það 
er einmitt nýsköpunin sem fær 
hjólin til að snúast.

Áhrif kreppu á nýsköpun
Skýrsla Innobarometer 2009, sem 
fjallar um stefnu nýsköpunar 
2006-2008, sýnir að hagsveiflur 
hafa áhrif á nýsköpun. Skýrslan 
tekur til þeirra atvinnugreina sem 
jafnan hafa verið þekktar fyrir 
nýsköpun sem eru m.a. geim- og 
orkutækni, byggingariðnaðurinn, 
fjármálaþjónusta og upplýsinga-
tækni. Skýrslan sýnir að efnahags-
þrengingarnar í heiminum hafa 
orðið til þess að nýsköpun hefur 
minnkað í þessum atvinnugreinum 
og færri fyrirtæki en áður telja að 
þau muni fjárfesta í nýsköpun.  

Þriðjungur sker niður 
Skýrslan tekur saman svör ríf-
lega 5.000 nýsköpunarfyrirtækja 
víðs vegar um Evrópu. Meira en 
þriðjungur þessara fyrirtækja 

jók fjárfestingu sína 
í nýsköpun á árunum 
2006-2008. Nú hefur 
samsvarandi fjöldi 
skorið niður fjárfest-
ingu sína í nýsköpun eða 
hefur í hyggju að gera 
það vegna efnahags-
ástandsins. Einungis 
um 10% af fyrirtækjun-
um hafa langtímamark-
mið þar sem fjárfesting 
í nýsköpun skipar sess. 
Engu að síður sýnir 

skýrsla Innobarometer 2009 að 
fyrirtæki í Evrópu eru í meira 
mæli að setja sér markmið tengd 
þekkingu, nýsköpun og alþjóða-
væðingu. Samkvæmt skýrslunni 
spila atriði eins og regluverk, 
opinber innkaup og staðlar líka 
inn í þegar kemur að möguleikum 
fyrirtækjanna til nýsköpunar.

Fyrirtækjamenning 
Rannsóknir sýna að þau fyrir-
tæki sem starfa við nýsköpun eiga 
eitt sameiginlegt þótt þau séu í 
mismunandi löndum og menn-
ingarsamfélögum. Margir hafa 
reynt að finna út hvað það er 
sem stýrir aukningu nýsköpunar 
innan fyrir tækja og ábatans sem 
fylgir. Svarið er nýsköpunarhvetj-
andi fyrirtækjamenning. Auðvitað 
verður regluverkið að styðja við 
nýsköpun, aðgangur að hæfu fólki 
þarf að vera fyrir hendi sem og 
aðgangur að fjármagni svo eitt-
hvað sé nefnt en fyrirtækjamenn-
ingin er þó sterkasti stuðullinn í 
jöfnunni. Þess vegna er mikilvægt 
að íslensk fyrirtæki séu meðvituð 
um þeirra hlutverk þegar kemur 
að nýsköpun, nefnilega að skapa 
menningu sem fær starfsfólk til 
að hugsa út fyrir boxið. 

Eflum nýsköpun 
fyrirtækja 

ARNHEIÐUR ELÍSA 
INGJALDSDÓTTIR 

Hengjum 
okkur ekki í 
smáatriði!

Vinátta – alveg
óháð kerfi.
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Nýsköpun knýr áfram vöxt og 
velgengni
Nýsköpun eins og t.d. Unloader 
One spelkurnar frá Össuri hf. 
og genaprófið deCODEme frá 
Íslenskri erfðagreiningu ehf. 
hefur í för með sér fjárhagslegan 
ávinning fyrir fyrirtækin sem 
að þeim standa. Í efnahags-
niðursveiflum freistast margir 
til að segja að nýsköpun sé of 
dýr og verði að víkja fyrir dag-
legum rekstri en nýjar vörur 
sem byggja á nýsköpun og nýt-
ast neytendum vel er einmitt 
það sem knýr áfram vöxt og vel-
gengni fyrirtækja. 

Þeir sem koma út úr efnahags-
niðursveiflum með pálmann í 
höndunum eru nánast alltaf þeir 
sem hafa sigrast á samkeppn-
inni á grundvelli nýjunga. Þau 
fyrirtæki sem nota tímann til 
að vinna að nýsköpun í efnahags-
niðursveiflum ná oft að skapa sér 
tækifæri til að koma út úr henni 
með markaðsforskot og því sterk-
ari en áður. Í síðustu niðursveiflu 
vann Apple fyrirtækið m.a. að 
þróun iTunes og iPod og þegar 
neysla jókst og uppsveiflan hófst 
hafði fyrirtækið óvefengjanlegt 
markaðsforskot. 

Í íslenskum fyrirtækjum eigum 
við mikið og gott hugvit sem 
hægt er að virkja til nýsköpunar 
núna í niðursveiflunni. Það er 
hins vegar á ábyrgð þeirra sem 
fyrirtækjunum stjórna að skapa 
grundvöll fyrir menningu sem 
getur af sér ný vöru- og þjónustu-
undur. 

Höfundur er verkefnastjóri hjá 
Impru á Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands.

Sex vinir alveg óháð kerfi
Bestu vinir þínir eru bestu vinir þínir og Síminn elskar 

alla jafnt. Í Sex vinir óháð kerfi hjá Símanum velurðu 

þér sex vini hjá hvaða farsímafyrirtæki sem er og 

sendir þeim SMS eða hringir í þá fyrir núll krónur.*

Skráðu þína sex vini á siminn.is, í næstu verslun 

Símans eða í síma 800 7000.

800 7000 • siminn.is Það er

Sími

Internet

Sjónvarp

* Mánaðarverð 1.990 kr. og upphafsgjald 5,90 kr. Þú hringir og sendir SMS á vini þína fyrir 0 kr., 1.000 mín. / 500 SMS á mánuði.

Sóttvarnalæknir hvetur vanfærar konur og sjúklinga í 
tilgreindum forgangshópum til að panta þegar í stað
tíma fyrir bólusetningu gegn inflúensu A(H1N1) á næstu
heilsugæslustöð.

Þúsundir manna úr þessum hópum hafa látið bólusetja
sig og fengið þar með vörn gegn veikinni en betur má
ef duga skal. Starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar hafa
vissar áhyggjur af því að þessir sjúklingar í skilgreindum
forgangshópum skili sér ekki til bólusetningar eins og
æskilegt væri, sjálfra þeirra vegna og samfélagsins.

Landsmenn allir geta pantað tíma á
heilsugæslustöðvunum fyrir bólusetningu gegn
inflúensunni frá og með mánudegi 16. nóvember.

Mánudaginn 23. nóvember verður byrjað að bólusetja þá
sem fyrstir skrá sig og þar með hefst almenn bólusetning
gegn inflúensunni hérlendis.

Afleiðingar inflúensufaraldursins geta verið mjög alvarlegar
eins og dæmin sanna hérlendis og erlendis. Bólusetning er því
sjálfsagður hlutur enda fullvíst og margsannað að bóluefnið
veitir góða vörn gegn veikinni. 

Ekki er vitað um nein tilfelli alvarlegra aukaverkana 
bólusetningar, hvorki hérlendis né erlendis.

Nánari upplýsingar um bóluefnið og bólusetningu vegna A(H1N1) er að finna á .

Tilkynningar og upplýsingar um viðbúnað vegna inflúensu A(H1N1) eru á  og á .

Landlæknisembættið
sóttvarnalæknir

Ríkislögreglustjórinn
almannavarnadeild



498 kr.kg.

998 kr. 

1598 kr.kg.

UNGNAUTAHAMBORGARAR  4 STK M.BRAUÐI UNGNAUTAHAMBORGARAR 4 STK M BRAUÐIUU
559 kr. 

1049 kr.kg. 1998 kr.kg.

159 kr.

 298 kr.

98 kr.

KIR ÚKLIN
498 kr.kg.

 698 kr. stk

ALAL Í Ó   398 kr.kg.

898 kr.kg. 89

129 kr.

695 kr.

298 kr.kg.

539 kr.kg.

GOTT VERÐ Í BÓNUS

K.S FROSIÐ LAMABLÆRI
998 kr.kg.

HAUSTSLÁTRUN 2008



E.S STEIKARPANNA 26 1298 kr.

2598 kr.
2998 kr.

2998 kr.

5998 kr.

2998 kr.

3998 kr.

LJÓSA PYRAMID
1559 kr.
1799 kr.

E.S STEIKARPÖNNA  E.S STEIKARPÖNNA m.lokm.lok 1998 kr.

E.S PÖNNUKÖKUPANNA  1298 kr.

HEIMILISTÆKI Í
BÓNUS  KORPUTORGI
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UMRÆÐAN
Stefán Thors skrifar um skipulag 

Sunnudaginn 8. nóvember er alþjóðlegur 
skipulagsdagur. Á þeim degi er við hæfi 

að huga að stöðu skipulagsmála hjá ríki og 
sveitarfélögum. Hér á landi höfum við lög 
og reglugerð um gerð skipulagsáætlana, við 
höfum stofnanir ríkis og sveitarfélaga sem 
annast öflun nauðsynlegra grunnupplýsinga 
og við höfum sveitarstjórnir sem sjá um 
framkvæmd skipulagsáætlana.

Í skipulags- og byggingarlögum kemur fram að 
markmið laganna er m.a. að stuðla að skynsamlegri 
og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja 
varðveislu náttúru- og menningarverðmæta og koma 
í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálf-
bæra þróun að leiðarljósi. Þetta eru háleit markmið 
og í raun ágætlega skynsamleg. Vandinn verður hins 
vegar alltaf að skilgreina þarfirnar og leiðir til að 
uppfylla þær á sem sjálfbærastan hátt. 

Í skipulagsreglugerð kemur fram að í skipulags-
áætlunum skuli gera grein fyrir markmiðum við-
komandi stjórnvalda og ákvörðunum um framtíðar-
notkun lands, fyrirkomulagi byggðar og þar á að lýsa 
forsendum þeirra ákvarðana sem teknar hafa verið. 
Forsendur ákvarðana geta verið fjölmargar og fjöl-
breyttar og varðað t.d. þróun íbúafjölda, þörf fyrir 
nýtt húsnæði og samgöngumannvirki. 

Til þess að ríki og sveitarfélög geti tekið skynsam-
legar ákvarðanir þurfa því að liggja fyrir aðgengi-
legar upplýsingar um stöðu mála og líklega þróun. 
Fyrir ekki svo löngu síðan var við skipulagsgerð 
hægt að nálgast ýmsar upplýsingar hjá Þjóðhags-
stofnun um húsnæði sem var tekið í notkun og 
í byggðabrunni Byggðastofnunar um skiptingu 
íbúafjöldans eftir sveitarfélögum og eftir atvinnu-
greinum og spá um þróun. Þessar upplýsingar 
og úrvinnsla úr þeim voru og eru meðal þeirra 

forsendna sem liggja til grundvallar 
áætlana gerð og ákvarðanatöku. Á þessu 
varð síðar breyting þegar Þjóðhagsstofnun 
var lögð niður og Byggðastofnun fékk breytt 
hlutverk. Enn hefur ekki verið bætt úr þeim 
mikla missi sem varð við brotthvarf þessara 
upplýsingabrunna.

Skipulagsstofnun hefur af og til á undan-
förnum árum bent á nauðsyn þess að gert 
verði átak í því að auðvelda öflun, aðgengi 
og notkun grunnupplýsinga við skipulags-
gerð. Það á við um landfræðilegar upplýs-

ingar, upplýsingar um íbúa og skiptingu í atvinnu-
greinar og upplýsingar um hina ýmsu flokka 
húsnæðis í byggingu.

Skipulagsstofnun og Byggðastofnun vinna nú að 
því að finna leiðir til að endurvekja og bæta gagna-
grunn á landsvísu í þeim tilgangi að styrkja áætlana-
gerð ríkis og sveitarfélaga. Þessi vinna mun vonandi 
leiða fljótlega til breiðara samstarfs við Hagstofuna, 
Fasteignaskrá Íslands og Landmælingar Íslands og 
fleiri stofnanir sem búa yfir upplýsingum sem nýt-
ast við áætlanagerð. 

Stjórnvöld þurfa að vera viðbúin með sínar áætl-
anir þegar hjólin fara aftur að snúast og það er því 
mjög mikilvægt að þau noti það svigrúm sem nú 
hefur skapast til að hugsa hlutina upp á nýtt, auka 
gæði áætlanagerðar og leggja áherslu á að fylgja 
eftir góðum ásetningi.

Markviss söfnun og varðveisla grunnupplýsinga 
og úrvinnsla og fullkomið opið aðgengi er það sem 
þarf. Það eitt og sér er svo auðvitað engin trygging 
fyrir því að við fáum betri skipulagsáætlanir og við-
varandi vöktun og framfylgd en eftir að úr hefur 
verið bætt er alla vega ekki hægt að kenna skorti á 
upplýsingum um klúður í skipulags- og byggingar-
málum.

Höfundur er skipulagsstjóri ríkisins. Lengri útgáfu 
greinarinnar má lesa á Vísi. 

Alþjóðlegi skipulagsdagurinn 

UMRÆÐA
Einar Mathiesen skrifar um 
vegagerð

Allt frá því að Landsvirkjun hóf 
framkvæmdir við Búrfells-

virkjun á sjöunda áratugnum hefur 
fyrir tækið verið umsvifamikið í 
vegagerð, en lagning vega er for-
senda fyrir nánast öllum fram-
kvæmdum sem fyrirtækið hefur 
tekist á hendur. Að loknum fram-
kvæmdum hefur Landsvirkjun í 
mörgum tilfellum afhent Vega-
gerðinni og einstaka sveitarfélögum 
vegi til eignar og þar með veghalds. 
Í þessu sambandi má nefna veginn 
úr Þjórsárdal og upp undir Þóris-
vatn. Nú liggur fyrir samkomulag 

milli Landsvirkjunar og 
Vegagerðarinnar þess 
efnis að Vegagerðin yfir-
taki hluta þeirra vega sem 
byggðir voru upp í tengsl-
um við Kárahnjúkavirkjun. 
Þeirra lengstur er Kára-
hnjúkavegur, eða röskir 60 
km, og tengir hann saman 
Fljótsdal og Brúardalaleið.

Nú er svo komið að 
Landsvirkjun rekur einka-
vegi sem samtals eru 384 km að 
lengd. Ágætt dæmi um slíka vegi er 
Kvíslaveituvegur og vegurinn upp 
að Hágöngum. Vegir Landsvirkj-
unar eru einkavegir, sem þýðir að 
Landsvirkjun annast rekstur þeirra 
og viðhald. Slíkir vegir í eigu Lands-
virkjunar eru ýmist opnir almennri 

umferð á eigin ábyrgð eða 
lokaðir almenningi með 
öllu. Í þeim tilfellum sem 
vegir eru lokaðir almenn-
ingi er ekki talið forsvaran-
legt af öryggisástæðum 
að beina umferð um þá. 
Landsvirkjun hefur á síð-
ustu árum unnið kerfis-
bundið að því að loka veg-
slóðum sem ekki eru taldir 
hafa neitt gildi hvorki fyrir 

ferðamenn né rekstur fyrirtækis-
ins. Alls hefur 90 km af vegum eða 
vegslóðum verið lokað eða þeir eru 
komnir á framkvæmdaáætlun um 
lokun. Allir vegir Landsvirkjunar 
hafa fengið sérstök vegnúmer sem 
eru útgefin af Vegagerðinni. 

Vegalagning Landsvirkjunar 

hefur í mörgum tilfellum opnað 
hálendið fyrir innlendum og erlend-
um ferðamönnum. Því fylgir jafn-
framt mikil ábyrgð því greiðari 
aðgangur farartækja að hálendinu 
hefur líka sínar dökku hliðar. Í lok 
sumars fór fram mikil umræða í 
fjölmiðlum um utanvegaakstur og 
eyðileggingu og náttúruspjöll sem 
honum fylgja. Í því sambandi var 
meðal annars fjallað um utanvega-
akstur í friðlandinu í Þjórsárverum 
og merkingu utanvegaslóða inn á 
ferðakort félagasamtaka. Erfitt 
getur reynst að stemma stigu við 
utanvegaakstri og þeirri eyðilegg-
ingu sem hann hefur í för með sér. 
Slík umfjöllun og umræða flýtir 
fyrir viðhorfsbreytingu og bættri 
umgengni ferðamanna um landið 

og því ber að fagna. Landsvirkjun 
vill leggja þessum málaflokki lið 
með því að taka ábyrga afstöðu til 
vegagerðar og veghalds sem tengist 
starfsemi fyrirtækisins.

Nú hefur kortum af einkavegum 
Landsvirkjunar á einstaka starfs-
svæðum verið sett á vef fyrirtækis-
ins. Hægt er að nálgast kortin undir 
viðkomandi starfsstöð en slóðin er 
http://www.landsvirkjun.is/starf-
semin/virkjanir/. Það er von Lands-
virkjunar að vegir þessir, í þeim 
tilfellum sem þeir eru opnir almenn-
ingi, megi nýtast viðbragðsaðilum, 
ferðamönnum og aðilum í ferðaþjón-
ustu. 

Höfundur er framkvæmdastjóri 
hjá Landsvirkjun.

Vegir og vegslóðar 

UMRÆÐAN
Kristín Dýrfjörð skrifar 
um samfélagsmál

Nýlega stóð ég í fataklefa 
á elstu deild í leikskóla, 

börnin voru nýkomin úr 
fyrsta heimspekitímanum 
sínum. „Hvað voruð þið að 
gera í heimspeki?“ spurði 
ég. „Við vorum að ræða 
reglur, þú veist um þetta sem má 
og ekki má,“ svaraði 5 ára stelpa. 
Þá sagði starfsmaður með spurnar-
tón svo börnin heyrðu „Skyldu þau 
nú muna reglurnar?“ Ég sneri mér 
að börnunum og spurði: „hvað má 
ekki“. Áður en ég vissi, sungu þau 
öll í einum kór fyrir mig lagið um 
það sem ekki má. Lagið sem byrjar 
á: Það má ekki pissa bak við hurð og 
ekki henda grjóti ofan í skurð. 

Sá texti hafði reyndar ekkert 
verið til umræðu í tímanum. Þau 
höfðu hins vegar rætt um þær regl-
ur sem gilda í heimspeki, að hlusta, 
að grípa ekki fram í heldur bíða, að 
bera virðingu fyrir skoðunum ann-
arra og að láta skoðanir sínar í ljós. 
Það sem mér fannst svo frábært 
hjá börnunum var hvernig þau með 
húmor sneru því vantrausti sem 
speglaðist í orðunum um að þau 
myndu ekki. Þau sýndu ekki aðeins 
fram á að þau hefðu skilið heldur að 
þau gátu breytt þessari upplifun í 
fataklefanum í eitthvað skemmti-
legt og eftirminnilegt. Og það var 
einmitt það sem gerðist. Svo hljóp 
hópurinn út í garð glaður í fasi. 

Mér fannst þetta svo merkileg 

upplifun. Ég fann hvernig 
ég fylltist bjartsýni og 
gleði. Þetta er eitt þeirra 
augnablika sem segja, já 
einmitt, þess vegna er ég 
leikskólakennari. Kór er 
í eðli sínu merkilegt fyrir-
bæri. Til að syngja í kór 
verður fólk bæði að kunna 
að hlusta og að tjá sig, hann 
byggir á sameiginlegum 
markmiðum og sýn. Til að 

kór geti í raun virkað verða allir að 
vinna saman. Þar er rými fyrir það 
óvænta en samtímis sterk krafa um 
samhæfingu. 

Í mínum huga hefur Þjóðfundur-
inn þann 14. nóvember alla mögu-
leika til að verða að framtíðar kór. 
Fólk alls staðar af landinu, fólk 
með allavega skoðanir og bak-
grunn mætir til þess að hlusta og 
til þess að tjá sig. Það mætir til 
þess að breyta erfiðleikum Íslands 
í möguleika Íslands. Það mætir til 
að skapa samfélagssymfóníu ja eða 
óperuverk sem nær að lifa í núinu 
og langt inn í framtíðina. Þegar ég 
var tólf ára lékum við Þjóðfund-
inn 1851, ég lék einn þingmanna, 
einn þeirra sem tók undir með Jóni 
Sigurðssyni og sagði „vér mótmæl-
um allir“. Í þetta sinn erum við 
ekki komin saman til að mótmæla 
heldur til að skapa. Skapa framtíð. 
Og kannski eiga börn framtíðarinn-
ar eftir að standa í skólastofum og 
segja frá endurreisn Íslands og hlut-
verki Þjóðfundarins. 

Höfundur er lektor við Háskólann 
á Akureyri.

Samfélagssymfónía 

STEFÁN THORS 

KRISTÍN DÝRFJÖRÐ 

EINAR MATHIESEN



Ævisaga séra Hjálmars Jónssonar er full af gleði og húmor en hann hefur heldur ekki farið 

varhluta af myrkari hliðum tilverunnar, bæði í lífi og starfi. Hér segir hann frá æsku sinni 

í Tungunum og á Akureyri, prestskap í Húnavatnssýslu, Skagafirði og í Reykjavík og eftir- 

minnilegum árum á Alþingi. Og að sjálfsögðu fylgir með landsfrægur kveðskapur hans!
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F
á lögregluembætti hafa verið 
meira í sviðsljósinu en það á 
Suðurnesjum. Veldur þar bæði 
þau verkefni sem því tilheyra, 
en einnig persónulegar deilur 
sem einkenndu starfið fyrir 

nokkru. Þær eru nú fyrir bí, en starfsemi 
embættisins er enn slík að kastljós fjöl-
miðlanna beinist reglulega að því. Sigríð-
ur Björk Guðjónsdóttir tók við starfi sínu 
1. janúar síðastliðinn. Hún segir embættið 
skera sig nokkuð frá öðrum hér á landi.

„Embættið hefur dálitla sérstöðu, því 
það fer töluvert mikil orka í starfsemina 
á flugvellinum. Á þessu ári er áætlað að 
í gegnum hann fari 1,6 milljónir farþega, 
þar af eru 750 þúsund sem fara inn og út 
af Schengen-svæðinu og 250 þúsund til og 
frá Bretlandi og þarfnast sérstakrar vega-
bréfaskoðunar við. Allt þetta eftirlit hvílir 
á 21 lögreglumanni í flugstöðinni og aðrir 
starfsmenn embættisins koma meira og 
minna að ýmsum þáttum er tengjast þeim 
málum er koma upp á flugvellinum.“

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum er í 
samstarfi við Landamærastofnun Evrópu, 
Frontex, fyrir Íslands hönd. Tveir landa-
mæravarðanna eru sérhæfðir í að finna 
fölsuð vegabréf, eða koma auga á þegar fólk 
ferðast á röngu vegabréfi. Slíkum málum 

hefur fjölgað jafnt 
og þétt og á þessu 
ári hafa 35 slík mál 
komið upp. 

„Starfsemin hjá 
okkur er ekki hafin 
yfir gagnrýni frek-
ar en nokkur önnur 
störf, en okkar 
menn hafa náð mikl-
um árangri og hafa 
fundið fólk sem 
hefur ferðast óáreitt 
víða um heim. Þeir 
fundu til að mynda 
eftir lýstan Brasilíu-
mann á dögunum en 
hann hafði ferðast á 
milli annarra landa 
óáreittur.“

Sigríður segir 
fíkniefnamálin einn-
ig einkennandi fyrir 
hennar embætti. Þeir 
sem smygla efnum til 
landsins fara fyrst 
í gegnum embættið. 
„Hér er heilmikið 

af fíkniefnamálum, þessi svokölluðu inn-
vortis mál. Þá er mjög mikilvægt að ná ekki 
bara burðardýrinu. Það er oftar en ekki 
fólk sem orðið hefur undir í lífinu og er 
ekki viðtakandi hagnaðarins. Burðar dýrin 
eru bara peð og aðrir hagnast á innflutn-
ingnum. Þess vegna skiptir svo miklu máli 
að rekja þetta.“

Mansalsmálið
Gríðarlega mikla athygli vakti á dögun-
um mál ungrar litháískrar stúlku. Hún var 
mjög óróleg í flugvél á leið til landsins og við 
komuna vaknaði grunur um að hún ferðaðist 
nauðug. Málið var því meðhöndlað sem um 
mansal væri að ræða.

„Þetta hefði getað verið venjulegt skil-
ríkjamál, en stúlkan sýnir af sér ákveðna 
hegðun og síðan renna mörg atriði stoðum 
undir grun um að eitthvað mjög óeðlilegt 
sé þarna á ferð. Við rannsökum það eins 
og grun um mansal. Þetta vakti alla þessa 
athygli af því að stúlkan hvarf og við lýst-
um eftir henni.

Við höfum fengið nokkra gagnrýni á 
okkur, meðal annars fyrir að birta mynd 
af stúlkunni í fjölmiðlum. Ég er í rauninni 
sammála því að ekki er heppilegt að birta 
myndir af fólki, en við hefðum ekki gert 
það nema af því að við óttuðumst um öryggi 
hennar.

Þetta er í rauninni svipað og það unga 
fólk sem reglulega er lýst eftir í fjölmiðlum. 
Það er hvorki heppilegt fyrir það né fjöl-
skyldu þess að auglýsa eftir þeim, en það er 
gert vegna þess að óttast er um það.“

Grunur um mansal hefur ekki komið upp 

áður hjá fólki sem er á leið inn í landið, 
aðeins hjá þeim sem hér hafa millilent. 
Ekki hefur þó verið hægt að henda reiður 
á slíkum tilfellum.

Skipulögð glæpastarfsemi
Mansal er oftar en ekki angi af skipulagðri 
glæpastarfsemi og undanfarið hefur það æ 
oftar heyrst að slík starfsemi sé að skjóta 
rótum hér á landi. Sigríður Björk segir svo 
vera, hins vegar megi ekki ýta undir óttann 
hjá fólki hvað það varðar.

„Skýrslur greiningardeildarinnar nokkur 

undanfarin ár hafa sýnt að nokkrir hópar 
hér á Íslandi uppfylla skilgreiningu Europol 
á skipulagðri glæpastarfsemi. Sú starfsemi 
er í raun einfaldlega skipulögð starfsemi 
sem gengur út á að hagnast eða auka völd. 
Það er alveg ljóst að hér eru glæpaklík-
ur, en ástandið hér er annað en hjá mörg-
um Norðurlandaþjóðanna. Hér hafa ekki 
viðgengist skotárásir, eins og við heyrum 
fréttir af frá Danmörku, í átökum á milli 
glæpagengja. 

Við megum heldur ekki ýta undir ótta 
hjá fólki. Margt af þessu er óþægilegt, til 

dæmis þjófaklíkur eins og margar þjóðir 
hafa verið að fást við. Við höfum kynnst því 
hér, til dæmis í glæpahring sem nýverið 
var upprættur á höfuðborgarsvæðinu og 
hvað varðar fíkniefnainnflutning. Innbrot-
in koma mikið við fólk, því þau grafa undan 
öryggistilfinningu þess.“

Bifhjólasamtökin Hells Angels hafa 
mikið verið í umræðunni og nýverið fréttist 
að bifhjólaklúbburinn Fáfnir væri nú með 
stöðu líklegs aðildarfélags. Sigríður Björk 
segir lengi hafa verið reynt að sporna við 
komu Hells Angels hingað.

„Við höfum reynt í mörg ár og höfum 
hugsanlega hægt eitthvað á inngönguferl-
inu, en mér sýnist ekki takast að stöðva 
það. Það er að minnsta kosti mjög erfitt 
að koma í veg fyrir það. Lögreglan hefur 
líka miklar áhyggjur af áhangendaklíkum 
sem fylgja Hells Angels. Markhópurinn þar 
getur verið ungt fólk sem leiðist þar með út 
á vafasamar brautir.

Yfir samtökunum hvílir rómantísk ímynd 
um frelsi á mótorfákum. Staðreyndin er 
hins vegar sú að Hells Angels uppfylla 
fullkomlega skilyrði Europol sem skipu-
lögð glæpastarfsemi, það er ekkert flókn-
ara en það. Í flestum löndum er mjög hátt 
hlutfall meðlima á sakaskrá. Þetta er ekk-
ert öðruvísi hér, enda er samtökunum hér 
stýrt að utan.“

Schengen
Lögreglufélag Vestfjarða ályktaði á dög-
unum að rétt væri að Ísland segði sig úr 
Schengen-samstarfinu. Sigríður segir 
ákveðins misskilnings gæta varðandi sam-
starfið.

„Það eru kostir og gallar við Schengen-
samninginn eins og allt annað. En það er 
ekki hann sem veitir frjálsa för fólks milli 
landa, það er EES-samningurinn. Það eru 
íslenskar réttarreglur sem segja til um 
hverjir mega vera hér á landi. Schengen-
samningurinn er í raun bara utanumhald 
um hvernig landamæraeftirliti skuli vera 
háttað.

Hugmyndafræðin á bak við samninginn 
er að kröftunum sé ekki beint að massan-
um, heldur þeim sem þurfa sérstakrar skoð-
unar við. Þess vegna erum við með upplýs-
ingakerfi og mikið samstarf á milli landa 
sem hjálpar okkur við að finna út hverja við 
eigum að stöðva.

Annað mál er hvort við nýtum öll tæki 
og tól sem bæði Schengen-samningurinn 
og okkar réttarreglur gefa okkur. Það er 
vinna í gangi við að meta það. Það er bara 
ákvörðunaratriði hversu hart eigi að ganga 
fram. Hægt er að herða löggjöfina og ganga 
ákveðnar fram, en um það þarf þá að taka 
ákvörðun.“

Að bera umhyggju
Málefni lögreglunnar hafa verið ofar-
lega á baugi og ýmsir lýst óánægju sinni. 
Reynsla Sigríðar af samstarfi embætta er 
hins vegar góð. Vissulega hafi tíðar breyt-
ingar verið erfiðar, en það hafi jafnast út. 
Hún segir langmikilvægast að gleyma ekki 
hlutverki sínu.

„Ég er fyrrverandi skattstjóri og þá sá 
ég svart á hvítu hve stór hluti af launum 
fólks fer í að fjármagna stoðir samfélags-
ins, þessar stoðir sem við erum sammála 
um að halda uppi. Mér finnst það skipta svo 
gríðarlega miklu máli að við gleymum því 
aldrei hvaðan við komum og hvað við eigum 
að gera. Við erum ekki hér fyrir okkur, við 
erum hér vegna þess að fólkið í landinu 
hefur falið okkur ákveðið hlutverk og það 
fjármagnar það hlutverk með sínu skattfé. 
Ef þú gleymir þessu aldrei snýst þetta ekki 
lengur um einstaka hausa.

Við erum í raun þjónar fólksins og það 
skiptir rosalega miklu máli. Þú þarft að 
bera umhyggju bæði fyrir þínum umbjóð-
endum og þínu starfsfólki ef þú ætlar þér 
að eiga erindi í svona starf. Þannig verður 
það að vera.

Þegar upp er staðið snýst þetta um fólk 
og samstarf. Samstarfið hefur gengið vel. 
Einstaka sinnum hafa komið upp agnúar út 
af einhverjum málefnum. Þá er bara leyst 
úr þeim og haldið áfram.“

Vel tekið
Fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, 
Jóhann R. Benediktsson, hætti með látum 
eftir deilur við dómsmálaráðherra. Hann 
var vinsæll hjá undirmönnum en Sigríður 
segir að sér hafi verið vel tekið. Hún hafi 
búið með fjölskyldu sinni í Reykjanesbæ 
síðan 2006 og því kynnst mörgum, en eigin-
maður hennar er sóknarprestur í Keflavík. 
Vel hafi tekist með breytingar og viðvar-
andi hallarekstri hafi verið snúið við.

„Svo finnur fólkið að mér er ekki sama. 
Ég vil að fólkinu mínu líði vel og ég vil að 
það komi eitthvað úr starfseminni fyrir 
borgarana. Starfsemin snýst ekki um mig, 
ekki frekar en hún snerist um fyrrverandi 
lögreglustjóra.

Í lögreglunni eru þúsund manns og ég er 
sannfærð um að fólk er ekki í þessu starfi 
launanna vegna. Það er þarna vegna þess að 
fólkið vill skipta máli fyrir samfélagið. Það 
er þar sem hjartað slær í lögreglunni.“

Ég vil að 
fólkinu 
mínu líði vel 
og ég vil að 
það komi 
eitthvað úr 
starfseminni 
fyrir borgar-
ana.

Við erum öll
þjónar fólksins
Sigríður Björk Guðjónsdóttir er lögreglustjóri á Suðurnesjum. 
Hún hefur verið áberandi í fjölmiðlum og mikið hefur mætt á 
embættinu. Hún settist niður með Kolbeini Óttarssyni Proppé og 
fór yfir starfið, gagnrýnina og stöðuna í málefnum lögreglunnar.

LÖGREGLUSTJÓRINN Sigríður segir starfsfólk lögreglu aldrei mega gleyma því að það sé í stöðum sem 
fólkið í landinu hafi treyst því fyrir og greiði fyrir með skattfé sínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sigríður er menntaður lögfræðingur og tók 
masterspróf í Evrópurétti árið 2002. Þá lauk 
hún stjórnunarnámi frá Lögregluskólanum 
árið 2004 og ársnámi hjá CEPOL, evrópsku 
lögregluskólunum, ári síðar.

Hún varð skattstjóri Vestfjarðaumdæmis 
árið 1996 og árið 2002 tók hún við sem sýslu-
maður. Hún var flutt í tímabundið verkefni til 
Ríkislögreglustjóra sumarið 2006 við að koma 
greiningardeild á fót og skipaður aðstoðar-
ríkislögreglustjóri 1. janúar 2007. Hinn 1. 
janúar 2009 tók hún við sem lögreglustjóri á 
Suðurnesjum.

FERILLINN ➜ SKIPULÖGÐ GLÆPASTARFSEMI
Europol hefur sett fram leiðarvísi varðandi skipulagða glæpastarfsemi í ellefu liðum. Upp-
fylli starfsemi 6 þeirra, þar af alltaf liði 1, 3, 5 og 11, telst hún skipulögð glæpastarfsemi.

1. Til þarf að koma samvinna fleiri en tveggja einstaklinga. 
2. Hver þeirra þarf að hafa fyrirfram ákveðið verkefni. 
3. Starfsemin þarf að standa yfir í langan eða óskilgreindan tíma.
4. Starfsemin lúti einhvers konar skipulagi og stjórnun.
5. Grunur þarf að liggja fyrir um alvarlegt afbrot.
6. Starfsemin þarf að vera alþjóðleg. 
7. Þátttakendur þurfa að beita ofbeldi eða öðrum aðferðum sem henta þykja til ógnunar. 
8. Skipulag starfseminnar þarf að vera svipað því og þekkist í viðskiptum og rekstri. 
9. Viðkomandi þurfa að stunda peningaþvætti. 
10. Viðkomandi leitist við að hafa áhrif á stjórnmál, fjölmiðla, opinbera stjórnsýslu, réttarkerfið 

eða hagkerfið.
11. Markmið viðkomandi eru auðgun og/eða völd.



Gangan leggur af stað kl. 11:30 frá Vogaafleggjara
Gengnir verða 10 km að Kúagerði
Rútur og bílar fylgja göngunni fyrir þá sem ekki ganga
Stuttur fundur í Kúagerði hefst kl. 14:00

Fundurinn er haldinn í samráði við lögreglu.
Lögð er áhersla á að loka ekki Reykjanesbraut.
Einungis önnur akgreinin til Reykjavíkur verður  
notuð.

Rútuferðir
Lagt verður af stað kl. 11:00 frá:

Garði (pósthús)
Sandgerði (bensínstöð)
Reykjanesbæ (Reykjaneshöll og Keilir)
Grindavík (Festi)

ATVINNU STRAX!
KEFLAVÍKURGANGAN 2009
SUNNUDAGINN 8. NÓVEMBER

Gangan er fyrir alla Suðurnesjamenn – unga sem aldna

Dagskrá:
Ávarp fulltrúa atvinnulausra á Suðurnesjum
Tónlist
Afhending áskorunar

Við hvetjum félagsmenn okkar til þess að taka þátt!
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E
vald er frumkvöðull um 
rétt fatlaðra til að lifa 
sjálfstæðu lífi á eigin 
forsendum. Hann stofn-
aði árið 1971 félag fólks 

með vöðvarýrnun í Danmörku og 
er enn formaður þess. Hann er 
hingað kominn á vegum ViVe-verk-
efnisins.

„Ég tel afar mikilvægt að snúa 
óvirkri velferð í virka velferð,“ 
segir Evald. „Það yrði íslensku 
samfélagi til meira gagns en þú 
gætir nokkurn tíma ímyndað þér. 
Á því leikur enginn vafi.“

Þegar Evald fæddist árið 1944 
var honum vart hugað líf. „Lækn-
arnir töldu að ég gæti lifað í fjög-
ur ár að hámarki,“ segir hann. „Nú 
eru þeir ágætu menn allir látnir,“ 
segir hann brosleitur. „Þeir sögðu 
líka að ég ætti að fara á stofnun 
fyrir fötluð börn en mamma spurði 
bara hvað í ósköpunum ég ætti að 
gera þar. Ég gekk því í venjulegan 
grunnskóla og menntaskóla. Svo 
fór ég að læra lögfræði og latínu 
en lauk því aldrei vegna þess að ég 
fór á kaf í félagsmálin.“ 

Foreldrarnir höfðu væntingar
Foreldrar Evalds gerðu honum 
ljóst frá upphafi að þau höfðu til 
hans væntingar. „Ég hef allt mitt 
líf trúað á framfarir og möguleika 
fremur en takmarkanir. Foreldr-
ar mínir höfðu líka mikinn metnað 
fyrir mína hönd. Pabbi vildi að ég 
yrði kaupsýslumaður og það varð 
ég líka. Ég sel vöðvarýrnun. Það 
er mikill bissness og við höfum náð 
góðum árangri í Danmörku. Það er 
vegna þess að við erum með hug-
myndir um það hvernig samfélag 
við viljum byggja og við höfum 
verið dugleg að miðla þeim.“

Það er einmitt vegna þessara 
hugmynda sem Evald hefur orðið 
nokkuð tíður gestur hér á landi að 
undanförnu. 

Evald hefur miðlað hugmyndum 
sínum víða um heim: meðal ann-
ars í Japan, Ástralíu og Kanada 
og í flestum löndum Evrópu. „Við 
getum stytt okkur leið með því að 
nýta reynsluna frá Danmörku. Það 
er engin ástæða til þess að Íslend-
ingar reki sig á sömu hindranir og 
við rákum okkur á.“

Evald er þess fullviss að Ísland 
eigi alla möguleika á að vera í 
fremstu röð þegar kemur að þjón-
ustu við fatlaða. „Það er ástæðan 
fyrir því að ég kem hingað aftur og 
aftur þrátt fyrir að vissulega sé það 
erfiðleikum bundið að þvælast um 
lönd með mig. Það sem fylgir okkur 
er að umfangi svipað og fylgir lítilli 
rokkhljómsveit.“ 

Kreppur leiða til breytinga
„Á Íslandi hefur velferðarkerfið 
byggst á því að þeir sem á þjón-
ustu þess þurfa að halda eru óvirk-
ir. Vissir þú að Ísland er það land í 
heiminum, fyrir utan Mexíkó, þar 
sem eru flestar stofnanir og fólk 
eyðir lengstum tíma á þeim?“ 

Evald mælir með því að hér verði 
hætt að byggja stofnanir fyrir fatl-
aða. „Stofnanastefnan er í raun 
ekki siðleg. Hún  brýtur í bága við 
mannréttindasáttmála sem Íslend-
ingar eru aðilar að.“

Evald bendir á að þekkt sé að 
kreppur leiði af sér breytingar. 
„Það er stórkostleg gjöf að standa 
frammi fyrir því að hægt sé að 
hreyfa við viðmiðum í samfélag-
inu,“ segir hann. 

Atvinnuleysi ungs fólks er að 
mati Evalds mjög alvarlegt vanda-
mál. „Það er jú algerlega tilgangs-
laust að vera atvinnulaus árum 
saman. Það er að mínu mati meira 
vandamál en að vera með vöðva-
rýrnun.“

Evald sér því sóknarfæri í þess-
um hópi fólks og langar að sjá það 
sama gerast hér og gerðist í kjöl-
far efnahagskreppunnar í Svíþjóð á 
tíunda áratugnum að ungt atvinnu-
laust fólk fái vinnu við að aðstoða 
fatlaða. „Þetta unga fólk fengi 
innihaldsríkt og áhugavert starf 
sem gæti orðið því stökkpallur 
inn í framtíðna og þeir sem þurfa 
á hjálp að halda fá hjálpina. Laun-
in þurfa auðvitað að vera hærri en 
sem nemur atvinnuleysisbótum. 
Það verður að gera ráð fyrir því í 

útreikningum en við höfum verið 
að láta skoða þessar tölur undan-
farnar vikur og við vitum að þetta 
er hægt.“ 

Virk velferð ekki dýrari
Evald er því fullur bjartsýni fyrir 
hönd verkefnisins. „Það má ekki 
gleyma því að stofnanir eru gríðar-
lega dýrar, bæði uppbygging þeirra 
og rekstur. Það er því hægt að fá 
mikið út úr sömu fjárhæðum og 
fara til stofnana.“ 

Evald fullyrðir að innan fárra 
ára, jafnvel aðeins tveggja, yrði 
það kerfi sem ViVe-verkefnið boðar 
ekki dýrara en það sem nú rekið er 
hér á landi. Hann er því afar bjart-
sýnn fyrir Íslands hönd. „Fólk 
verður að fá að ráða lífi sínu sjálft. 
Það er ekki hægt að lifa við að aðrir 
stýri lífi manns.“ 

Evald flutti sjálfur að heiman 
þegar hann var átján ára. Þá flutti 
hann á stofnun fyrir ungt fatlað 
fólk enda stóð ekki annað til boða 
á þeim tíma. „Það var áhugaverð 
reynsla því ég hafði aldrei umgeng-
ist aðra fatlaða fyrr.“ 

Seinna fór hann svo að búa með 
kærustunni sinni. „Við byggðum 
þetta upp hægt og með vax-
andi stuðningi sveitarfélagsins.“ 
Afraksturinn er kerfi sem kall-
ast PBA eða Personlig bruger 
assistance.“

Það kerfi hefur verið við lýði 
síðan 1981 og þýðir að allir fatlað-
ir í Danmörku eiga rétt á notenda-
stýrðu aðstoðarmannakerfi sem 
bætir til muna lífsgæði þeirra og 
gerir þeim kleift að vera virkir 
þátttakendur í samfélaginu. „Í 
Danmörku ríkir sátt um þetta 

fyrirkomulag. Stjórnmálamenn eru 
stoltir af því og vilja jafnvel eigna 
sér það og þeir mega það svo sem. 
Það er þó jafnljóst að grunnurinn 
að þessu kerfi var lagður hjá okkur 
í félagi fólks með vöðvarýrnun.“ 

Að stýra sjálfur lifi sínu
Grunnhugmyndin að notenda-
stýrðu aðstoðarmannakerfi er að 
hver maður stýri lífi sínu sjálfur. 
Hinn fatlaði ræður til dæmis sjálf-
ur til sín aðstoðarmennina. „Auð-
vitað,“ segir Evald „Hvernig ætti 
það að vera öðruvísi? Við erum 
svo nálægt hvert öðru allan sól-
arhringinn að við verðum að ná 
saman, geta talað saman og hlegið 
saman. Svo verður að ríkja mikill 
og gagnkvæmur skilningur á hlut-
verkinu. Aðstoðarmennirnir eiga 
alltaf að vera til taks en um leið 
nánast ósýnilegir. Ég lít á það sem 
sjálfsögð mannréttindi allra þeirra 
sem á aðstoð þurfa að halda að geta 
lifað lífi sínu með fullri reisn. Við-
miðin sem við leggjum til grund-
vallar verða að vera þau sömu hjá 
öllu fólki.“ Og það er vegna þessar-
ar hugsjónar sem Evald leggur það 
á sig að fara um heiminn þveran og 
endilangan.

„Það er beinlínis ósiðlegt að 
mínu mati að aðrir stýri lífi manns. 
Þú kemst til dæmis ekki út þegar 
þig langar út vegna þess að þú 
þarft að vera búinn að panta bíl-
inn með svo og svo löngum fyrir-
vara. Þú getur ekki farið út á lífið 
á laugardagskvöldi af því að þér 
gefst ekki kostur á að fara í bað 
um helgar og svo framvegis. Allt 
þarf að skipuleggja með löngum 
fyrirvara. Svona var þetta í Dan-
mörku árið 1962. Nú stendur bíll-
inn minn hér fyrir utan og ég fer 
þangað sem ég vil þegar ég vil. Og 
svona á það að vera. Þú spyrð engan 
þegar þú þarft að skreppa út í búð 
og þú myndir aldrei sætta þig við 
að þurfa að gera það.“

Sáttur við fjarbúðina
Evald á eina dóttur og eignaðist 
barnabarn fyrr á árinu. „Ég vil 
eiga líf. Ég vil eiga fjölskyldu. Ég 
vil þetta allt. Ég get ekki fengið 
nóg.“ Sem stendur er Evald í fjar-
búð. Hann býr í nágrenni Árósa en 
unnusta hans starfar í Óðinsvéum. 
Þau eru því saman um helgar. „Það 
endist betur,“ segir hann og hlær. 
„Stundirnar sem við eigum saman 
eru gæðastundir.“

Evald er með aðstoð allan sólar-
hringinn og fyrirkomulagið er 
þannig að fjóra daga í viku hefur 
hann tvo með sér og þrjá daga 
einn.  „Ég er orðinn 65 ára gamall 
og ástæðan fyrir því hvað ég er 
orkumikill er að ég er kominn með 
öndunarvél og magasondu þannig að 
ég get hvorki  dáið úr súrefnisskorti 
né hungri,“ segir hann og kímir. „Ég 
veit satt að segja ekki úr hverju ég 
get dáið en það kemur áreiðanlega 
í ljós,“ segir hann og hlær.

„Ég er með ótrúlega orku og 
langar þess vegna að deila reynslu 
minni með þessum stórkostlegu 
Íslendingum. Ég fæ mikinn inn-
blástur af því að vinna með þeim 
og ég vona svo sannarlega að það 
sé gagnkvæmt.“

Fólk verður að fá að ráða lífi sínu 
sjálft. Það er ekki hægt að lifa við að 
aðrir stýri lífi þínu. 

Mannréttindi að lifa með reisn
Evald Krog hefur skýra sýn á málefni fatlaðra. Hann vill að hér á landi verði snúið frá því sem hann kallar óvirka velferð til 
virkrar velferðar. Hann kynnti Steinunni Stefánsdóttur hugmyndir sínar um leið og hann greindi frá merkilegu lífshlaupi sínu.

EVALD KROG Evald hefur helgað líf sitt baráttunni fyrir mannréttindum. Að hans mati er það réttur allra, fatlaðra sem ófatlaðra, 
að lifa með reisn. Hann boðar notendastýrt aðstoðarmannakerfi þar sem hinn fatlaði stýrir lífi sínu sjálfur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MND-félagið á Íslandi og Öryrkja-
bandalag Íslands hefur fengið Evald 
Krog og félag fólks með vöðvarýrnun 
í Danmörku til liðs við sig í vinnu við 
að setja saman áætlun fyrir íslensk 
stjórnvöld um breytingar á velferðar-
kerfinu í átt til sjálfstæðs lífs fatlaðra 
og aldraðra utan stofnana.

Unnar hafa verið tillögur um virkara 
velferðarkerfi þar sem ákvarðanataka 
flyst frá stofnunum til einstaklinga 

með þörf fyrir aðstoð í daglegu lífi og 
stuðningur verður einstaklingsmið-
aður. 

Nú vinnur verkefnahópurinn að 
því að finna leiðir til hagræðingar í 
velferðarkerfinu á tímum efnahags-
samdráttar þannig að þjónustan verði 
bætt en ekki skert.

Stýrihópur leiðir starfið í samvinnu 
við stjórnvöld en með honum starfar 
ráðgjafahópur sem stjórnmálamenn, 

fagfólk, hagsmunaaðilar og sérfræð-
ingar skipa.

Tillögurnar eru þannig úr garði 
gerðar að þær eru stefnumótandi 
við framtíðarskipan velferðarkerfis-
ins á Íslandi og um þær hefur ríkt 
breið samstaða þvert á hagsmuni og 
flokkadrætti stjórnmálanna.

Stefnt er að því að fyrsti hluti til-
lagnanna geti komið til framkvæmda 
strax á næsta ári.

➜ VIRKARI VELFERÐ – VIVE
VAKNINGAR-
TÓNLEIKAR VIVE
Vakningartónleikar ViVe verða 
haldnir á Nasa miðvikudags-
kvöldið 18. nóvember. Þar 
koma meðal annars fram 
Mugison, Fjallabræður, Karla-
kórinn Þrestir og félagar úr 
uppistandshópnum Mið-Ísland.



Líf okkar er stundum fl ókið og álagið 
getur verið mikið. Við viljum öll, konur 
og karlar, standa okkur í leik og starfi  
og til þess að það megi verða þurfum 
við að hlúa vel að okkur sjálfum. 
Vörurnar frá Signatures of Nature 
koma eins á himnasending nú þegar 
kreppir að og buddan er léttari en oft. 
Hér er á ferð frábær vara á frábæru 
verði. Ég hef mælt með Signatures 
of Nature við vinkonur mínar 
og mömmu mína. Ég mæli með 
Signatures of Nature fyrir þig … 
og alla þá sem þér þykir vænt um.

María Heba Þorkelsdóttir 
leikkona

– náttúrulegar og lífrænar snyrtivörur 

Nature Scent líkamslínan er 
himnasending fyrir þurra húð, 
hvort sem um er að ræða 
sturtuscrub, olíuna eða body-
butter. 

Ég fann strax mikinn mun á 
andlitinu eftir að ég byrjaði 
að nota dagkremið frá Nature 
Scent. Stór kostur fi nnst mér 
að það er án allra rotvarnarefna 
og inniheldur Barbadensis, 
eina bestu ættkvísl Aloe vera 
plöntunnar. 

Kolbrún Björnsdóttir
fjölmiðlakona

Opnum 
í Smáralind 

í dag! 
20%
afsláttur af öllum vörum

www.signaturesofnature.is

Erum á efri hæð vinstra megin við Debenhams. 
Verið velkomin!

Frábær 
tilboð!
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magnaði það allt. Hann og Pétur rakari 
voru aðalgæjarnir í bransanum á þessum 
tíma. Við spiluðum á fimm stöðum þetta 
nýárskvöld og eftir það fór boltinn held-
ur betur að rúlla. Það var ekki upp úr því 
litið enda Pétur duglegur að bóka.“ 

Var það ekki dálítið frumlegt hjá 
ykkur að taka þessi gömlu íslensku lög 
og setja þau í þjóðlagagírinn?

„Ég myndi segja það, já. Í sjálfu sér 
leituðum við bara í það sem var til. Safn 
Bjarna Þorsteinssonar var fjarsjóður. 
Við vorum bara að leita að einhverju sem 
við gætum notað sem skemmtiefni því 
það var aðal bisnessinn. Við vorum ekki 
að verða ríkir á plötusölu. Uppá komur 
á þorrablótum og mannfögnuðum hing-
að og þangað gáfu aur. Það voru okkar 
ær og kýr.“ 

Fararstjóri á Gullfossi
Á næstu 3-4 árum varð Savanna tríó-
ið landsþekkt, fór um allt land og gaf 
út fjórar LP hljómplötur hjá SG. Þá fór 
að flosna upp úr. „Ég var kominn aftur 
á hljómborðið og farinn að spila dans-
músík í Þjóðleikhúskjallaranum með 
Heiðursmönnum, með Maríu systur 
[María Baldurs] og fleirum. Svo end-
uðum við í Klúbbnum 1969 og um ára-
mótin 69/70 fór ég út. Hótel Loftleiðir 
hafði gert einskonar skiptidíl við hótel 
í Helsinki. Hljómsveit héðan spilaði þar 
í mánuð og finnsk sveit kom hingað. 
Hljómsveit Karls Lilliendahls fór héðan 
og ég og María systir með sem aukanúm-
er. Ég fór út með stóra Hammond-orgel-
ið mitt, alveg hrikalega stórt og þungt 
flikki. Til að komast út með það þurfti 
ég að gera eitthvað því það vildi enginn 
kosta flutninginn. Ég réði mig því sem 
fararstjóra á gamla Gullfossi. Það voru 
alltaf jólaferðir, farið til Rotterdam, 
Hamborgar og Kaupmannahafnar og 
veisla allan tímann. Orgelið var híft 
um borð og skrúfað í gólfið í veislusaln-
um. Þar spilaði ég fyrir fólkið og sá um 
fréttablað sem ég fjölprentaði fyrir far-
þegana. Frá Kaupmannahöfn fór ég svo 

með ferjunni til Helsinki og þar leið 
mánuðurinn og við skemmtum okkur 
vel. Þegar hinir fóru heim varð ég eftir 
að spila og syngja. Þannig atvikaðist það 
að ég var kominn í útrásina.“

München-sándið verður til
Þórir endaði í Stokkhólmi þar sem hann 
giftist sænsku söngkonunni Ninu Lizell 
og eignaðist með henni tvö börn. Nina 
er þekkt söngkona í Þýskalandi og Sví-
þjóð, en hér ættu margir að kannast við 
hana fyrir plötuna Cowboy in Sweden 
sem hún gerði með költstjörnunni Lee 
Hazlewood árið 1970. Útrásin var þó 
bara rétt að byrja hjá Þóri. 

„Ég gerðist orgelleikari með þýsku 
bandi sem spilaði meðal annars á 
fallegum skíðastöðum í Sviss. Meðan 
ég var þarna kom þýski söngvarinn Edo 
Zanki og hreifst af orgelleiknum. Hann 
var að fara að gera plötu í München og 
spurði mig hvort ég væri tilkippilegur 
að vera með á plötunni. Ég sló til og fór 
að spila með honum. Við áttum seinna 
eftir að fara á túr um alla Evrópu með 

Leo Sayer. Ég settist bara að í München 
og byrjaði að láta vita af mér. Svo var 
byrjað að hringja og þannig koll af 
kolli. Fyrr en varði var ég bara farinn 
að útsetja og pródúsera.“

Teningunum var kastað. Diskó-
kóngurinn Giorgio Moroder var á svæð-
inu og leiðir hans og Þóris lágu saman. 
„Hann var fyrst og fremst lagahöfundur 
og pródúser. Söng reyndar sjálfur fyrsta 
hittarann sinn sem hann tók upp á tvö 
Revox-tæki í eldhúsinu hjá sér. Eftir það 
fékk hann fjármagn til að setja stúdíó-
ið sitt, Musicland, á fót í kjallaranum á 
Arabella-hótelinu í München. Ég vann 
mjög mikið fyrir Giorgio. Á tímabili var 
það bara ég. Hann lét mig fá öll demó-
in, spólur þar sem hann gaulaði laglín-
una. Hann spilar voða lítið sjálfur. Ég 
þurfti svo að gera demó af demóunum 
og bera undir Donnu Summer og fleiri 
listamenn. München-sándið og stíllinn 
er alveg einstakur. Þessi stíll varð eftir-
sóknarverður á diskótímabilinu. Ég átti 
drjúgan þátt í að búa hann til.“

Bruðl og stuð
Donna Summer var á samningi við 
Casablanca Records í Ameríku, fyrir-
tæki sem er þekkt í poppsögunni fyrir 
geigvænlegt bruðl. Þórir var á sífelldu 
flandri á milli München og Los Ang-
eles að smíða diskósmellina. Hann 
segir þetta hafa verið æðislegan tíma. 
„Íslenska 2007 kemst í ekki hálfkvisti 
við þetta. Það var hvílíkt bruðl í gangi 
og dekrað við okkur. Maður var fluttur 
á milli landi á fyrsta klassa og svo var 
maður á íbúðarhóteli með bíl í kjallaran-
um fyrir sig. Maður tók aldrei upp vesk-
ið. Þetta var bara lenskan, það var ekki 
það að við værum svona kröfuharðir.“

Og mikið sukk í kringum þetta?
„Já, já.“

Stúdío 54 – varstu þar?
„Maður kom nokkrum sinnum þangað, 
já. Ég var ungur maður og hafði gaman 
af að lyfta mér upp. Það er bara svoleið-
is.“ 

Þetta fólk er orðið goðsagnakennt. 
Ertu ennþá í sambandi við Donnu og 
Giorgio?
„Nei. Og það er helst að einhverjir grúsk-
arar úti í heimi viti hver maður er. Ég 
er að fá bréf í gegnum Facebook: Ert þú 
þessi sem gerðir þetta og hitt. Þeir eru 
helst að moka ofan af manni moldinni.“ 

En hvernig var Donna?
„Donna var fín stelpa. Mjög prófessional 
og vissi hvað hún vildi. Hún var aldrei 
neitt ofboðslega hrifin af þessum lögum 
sem Giorgio var að láta hana fá. Hún 
vildi eitthvað meira amerískt. En þetta 
voru hittin og hún lifir með því í dag.“ 

Bólan springur
Þórir segir að Casablanca-útgáfan hafi 
verið eitt stórt kúlulán sem fór á haus-
inn. Og Þórir fór niður með diskóinu. 
„Ég var á fullu í þessu. Á endanum varð 
úr að ég flutti frá München til New York 
af því ég var alltaf meira og minna að 
vinna í Ameríku hvort sem var. Akkúr-
at þá, árið 1980, sprakk diskóbólan. Ég 
var með lænaðar upp tíu plötur sem ég 
var að fara að gera en það var allt sett 
út af borðinu. Ég var nýbúinn að kaupa 
æðislegt hús á Atlantic Beach. Þetta var 
í hverfi þar sem þurfti að fara í gegnum 
hlið með vörðum til að komast inn í.“

Diskódraumur Þóris var þó ekki alveg 
búinn. Hann fór að vinna að tónlist fyrir 
söngkonuna Grace Jones. „Það er nú 
önnur þrælskemmtileg stelpa. Hún var 
bæði diskóstjarna og tísku-íkon á Man-
hattan. Donna var aldrei svona tísku-
íkon. Ég er mjög stoltur af því að geta 
sagt frá því í minni ferilsskrá að hafa 
unnið með Donnu og Grace og svo náttúr-
lega Elton John [platan Victim of Love 
frá 1979].“

Þórir kom alkominn heim árið 1990. 
„Ég fór illa út úr þessum húsakaupum. 
Ég stóð ekki undir því. Þetta var mín 
prívat kreppa. Svona fjárhagsvand-
ræði reyna á hjónabandið svo það slitn-
aði upp úr hjá okkur Nínu. Ég ætla þó 
ekki að segja að ég hafi flúið heim því 
mig langaði alltaf heim. Í gegnum allan 
ferilinn kom ég eins oft og ég gat. Eftir 
allan rússíbanaferðina í útlöndum var 
mjög gott að koma heim. Hér líður mér 
best. Ég vil hvergi annars staðar vera. 
Mér er alveg sama um kreppuna. Það er 
kannski hallærislegt að segja það en það 
er ekkert sem kemur í staðinn fyrir að 
eiga góða fjölskyldu, vini og heilsu.“

É
g er eins og Raggi Bjarna, 
ég man ekki neitt,“ segir 
Þórir Baldursson – hljóm-
borðsleikari, útsetjari, 
lagahöfundur og pró-
dúser – afsakandi. Hann 

hefur lifað af tónlist alla sína tíð, er 
þessa dagana innsti koppur í búri við 
undirbúning á jólasýningu Björgvins 
Halldórssonar. Út var að koma glæsi-
legur þriggja diska heildarpakki með 
Savanna tríóinu, sem var fyrsta band-
ið sem hann sló í gegn með. Þórir man 
sem betur fer mun meira en hann hót-
aði.

„Ég tróð fyrst upp með harmóníku 
þegar ég var átta ára í Barnaskólanum 
í Keflavík,“ segir Þórir. Hann kemur 
úr músíkætt. „Pabbi, Baldur Júlíusson, 
spilaði á böllum í Keflavík með körlum 
sem komu úr Reykjavík, Karli Jónat-
anssyni og fleirum. Pabbi sótti þá til 
Reykjavíkur og keyrði þá til baka eftir 
ball. Ég var farinn að spila með þeim 
á píanó þegar ég var tíu ára. Pabbi tók 
mig oft með í þessar ferðir því hann 
átti það til að sofna á leiðinni til baka. 
Þá var gott að hafa mig með til að 
keyra restina.“ 

Þjóðlagabylgjan skellur á
Þórir, sem er fæddur 1944, var því 
kominn í band 1954. „En í fyrsta „próf-
essional“ bandið 1958. Það var Hljóm-
sveit Guðmundar Ingólfssonar, sem 
spilaði um hverja helgi í Krossinum í 
Keflavík og mikið uppi á velli í miðri 
viku. Í þessu bandi sjóuðust menn eins 
og Einar Júlíusson, Engilbert Jensen 
og Gunni Þórðar.“ 

Þórir var hættur og fluttur til 
Reykjavíkur um svipað leyti og æsku-
félagi hans Gunni Þórðar stofnaði 
Skugga og síðar Hljóma. Þar gekk hann 
í MR og settist fyrir algjöra tilviljun 
á borði hjá Birni Björnssyni. „Troels 
Bendtsen, sem var í Versló á þessum 
tíma, var mjög hrifinn af amerískri 
þjóðlagatónlist. Það var þjóðlagabylgja 
í gangi með Kingston tríóinu, Clancy 
Brothers og fleiri sveitum. Þetta var 
1962. Troels og Bjössi höfðu spilað 
saman með fleirum á balli í Versló og 
það varð úr að ég fór að æfa með þeim 
tveimur. Á þessum tíma var ég kom-
inn á gítar, enda lítið um hljómborð í 
þjóðlagabylgjunni. Til að fara nú alla 
leið í hermileiknum spilaði ég á tenór-
gítar, venjulegan gítar sem hafði verið 
breytt.“

Uppgangur Savanna tríósins var mik-
ill eftir að Pétur Pétursson þulur tók 
við umboðsmennsku fyrir bandið. „Við 
komum fram fyrst sem alvöruband á 
nýárskvöld 1963. Þá vorum við búnir að 
láta sauma á okkur búninga. Pétur fjár-

Fór niður með diskóinu
Tónlistarferill Þóris Baldurssonar er stórmerkilegur. Þessi saga hefur þó aldrei verið almennilega sögð því Þórir er óframfær-
inn, segist vera lélegur sögumaður og hefur engan áhuga á að ota sínum tota. Hann vill bara vinna við tónlist, ekki tala um það. 

EFTIR RÚSSÍBANAFERÐINA Í ÚTLÖNDUM VAR GOTT AÐ KOMA HEIM Þórir Baldursson á gamalkunnugum slóðum við 
nótnaborðið. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

TÖFF Í TÁMJÓUM SKÓ Savanna tríóið – Björn, 
Troels og Þórir – á góðri stund.

Á UPPLEIÐ Í DISKÓINU Þórir í Musicland í 
München sirka 1977.

Hann settist þó niður með 
Dr. Gunna og sagði honum 
söguna: allt frá Savanna 
tríóinu þar til hann var í 
miðdepli diskósins með 
Donnu Summer og Grace 
Jones.

Íslenska 
2007 kemst 
ekki í hálf-
kvisti við 
þetta. Það 
var hvílíkt 
bruðl í gangi 
og dekrað 
við okkur.





34  7. nóvember 2009  LAUGARDAGUR

Í 
Karlsvagninum segir frá 
Gunni, farsælum geðlækni 
sem verður fyrir því óláni 
að brotist er inn í íbúð henn-
ar. Hún ákveður að fara úr 
bænum en neyðist á síðustu 

stundu til að taka með sér erfiða 
unglingsstúlku, Hugrúnu Lind. 
Þær fara í sumarbústað og til að 
hafa ofan af fyrir stúlkunni fer 
Gunnur að segja henni frá æsku 
sinni. Frásögnin vindur upp á sig; 
Gunnur er kona sem virðist vera 
með allt sitt á hreinu, en undir 
yfirborðinu er ekki allt sem sýn-
ist. Smám saman fer Gunnur að 
kryfja eigin ævi og sambönd við 
annað fólk, sér í lagi móður sína. 
Með öðrum orðum, geðlæknir inn 
er kominn í meðferð. 

Karlsvagninn er mikil karakter-
stúdía, þar sem rýnt er í áhrif 
uppeldis á fólk og hvernig hvers-
dagslegir atburðir marka fólk um 
aldur og ævi.„Mig langaði fyrst og 
fremst að segja áhugaverða sögu, 
ekki ádeilu kannski en reyna þó að 
sýna fram á þessa andlega hörku 
sem hefur alltaf ríkt í íslensku 
uppeldi,“ segir Kristín Marja. 

„Lengst framan af voru gerðar 
sömu kröfur til barna og gerðar 
voru til fullorðinna. Börn áttu að 
bjarga sér sjálf, vera dugleg til 
vinnu og láta helst ekki mikið fara 
fyrir sér. Að auki sendu foreldrar 
börnin frá sér í nokkra mánuði á 
ári til vandalausra. Það var ríkj-
andi einhver aðskilnaðarstefna 
sem ég skil ekki og þekkist ekki 
hjá öðrum þjóðum.“ 

Um leið langaði Kristínu Mörju 
til að lýsa kynslóðabilinu. „Gunnur 
er kona sem getur endalaust sagt 
sögur, enda með allar bókmennt-
irnar á bakvið sig, en Hindin hefur 
verið mötuð frá unga aldri. Það 
finnst mér lýsa lífi unglinga í dag 
– þetta stöðuga MSN og SMS; það 
vantar eitthvað til að örva ímynd-
unaraflið. 

Börn fá fræðslu í skólanum en 
það vantar kannski upp á að þau 
fái fræðslu hjá foreldrunum. Við 

höfum fyrst og fremst hugsað um 
að börn fái nóg að borða og verði 
stór og sterk; við erum víðfræg 
fyrir lægstu tíðni ungbarnadauða 
í heimi en á hinn bóginn er félags-
leg þörf barna hunsuð. Og það 
getur markað manneskjuna til 
frambúðar.“

Hrein og bein mannvonska 
Þessi harka gagnvart börnum 
segir Kristín Marja að sé enn til 
staðar en birtist með öðrum hætti 
en áður. „Það eru tvö ágæt dæmi 
sem sýna hvernig íslenskt samfé-
lag er beinlínis fjandsamlegt börn-
um. Í fyrsta lagi langur vinnu-
dagur. Það vita allir að menn geta 
afkastað sínu á sex tímum. Hér 
eru foreldrar með ung börn látn-
ir hanga á vinnustað fram undir 
kvöldmat. Ef þeir gera það ekki 
eru þeir metnaðarlausir og eiga á 
hættu að missa vinnuna. Í staðinn 
fyrir að leyfa þessu fólki að fara 
heim og huga að fjölskyldunni. 

Þetta er hrein og bein mann-
vonska.

Í öðru lagi má nefna miðbæ-
inn. Það er augljóst að þar hefur 
aldrei verið gert ráð fyrir börn-
um og ekkert fyrir börn að gera 
þar nema að gefa þessum öndum, 
sem eru reyndar orðnar að vörg-
um sem bíta. Það eru engin leik-
tæki og vantar allt líf, garða þar 
sem fólk getur sest og börn leik-
ið sér. Miðborgin býður börn ekki 
velkomnin – samt er hún hjarta 
borgar okkar.“ 

Aldrei talað um karlabækur
Karlsvagninn fjallar líka að stóru 
leyti um hlutskipti kvenna fyrr og 
nú. Enn og aftur er vinnan mesta 
dyggðin. „Íslenskar konur eru í 
sérstöðu miðað við konur í öðrum 
Evrópulöndum. Þær eignast flest 
börn allra kvenna í Evrópu, vinna 
lengsta vinnudaginn en eru oft 
með meiri menntun en konur 
yfirleitt í Evrópu. Þaðan kemur 
kannski þessi klisja um sterkar 
konur á Íslandi. Auðvitað eru þær 
sterkar að hafa haldið þetta allt út, 
en hver líður fyrir það?“ 

Kristín Marja játar að þegar 
hún ákvað að verða rithöfundur 
hafi hún viljað lýsa hugsunarhætti 
kvenna, segja sögu frá þeirra 
sjónar horni. 

„Mér finnst það dapurlegt 
hversu lítið hefur verið ritað um 
konur í Íslandssögunni. Hvar voru 
þær? Sennilega að þjóna karl-
mönnum svo þeir kæmust í söguna 
síðar meir. Mér finnst líka hafa 
skort upp á að meira væri skrifað 
um líf kvenna og mikilvæg störf 
kvenna.“

Að sama skapi fellir hún sig illa 
við að vera sagður rithöfundur 
sem skrifi eingöngu kvennabækur. 
„Það er aldrei talað í þessum dúr 
þegar karlar eiga í hlut; ég hef 
aldrei heyrt talað um karlabækur, 
bækur sem séu skrifaðar út frá 
sjónarhorni karla. Þetta sýnir 
ákveðna mismunun eða einhverja 
lensku, sem er í gangi.“ 

Hvunndagsdramatík
Karlsvagninn er dramatísk saga 
þótt efniviðurinn sé að öllu leyti 
sóttur í hversdagsleikann. „Ég 
hef reynt að koma auga á dram-
atíkina í hinu kunnuglega,“ segir 
Kristín Marja. „Engin átök á yfir-
borðinu en hver og einn með sinn 
innri harmleik sem hann tekur 
með sér út í lífið. Jafnvel þótt 
ekkert hafi „gerst“ í fortíðinni, 
engar nauðganir, ofbeldi eða ein-
elti. Hvers vegna er þá manneskj-
an með þennan sársauka og ein-
semd í sér? Eitthvað gerist og það 
snýst um samskipti fólks.“ 

Sögur sem mega ekki fara for-
görðum
Bókin á sér langa sögu, að sögn 
Kristínar. „Ég hef alltaf haft 
áhuga á uppeldi, oft ímyndað 
mér hvers konar uppeldi fólk hafi 
fengið, hvaðan það komi og svo 
fram vegis. Það er gaman að geta 
í eyðurnar. Á blaðamannsárum 

mínum, í byrjun tíunda áratugar-
ins, fékk ég þá hugmynd að skrifa 
stóra grein eða jafnvel bók um það 
hvernig uppeldið mótar persónu-
leikann. Þegar ég tók viðtöl við 
fólk spurði ég það oft um eitt og 
annað í leiðinni og oft barst talið 
að bernskunni. Þegar fólk talar um 
bernsku sína er það líka að draga 
upp mynd af þjóðfélaginu sem það 
býr í. Þetta nóteraði ég hjá mér, 
brot úr lífi og uppeldi fólks.

Síðan varð ekkert úr þessu; það 
tóku við önnur verkefni og aðrar 
sögur bönkuðu upp á. Þegar hug-
myndin fór loks aftur á kreik vissi 
ég ekki í fyrstu hvernig ég ætti að 
byggja upp sögu úr brotunum; en 
langaði til að stilla upp „gamla 
tímanum“ andspænis okkar sam-
tíma. Ég er mjög upptekin af 
umhverfi mannsins og þar fann 
ég tenginguna; flöt til að segja 
sögu af konu þar sem ég gat notað 
þessi brot, raðað þeim saman til 
að skapa persónur og bakgrunn. 
Fólk á oft margar sögur sem það 
vill ekki að fari forgörðum – sum 
brot úr lífi manns verða að komast 
á framfæri. Það getur hins vegar 
verið erfitt að raða saman ólíkum 
brotum til að búa til eina heild en 
þegar ég fann þessa tengingu við 
umhverfið, vatn og ís, fannst mér 
þetta koma heim og saman.“

Maður skrifar ekki með börn á 
handlegg 
Kristín Marja er seinþroska rit-
höfundur, ef svo má að orði kom-
ast, og var á fimmtugsaldri 

þegar fyrsta skáldsaga hennar, 
Mávahlátur, kom út. „Ég byrj-
aði snemma að skrifa en fyrsta 
bókin kom seint út,“ segir hún. 
„Ég var sjálf bundin vinnu og að 
ala upp börn. Ég segi bara eins 
og frú Eugenía í Karítas án titils. 
„Maður málar ekki með barn á 
handlegg.“ Og maður skrifar ekki 
heldur með þrjú börn á handlegg 
– sem ég virkilega var með. Það 
var því ástæða fyrir því að ég gat 
ekki helgað mig ritstörfum. Ég var 
úti í atvinnulífinu, fyrst í kennslu, 
síðar í blaðamennsku. Og uppeld-
ið tók mikinn tíma. En það gerði 
kannski ekkert til, ég hafði svo 
mikinn áhuga á því.

Að hinu er að gæta að ég var 
sískrifandi allan tímann. Stund-
um hef ég velt því fyrir mér hvort 
það sé einhver munur á því að 
byrja snemma eða seint að gefa 
út. Eru það betri höfundar sem 

byrja ungir? Ég er ekki viss um 
það. Ég held að hæfileikar séu 
bundnir einstaklingum en ekki 
aldri. Hugmyndina að Mávahlátri 
fékk ég til dæmis þegar ég var tví-
tug. Mér fannst mig hins vegar, á 
þeim tíma, skorta ákveðna reynslu 
til að geta skrifað bókina. 

Ég tók ákvörðun þrítug um að 
verða rithöfundur. Skrifaði fjögur 
verk sem fengu öll að fjúka, fannst 
þau ekki vera nógu góð. En þau 
skrif voru sjálfsagt mjög góð 
æfing. Í kjölfarið fannst mér ég 
reiðubúin til að koma Mávahlátri 
á blað.

Ég er þakklát fyrir að hafa 
fengið tækifæri til að taka þátt í 
lífinu sem kennari og blaðamaður 
áður en ég lagði ritstörfin fyrir 
mig. Það var ekki lítill fróðleikur 
sem ég fékk þar. En hvort slíkt 
geri mann að betri höfundi skal 
ég ekki dæma um.“

Það er aldrei talað í þessum dúr 
þegar karlar eiga í hlut; ég hef 
aldrei heyrt talað um karlabækur, 
bækur sem séu skrifaðar út frá 
sjónarhorni karla.

Undir sléttu 
yfirborði 
Karlsvagninn, sjöunda skáldsaga Kristínar Mörju 
Baldursdóttur, kom út á dögunum. Í samtali við 
Bergstein Sigurðsson ræðir Kristín landlægan til-
finningakulda, samfélag sem er fjandsamlegt börn-
um og bábiljuna um að hún skrifi kvennabækur. 

KRISTÍN MARJA „Ég tók ákvörðun þrítug um að verða rithöfundur. Skrifaði fjögur verk sem fengu öll að fjúka, fannst þau ekki vera 
nógu góð. En þau skrif voru sjálfsagt mjög góð æfing.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Í STUTTU MÁLI

Kristín Marja Baldursdóttir fæddist í janúar 1949 í Hafnarfirði. 
Hún lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands 1970 og BA-prófi í þýsku og 
íslensku frá Háskóla Íslands 1991. Hún kenndi við grunnskóla Reykjavíkur á 
árunum 1975-1988. 
Árið 1988 hóf hún störf hjá Morgunblaðinu þar sem hún starfaði til ársins 
1995. Sama ár kom fyrsta skáldsaga hennar, Mávahlátur, út. Frá því hefur 
hún einbeitt sér að ritstörfum. Kristín Marja er gift og á þrjár uppkomnar 
dætur.
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ið Íslendingar erum kaupóð-
ir, en það eru takmörk fyrir 
öllu. Klukkan er að verða sex 
á föstudagsmorgni og það er 
enginn í Office 1 í Skeifunni. 
Verslunin hefur haft opið allan 

sólarhringinn síðan í maí. Það er sem sé 
hægt að bruna hingað ef maður vaknar með 
andfælum klukkan þrjú og þarf nauðsyn-
lega að kaupa heftara. 

Kósí á kvöldin
Halló? Er einhver hérna? Jú, þarna kemur 
einhver. Hann heitir Jan Henrik Winter og 
reynist vera finnskur. Talar þó pottþétta 
íslensku. „Þetta dettur niður upp úr mið-
nætti, en það er mjög mikið að gera þangað 
til þá. Svo er maður bara að fylla í hillurn-
ar og panta inn. Mjög gott,“ segir hann og 
kann vel við næturvaktirnar. „Maður vinn-
ur í viku og á frí í viku. Ég vil miklu frekar 
vinna svona en að vakna kl. 8 alla morgna. 
Maður hefur allan daginn fyrir sig.“

Alræmdasta augnablik næturbúðanna í 
Skeifunni var þegar maður í sveppavímu 
ráfaði nakinn um búðirnar. Jan var ekki á 
vakt þá. 

„En það er nú samt mikið um að lið 
af djamminu komi um helgar og labbi í 
hringi. Besta spurningin sem maður heyr-
ir er: „Kemur einhver á nóttunni?“ og það 

er bara eitt svar við því: Hva, ert þú ekki 
hérna?“

„Fólk vill bara fá að versla í friði og kann 
mjög vel við þennan möguleika að geta gert 
það utan vinnutíma,“ segir verslunarstjóri 
Office 1, Karl Gunnarsson. „Síðustu tvo 
mánuðina hefur kúnnum fjölgað stórkost-
lega og það á örugglega eftir að aukast. Það 
er mun meira kósí að gera þetta á kvöld-
in frekar en í einhverju stressi í pásu frá 
vinnu.“  

Rúntur á nammibar
Það er meira stuð í Hagkaupum við hliðina 
og margt starfsfólk að raða í hillur. Það er 
meira að segja einn kúnni. Mér sýnist hann 
vera að kaupa banana. Hann tekur á sprett 
þegar hann sér ljósmyndarann. Er þetta 
kannski fyrrverandi útrásarvíkingur? Eða 
vampíra?

„Það þýðir ekkert annað en að spila sókn-
arbolta í kreppunni,“ segir Gunnar Ingi Sig-
urðsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa. „Það 
hafði blundað í okkur lengi að bjóða upp á 
þetta, en okkur þótti þetta lengi vel einum 
of djörf hugmynd. Svo kýldum við á þetta 
fyrir sléttu ári og viðtökurnar hafa komið 
rosalega á óvart. Það er miklu meira að gera 
en við áttum von á.“ 

Gunnar segir að oftast sé mikið að gera 
á kvöldin. „Fólk kemur eftir kvöldmatinn 

þegar börnin eru komin niður. Það er drjúg 
traffík og kúnnar með heilu kerrurnar full-
ar af sérvöru. Fólk er þegar byrjað að gera 
jólainnkaupin. Það kom okkur líka á óvart að 
það eru fjölmargir sem vinna ekki 9-5 vinnu, 
fólk sem er í öðrum takti, og það fjölmennir. 
Maður er að sjá ný andlit á nóttunni.“

Skemmilegasta tíma vikunnar segir 
Gunnar vera þegar klukkan slær miðnætti 
á aðfaranótt laugardags. Þá lækkar nammi-
barinn um fimmtíu prósent. „Þá mætir rúnt-
urinn á svæðið og krakkarnir fylla á sig. Það 
er nú betra að þeir séu að fylla á sig með 
nammi, en einhverju öðru.“ 

Svangt fólk
Sú verslun sem byrjaði að hafa opið allan 
sólarhringinn var 10/11 í Lágmúla. Fljótlega 
var opnað líka í Austurstræti og nú eru allar 
verslanir 10/11 alltaf opnar. Stóra spurningin 
hlýtur að vera: Borgar þetta sig? „Við teljum 
svo vera, já,“ segir Sigurður Reynaldsson, 
framkvæmdastjóri 10/11. „Eftir að við byrj-
uðum að hafa eina og svo tvær búðir opnar 
allan sólarhringinn vildum við bara einfalda 
kerfið og hafa allar búðirnar opnar. Svo fólk 
gæti sleppt því að athuga hvenær væri opið. 
Viðbótarkostnaðurinn er ekki svo mikill.“

Hann segir eðlilega koma steindauða tíma 
inn á milli – helst á milli kl. 3 og 5 á nótt-
unni – en svona í heildina sé næturvaktin að 

skila árangri. „Við erum að baka og fylla á 
búðirnar á nóttunni og það er alltaf renn-
irí. Um helgar er þetta fjörugra. Menn koma 
svangir eftir puð á dansgólfinu og kaupa sér 
eitthvað að borða. Áður var náttúrlega bara 
hægt að fá pulsu og kók. Svo er fólk bara að 
kaupa venjulegar matvörur. Hjón koma af 
djamminu og kaupa mjólk og Cheerios til að 
hafa í ísskápnum þegar krakkarnir koma úr 
pössun.“ 

Nokkuð var talað um blóðug drykkjulæti 
í Austurstrætinu þegar búðin var opnuð þar 
fyrst, en Sigurður segir að það mál hafi aðal-
lega komið til vegna þess að öryggismálin 
voru ekki nógu vel undirbúin. Nú eru þessi 
mál komin í fastar skorður og friður kom-
inn á. 

Andri Már Friðriksson er á vakt í 10/11 í 
Austurstræti þegar ég mæti úr Skeifunni. Er 
þetta hættuleg vinna? „Nei, nei. Ekki þegar 
maður er með „bodyguard“ með sér á vakt,“ 
segir hann og bendir á fílefldan vörð í Secu-
ritas-búningi. Strákarnir eru að raða í hillur. 
Það er dagrenning eftir þrjá tíma.

Verslað í skjóli nætur
Fjölmargar verslanir hafa nú opið allan sólarhringinn. Allar verslanir 10-11, tvær Hagkaups-
búðir, Office 1 og bensínstöðvarnar. Dr. Gunni reif sig upp fyrir allar aldir til að tékka á
stemningunni. Daníel Rúnarsson tók myndir.

NÆTURVAKTIRNAR BESTAR Jan Henrik Winter vinnur á meðan aðrir sofa. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HALLÓ! ER EINHVER HÉRNA!? Office 1 kl. 6.

ANDRI MÁR FRIÐRIKSSON Er með „bodyguard“ með sér á vaktinni.

NAMMIGRÍSIR 
KOMAST Í FEITT 
Hagkaup kl. 
06:15.

Þegar sífellt fleiri landnámsmenn 

koma sér fyrir í sveitinni og glóandi 

hraun streymir yfir blómlega trölla-

byggð eru tröllin í vanda. Hvað er 

til ráða? 

Spennandi tröllasaga byggð á 
íslenskri þjóðtrú eftir Steinar 
Berg og Brian Pilkington.

TRÖLLTRÖLL ÍVANDAÍVANDA



LAMBALÆRI
frosið

1.198 kr/kg

SPAR KAFFIPÚÐAR, 36 stk.
regular, dark roast og extra dark roast

495 kr/pk.
 589 kr/pk.589

JARÐARBER, 200g

199 kr/askjan
 398 kr/askjan398398

Frábær verð!

VINSÆLASTI FETAOSTURINN, SÁ BLÁI,
NÚ LÍKA FÁANLEGUR Í MINNA GLASI!

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

40%
afsláttur

50%
afsláttur

37%
afsláttur

Tilboðin gilda  6. - 8. nóvember eða meðan birgðir endast
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eð fyrirvara um
 prentvillur

30%
afsláttur

FÓTBOLTAMYNDIRNAR FÁST HJÁ OKKUR!

EKTAFISKUR-RÉTTIR, FRYSTIVARA
plokkfi skur, ýsubollur og kjúklingasúpa

598 kr/pk.

GRÍSAKÓTELETTUR 
hunangsgljáðar.

1.199 kr/kg
1.998 kr/kg1.998 

LAMBAFILE
m/fi tu, frosið

2.998 kr/kg

GRÍSABÓGUR
sneiddur, frosinn

440 kr/kg
699 kr/kg699699 kk

BAYONNESKINKA

1.329 kr/kg
1.898 kr/kg1.898

HEILSUBÆLIÐ DVD

2.495 kr



38  7. nóvember 2009  LAUGARDAGUR

V
ið sitjum í huggulegri 
stofu í gamla Iðnskólan-
um við Tjörnina þar sem 
skrifstofur Dómkirkj-
unnar eru. Bókin ligg-
ur á borðinu, ekki Bók 

bókanna heldur Hjartsláttur. Hjálmar 
sendir hana frá sér árinu áður en hann 
verður sextugur. 

„Það er alltaf einhver hvati að hlut-
unum. Mér gafst tími til að staldra við 
og velta vöngum þegar ég fór í hjarta-
aðgerð fyrir fimm árum. Raunar hafa 
nokkrir beðið mig um að skrifa svona 
bók á síðustu árum en ég hef hummað 
það fram af mér þar til nú. Ég vil líka 
sýna þakklæti fyrir kynnin af öllu því 
fólki sem ég hef átt samskipti við. Þetta 
er ekki hetjusaga og hún er ekki sögð 
til að sýna að ég sé eitthvað merkileg-
ur, þetta er fyrst og fremst vitnisburður 
um gott fólk sem ég hef kynnst í lífinu. 
Reyndar er þetta ekki úttekt á heilli ævi 
heldur miklu frekar áfangaskýrsla ef 
svo má segja. Ég vil lifa nokkra áratugi 
enn.“

Sem barn og unglingur var Hjálmar 
nokkuð forn að því leyti að hann hafði 
áhuga á kveðskap og ættfræði. Hann 
neitar því að hafa verið skrítið barn en 
upplýsir hins vegar að hann stamaði og 
gekk til geðlæknis. 

„Ég stamaði það mikið að ég átti í 
vandræðum með að koma út úr mér 
heilli setningu. Og ef ég var í geðshrær-
ingu var það enn erfiðara. Ég tala ekki 
beinlínis um það í bókinni en það liggur 
undir að ég varð fyrir ákveðnu einelti 
sem svo varð til þess að ég fór að hugsa 
um að setja mál mitt fram í hnitmiðaðri 
setningum. Þetta rifjast stundum upp 
þegar ég hitti barn sem líður illa og er 
óframfærið, fær ekki að blómstra. Þá sé 
ég mig í aðstæðum þess.“ 

Þverbresturinn
Pabbi þinn og afi drukku meira en hóf-
samt getur talist, setti það mark sitt á 
þig?

„Já, ég efast ekkert um það og segi frá 
því í bókinni að drykkja þrúgaði líf mitt 
og okkar systkinanna. Heimilislífið var 
óeðlilegt, ég sé það betur í dag en þá. Á 
unglingsárunum var þetta feluleikur, 
ég skammaðist mín,“ segir Hjálmar en 
heldur til haga að þrátt fyrir þetta hafi 
faðir hans verið eldklár og skemmtileg-
ur. Um það má líka lesa í bókinni. 

Við víkjum talinu aftur að börnum 
sem búa við erfiðar aðstæður og börn-
um sem eru misnotuð. „Dóp og vændi er 
það skelfilegasta. Fullorðið fólk svipt-
ir börnin sakleysi og í raun lífinu með 
illmennsku sinni.“ 

Hefur guðfræðin einhverjar skýr-
ingar á þeim hvötum sem knýja menn 
áfram til slíkra illvirkja?

„Þetta er þverbresturinn í mann-
eskjunni, að gera hið illa í stað hins 
góða. Það er svo stutt í að fólk hugsi um 
sjálft sig til að njóta stundargróða eða 
stundaránægju af einhverju sem spill-
ir fyrir öðrum. Ganga þannig um lífið 
að skemma fyrir öðrum í stað þess að 
lifa í sátt og samlyndi og hjálpast að í 
lífinu.“ Hjálmar vitnar í vin sinn, Einar 
Odd Kristjánsson, sem sagði stundum 
að nóg væri til handa öllum og að allir 
ættu að geta lifað þessu lífi sælir og 
ánægðir. „Það á að vera svo einfalt að 
hafa lífið gott og notalegt, standa saman 
gegnum erfið tímabil.“ 

Gagnrýndi trúna og kirkjuna
Hjálmar gekk í Menntaskólann á Akur-
eyri og ákvað undir lok vistar að fara í 

guðfræðideildina í Háskólanum. Reynd-
ar var haft á orði í skírn Hjálmars að 
hann yrði prestur. Hann orgaði alla 
athöfnina. En hvað rak hann til náms 
og vígslu?

„Ég gerði ekki mikið með trú á 
menntaskólaárunum heldur tók þátt 
í að tala niður til hennar og kirkjunn-
ar. Vinsæl skoðun þá var að þetta væru 
úrelt fyrirbæri og að allt gengi betur 
án þeirra. Seinna fór ég að velta þessu 
betur fyrir mér og komst auðvitað að 
því að þetta kom ekki heim og saman 
við þau kynni sem ég hafði haft af 
trú og prestum og því samfélagi sem 
kirkjan skapar. 

Ég ögra stundum fólki með þessu í 
dag. Spyr það hver upplifun þess sé af 
kirkjunni, hvenær hún hafi gert annað 
en að óska því alls hins besta og viljað 
leggja sitt af mörkum til betra lífs. Ég 
spyr hvort kirkjan hafi einhvern tíma 
lagt stein í götu fólks, hvort hún hafi 
ekki þvert á móti viljað lyfta undir og 
hjálpa. Það er einmitt hugsjón kirkjunn-
ar og sú hugsjón sem að mínum dómi 
er dýrmætust alls í þessu lífi. Að lyfta 
lífinu á hærra plan og beina því á ham-
ingjubrautir. Þar skiptir trúin miklu 
máli.“

Í bókinni skrifar Hjálmar til varnar 

Hjartsláttur Hjálmars Jónssonar
Út er komin ævisaga Hjálmars Jónssonar prests í Dómkirkjunni. Hjartsláttur heitir hún og í henni fer Hjálmar yfir lífshlaup sitt. 
Í samtali við Björn Þór Sigbjörnsson segist Hjálmar telja samfélagið of upptekið af hruninu og að húmorsleysi geti verið hættulegt.

HJÁLMAR JÓNSSON Þegar hann gekkst undir hjartaaðgerð fyrir fimm árum gafst honum tóm til að staldra við og velta vöngum. Úr varð Hjartsláttur sem hann kýs heldur 
að líta á sem áfangaskýrslu en úttekt á ævi sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

trúnni og þjóðkirkjunni sem honum 
finnst að sótt. Hann segir aðspurður að 
hvorugt sé yfir gagnrýni hafið – þvert 
á móti – en gagnrýnin sé oft og tíðum 
óverðskulduð eða beinlínis röng. „Í 
umræðunni verða helst einhverjar til-
teknar stjórnvaldsaðgerðir í kirkjunni 
aðalatriði en ekki það að hún er hluti af 
þjóðskipulagi og samfélagsmynd.“ 

Pólitíkin er fyrir aðra
Hjartsláttur Hjálmars er fullur af lífi 
og fjöri en auðvitað fær dauðinn sinn 
skerf. „Dauðinn er svo nærri lífi mínu 
og tilveru,“ segir hann. Á fimmtudag 
jarðaði hann konu sem er ári yngri en 
hann. Í gær jarðaði hann 29 ára gamlan 
mann. Í bókinni segir hann frá nokkr-
um jarðarförum, til dæmis barna. Í 
starfinu felst að styðja aðstandendur 
sem á slíkum stundum glíma við sorg 

og erfiðleika. „Ég reyni að vinna með 
fólki í gegnum þetta ferli. Fara með 
því niður í dalinn svo það geti gengið 
hann upp aftur. Auðvitað verð ég sjálf-
ur sorgmæddur. Það er ekki hægt að 
fara í gegnum svona störf öðru vísi. En 
það veitir mér styrk að vera með fólk-
inu. Fylgja því í sorginni. Þarna sé ég 
líka kraftaverkin gerast þegar fólk rís 
undir ólýsanlegum byrðum og heldur 
áfram lífi sínu. Ég hef eignast suma 
bestu vini mína í gegnum þetta.“  

Að þessu sögðu horfumst við rétt sem 
snöggvast í augu. Hjálmar spyr hvort 
við séum ekki of alvarlegir. Jú, segi ég 
og sný talinu að pólitík.

Hjálmar sat á þingi fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn í sex ár, hann hætti í stjórn-
málum árið 2001, á miðju kjörtíma-
bili, og varð dómkirkjuprestur. Lesa 
má milli línanna í bókinni að honum 

 Við höfum 
verið of 
upptekin af 
tali um hrun 
og ég þori 
að fullyrða 
að ef fjöl-
miðlunin í 
móðuharð-
indunum 
eða spönsku 
veikinni 
hefði verið 
með þeim 
hætti sem 
nú er þá 
hefði ekki 
nokkur mað-
ur lifað af.

Líkt og Hjálmar segir undir lok viðtalsins 
kann hann æði margar vísur. Miklu fleiri 
en hann sjálfur hefur ort. 

Hér er ein sem Hákon Aðalsteinsson flutti 
Hjálmari að morgni prófkjörsdags 1994 
en þá sóttust þeir Vilhjálmur Egilsson eftir 
forystusæti Sjálfstæðismanna í Norður-
landskjördæmi vestra. Þetta er svokölluð 
ákvæðavísa.

Vaki allt sem óskir þínar uppfyllt gæti,
veki með þér kapp og kæti
og komi þér í fyrsta sæti.

Þegar Hjálmar hætti í stjórnmálum 2001 
og varð dómkirkjuprestur kvaddi Stein-
grímur J. Sigfússon hann með þessu:

Á Alþingi við áttum prest,
á honum var stólpakjaftur.
Það var sem mér þótti best
Þegar Drottinn tók hann aftur.

Sjálfur orti Hjálmar eftir að Árni Johnsen 
hafði sparkað í rassinn á Össuri Skarp-
héðinssyni í þinghúsinu, eins og frægt 
varð:

Atvik í Þinginu athygli fékk,
ungmeyjar grétu af trega
Því Árni Johnsen að Össuri gekk
og áreitti‘ hann kynferðislega.

Nokkrar vísur

Hjálmar fæddist í Borgarholti í Biskupstungum 17. apríl 1950. Ellefu ára flutti hann 
í Eyjafjörð og síðar til Akureyrar þar sem hann lauk stúdentsprófi 1971. Hann lauk 
guðfræðiprófi 1976 og stundaði framhaldsnám í St. Paul í Bandaríkjunum 1993. 

Hjálmar var sóknarprestur í Bólstaðarhlíðarprestakalli 1976-1980 og í Sauðárkróks-
prestakalli 1980-1995. Hann var alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn 1995-2001 og 
hefur verið prestur við Dómkirkjuna síðan.

Hjálmar er kvæntur Signýju Bjarnadóttur líffræðingi og eiga þau fjögur börn.

➜ LEIÐIN ÚR BORGARHOLTI Í DÓMKIRKJUNA
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M
örgum dettur fyrst 
í hug tangó þegar 
minnst er á Buen-
os Aires. Og skyldi 

engan undra, tangóinn er inn-
gróinn í menningu lands og þjóð-
ar, mun dýpra en ætla mætti. Þá 
gildir einu hvort íbúar borgarinn-
ar kunna fótafimi tangósins eða 
ekki, enda fer því fjarri að allir 
séu fagmenn á því sviði. En tang-
óinn birtist með þrenns konar 
hætti; að horfa á tangó, að hlusta á 
tangó og að dansa tangó. Að horfa 
á atvinnumannasýningar í þar til 
gerðum húsum og áhugamanna-
sýningar útí á götu eða á barnum, 
hlusta á tangótónlist á götunni, á 

veitingahúsum og börum, í leigu-
bílum og frá einkaheimilum.

Sjarminn við tangó í Argentínu 
er að allir dansa tangó og öllum er 
alvara. Enginn gerir grín að þeim 
sem „reynir“ að dansa tangó, því 
það er líkt og allir séu sama sinnis; 
það eiga allir að dansa tangó. Allir 
eiga að hlusta, heyra, sjá og njóta.

Ekki þarf heldur að kynna arg-
entínska nautakjötið, en þó er 
ákveðinni forvitni svalað með því 
að láta reyna á það fyrir alvöru. 
Og já, trúið mér, það stendur undir 
öllu því lofi sem yfir það hefur 
verið ausið. Lomo a la parilla, eða 
grilluð nautalund, er nokkuð sem 
allir veitingastaðir eru stoltir af. 

Grillið er reyndar í hávegum haft 
hér um slóðir, lykilatriði allra veit-
ingastaða.

„Evrópsk“ borg
Buenos Aires er án efa „evrópsk-
asta“ borgin í Rómönsku-Ameríku. 
Í ljósi sögunnar er það kannski 
ekki skrýtið, því um 90 prósent 
þjóðarinnar eru afkomendur 
Evrópubúa, sem er mun hærra 
hlutfall en í nokkru öðru landi 
Suður-Ameríku. Fyrir utan hin 
hefðbundnu og rótgrónu spænsku 
tengsl, þá fjölgaði innflytjend-
um mjög til Argentínu á 19. öld 
og voru ítalskir suðvesturfar-
ar þar fremstir í flokki. Af þeim 

sökum eru mörg ættarnöfn í Arg-
entínu ítölsk og ekki leynir hann 
sér ítalski sönglandinn í hinum 
sérstaka spænskuhreim hér um 
slóðir.

En það er ekki bara fólkið sem 
er „evrópskt” í hinum klassíska, 
miðalda, skilningi. Allt borgar-
skipulagið minnir á evrópskar 
stórborgir, jafnvel þær allra stór-
kostlegustu á borð við París og 
Madríd. Sá sem þetta skrifar hefur 
búið bæði í Frakklandi og á Spáni 
og fyllist vellíðunar-nostalgíu við 
það eitt að ganga um stræti og torg 
Buenos Aires. 
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TANGÓ, TÍSKA OG NAUTAKJÖT
Glæsilegar byggingar, 
breiðgötur, mannþröng 
á strætum og torgum, 
gosbrunnar, kaffi  hús á 
hverju strái, listasöfn og 
gallerí, hátískuhús og 
hönnun, tónlist við hvert 
fótmál. Við erum ekki í 
París eða Róm, heldur 
í Buenos Aires, syðstu 
stórborg Suður-Ameríku. 
Þorfi nnur Ómarsson veitir 
okkur innsýn í þessa 
óvæntu borg. 

Jól á fjarlægum 
slóðum Öðruvísi 
hátíðarhöld
SÍÐA 10
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M örgum dettur fyrst í hug 
tangó þegar minnst er á 
Buenos Aires. Og skyldi 
engan undra, tangóinn er inngróinn í menningu lands og þjóðar, mun dýpra en ætla mætti. Þá gildir einu hvort íbúar borgar-innar kunna fótafimi tangósins eða ekki, enda fer því fjarri að allir séu fagmenn á því sviði. En tangóinn birtist með þrenns konar hætti; að horfa á tangó, að hlusta á tangó og að dansa tangó. Að horfa á atvinnumannasýningar í þar til gerðum húsum og áhugamanna-sýningar útí á götu eða á barnum, hlusta á tangótónlist á götunni, á veitingahúsum og börum, í leigu-bílum og frá einkaheimilum.

Sjarminn við tangó í Argentínu er að allir dansa tangó og öllum er 

alvara. Enginn gerir grín að þeim sem „reynir“ að dansa tangó, því það er líkt og allir séu sama sinnis; það eiga allir að dansa tangó. Allir eiga að hlusta, heyra, sjá og njóta.Ekki þarf heldur að kynna arg-entínska nautakjötið, en þó er ákveðinni forvitni svalað með því að láta reyna á það fyrir alvöru. Og já, trúið mér, það stendur undir öllu því lofi sem yfir það hefur verið ausið. Lomo a la parilla, eða grilluð nautalund, er nokkuð sem allir veitingastaðir eru stoltir af. Grillið er reyndar í hávegum haft hér um slóðir, lykilatriði allra veit-ingastaða.
„Evrópsk“ borg
Buenos Aires er án efa „evrópsk-asta“ borgin í Rómönsku-Ameríku. Í ljósi sögunnar er það kannski ekki 

skrýtið, því um 90 prósent þjóðar-innar eru afkomendur Evrópu-búa, sem er mun hærra hlutfall en í nokkru öðru landi Suður-Amer-íku. Fyrir utan hin hefðbundnu og rótgrónu spænsku tengsl, þá fjölg-aði innflytjendum mjög til Argent-ínu á 19. öld og voru ítalskir suð-vesturfarar þar fremstir í flokki. Af þeim sökum eru mörg ættar-nöfn í Argentínu ítölsk og ekki leynir hann sér ítalski söngland-inn í hinum sérstaka spænsku-hreim hér um slóðir.
En það er ekki bara fólkið sem er „evrópskt” í hinum klassíska, miðalda, skilningi. Allt borgar-skipulagið minnir á evrópskar stórborgir, jafnvel þær allra stór-kostlegustu á borð við París og Madríd. Sá sem þetta skrifar hefur 

búið bæði í Frakklandi og á Spáni og fyllist vellíðunar-nostalgíu við það eitt að ganga um stræti og torg Buenos Aires. 
Þetta er vel skiljanlegt þegar haft er í huga að stór hluti borg-arinnar var byggður upp á fyrstu áratugum 20. aldar og gengu helstu arkitektar beint í reynslu glæsileg-ustu borga Evrópu. 
Stundum hefur jafnvel verið bætt um betur frá fyrrnefndum borgum Evrópu. Skýrasta dæmið er líklega Avenida 9 de Julio, sem hlotið hefur titilinn „breið-asta breiðgata heims“. Er hún raunar svo breið að hin fræga Avenue des Champs-Elysées í París er bara hálfdrættingur á við hana. Almennt eru tíu akreinar í 
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TANGÓ, TÍSKA OG NAUTAKJÖTGlæsilegar byggingar, 
breiðgötur, mannþröng 
á strætum og torgum, 
gosbrunnar, kaffi  hús á 
hverju strái, listasöfn og 
gallerí, hátískuhús og 
hönnun, tónlist við hvert 
fótmál. Við erum ekki í 
París eða Róm, heldur 
í Buenos Aires, syðstu 
stórborg Suður-Ameríku. 
Þorfi nnur Ómarsson veitir 
okkur innsýn í þessa 
óvæntu borg. 

Jól á fjarlægum slóð-
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M
itt í hipp og kúl-hverf-
inu Mitte í Berlín 
er barinn Absinthe 
Depot en þar er, eins 

og nafnið gefur til kynna, hægt 
að smakka hið dularfulla abs-
inthe. Á 19. öld var absinthe vin-
sælt meðal skálda og listamanna 
eins og Verlaine, Rimbaud, Van 
Gogh og Toulouse-Lautrec en talið 
er að geðheilsu þeirra allra hafi 
nokkuð hrakað við að drekka það. 
Alvöru absinthe inniheldur nefni-
lega plöntuna „wormwood“ eða 
remmu sem getur reynst hættuleg 
við langvarandi notkun og valdið 
ofskynjunum. Í dag er absinthe 
oftast framleitt án þessarar jurtar 
og hægt að dreypa á ótal tegund-
um sem eru framleiddar í Mið og 
Austur-Evrópu. Í Absinthe Depot 
er líka geysilega mikið úrval af 
alls kyns bjórum en besta ástæðan 
til að setjast þangað inn er til þess 
að upplifa andrúmsloft fortíðar-
innar og dást að hinum fallegu 19. 
aldar innréttingum. Ef eigandinn 
er í stuði er hann líklegur til að 
segja þér allt um hina dularfullu 
sögu drykkjarins sem eitt sinn var 
kallaður „ græna álfkonan“. - amb

Absinthe Depot, 
Weinmeisterstrasse 4, 

Mitte, Berlín. 

AFTUR TIL FORTÍÐAR
Dásamlegur 19. aldar bar í Berlín býður upp á mikið úrval hins sögufræga absinthe-drykkjar.

Art Déco-stemning  Innréttingarnar á Absinthe Depot eru næg ástæða til að setjast inn fyrir.

LONDON OFARLEGA Á 
LISTA LONELY PLANET 
Í vikunni bárust Frónbúum þær ánægjulegu fréttir 
að Lonely Planet, umsvifamesti útgefandi ferða-
bóka í heiminum, hefði sett Ísland í efsta sæti á 
lista yfir þá staði sem hagkvæmast yrði að ferðast 
til á næsta ári í nýjustu ferðabók sinni, Best in 
Travel 2010.

Minna hefur verið fjallað um þá staði sem koma 
næst á eftir Íslandi á listanum. Lonely Planet setur 
Taíland í annað sætið, og segir þann áfangastað 
vera „hagkvæman eins og ávallt“.

Einhverjum öðrum en Íslendingum gæti komið á 
óvart að London, höfuðborg Englands, skuli prýða 
þriðja sætið á téðum lista. „London hefur lengi 
verið fáránlega dýr borg en er orðin mun ákjós-
anlegri áfangastaður fyrir gesti frá útlöndum. Það 
gildir þó ekki fyrir heimamenn,“ segir í bókinni. 
„Vegna hagstæðs gengis geta ferðamenn nú oft 
fundið hótel og veitingastaði sem kosta helmingi 
minna en fyrir nokkrum árum.“

Sögufrægur drykkur  Vertinn á barnum.

E
in þau skemmtilegustu frí sem ég var svo 
heppin að njóta í barnæsku voru skíðaferðir 
til austurrísku Alpanna með fjölskyldunni 
minni. Það jafnaðist ekkert á við að eyða 

heilum degi með bróður mínum í skíðaskólanum og 
koma svo heim á hótel á kvöldin svöng, sæl og þreytt 
til að gæða sér á dásamlegu ostafondue og öðrum 
alpamat. Síðar á ævinni, þegar ég bjó í Frakklandi, 
brunaði ég upp í frönsku Alpana til að upplifa svip-
aða stemningu og allar þessar minningar einkenn-
ast af einstaklega fallegu umhverfi, stórfenglegum 
fjöllum, sætum alpahótelum, góðum mat og mikilli 
útiveru. Nú er farið að selja í skíðaferðir hjá flestum 
ferðaskrifstofum landsins og slíkar ferðir eru virki-
lega góð tilbreyting frá endalausum sólarlandaferð-
um. Í stað þess að flatmaga við sundlaugina allan 
daginn er skíðaíþróttin iðkuð af kappi og því verður 
fríið bæði gott fyrir líkama og sál.

 Kannski finnst mörgum skrýtið að fara frá snævi 
þöktu Íslandi yfir í evrópsku Alpana eða bandarísku 
Klettafjöllin í enn meiri snjó. En málið er bara að 
því miður er skíðaupplifunin allt önnur hér á landi. 
Brekkurnar eru stuttar og það sem verra er þá snjó-
ar svo lítið nú til dags. Það er hreinlega ekki hægt að 
stóla á það að það verði hægt að skíða að ráði í vetur. 
Það sem ég vildi líka sjá á íslensku skíðasvæðunum 
væri meira lagt upp úr stemningunni – sumsé eitt-
hvað girnilegra en kók og pylsa. Í Evrópu eru oft 
lítil fjallakaffihús sem bjóða upp á ljúffengar pönnu-
kökur, risastórar og matarmiklar eggjakökur og 
úrval af heitum drykkjum. Hvers vegna ekki að 
auka úrvalið í Bláfjöllum og Skálafelli? Annars er 
alveg hægt að útbúa frábærlega kósí vetrarfrí fyrir 
alla fjölskylduna hér á klakanum. Hvort sem haldið 
er norður í land eða bara í bústaðinn er kjörið að 
endurskapa alpastemninguna með hituðu rauðvíni, 
heitu kakó, „crepes“-pönnukökum löðrandi í Nutella-
súkkulaði og svo er auðvitað kjörið ef foreldrarnir 
luma á gömlu Raclette eða Fondue setti frá áttunda 
og níunda áratugnum því ekkert er jafn seðjandi og 
unaðslegt í kuldanum en bráðinn ostur! Stundum 
getur verið jákvæðara að fagna vetrinum en að flýja 
hann. 
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Fararstjóri: Ingibergur Jóhannsson

MEIRA Á
urvalutsyn.is

á mann í tvíbýli með hálfu fæði.
innifalið: flug gisting, 5 golfhringir
(2 x 9 holur), íslensk fararstjórn*

109.900kr.
VERÐ FRÁ:

Golfferð í viku á Teneri
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EINSTAKT
GOLFTILBOÐ!
Viku golfferð 11. eða 18. nóvember í 
sólarparadísinni Tenerife.

109.900kr.
VERÐ FRÁ:

HÁLFT FÆÐIINNIFALIÐ!

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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 Marokkó er dásamlegur draumaáfangastaður fyrir þá sem vilja kom-
ast á hlýjar slóðir í janúar. Marrakech er heldur ekki of langt í burtu, 
og hægt að fljúga þangað frá París, London eða Köben. Borgin er 
einstaklega heillandi og býður upp á seiðandi andrúmsloft, frábærar 
exótískar verslanir og glæsileg hótel. Það er ekki skrýtið að Parísar-
hótelið Murano hafi ákveðið að setja útibú á fót í þessari svölu norður-
afrísku paradís. The Murano Oriental er eins og miðausturlensk höll 
með fjórum „riad“-byggingum sem umkringja sundlaug í miðjunni. 
Arkitektúrinn sjálfur er mjög hefðbundinn en innréttingarnar eru mjög 
nútímalegar og smart. Þú getur eytt öllum tímanum á hótelinu en þar 
er hægt að slappa af í glæsilegri heilsulind, sötra myntute á svölunum 
eða slappa af við sundlaugina. Plötusnúðar spila við sundlaugina 
flestar helgar og einnig er að finna fransk/marokkóskan veitingastað 
á hótelinu. Svo er um að gera að kíkja á skemmtilegt andrúmsloftið í 
Jemaa El Fnaa sem er opið markaðssvæði í miðborginni en þar er að 
finna alls kyns „souk“ markaði þar sem hægt er að gramsa í ýmiss 
konar vefnaðarvöru, teppum og silfurmunum. - amb 
  www.muranoresort.com

ÞÚSUND OG EIN NÓTT
Nýja Murano-hótelið í Marrakech er draumur úr Þúsund og einni.

N
ú þegar veturinn er 
að skella á er ekki vit-
laust fyrir tilvonandi 
útskriftar nema að dreifa 

huganum og skipuleggja langþráð-
ar útskriftarferðir. Á undanförnum 
árum hafa nokkuð margir hópar 
frá Háskóla Íslands farið til Asíu 
á vegum ferðaskrifstofunnar Órí-
ental. Ferðaskrifstofan er í eigu 
Viktors Sveinssonar, sem sjálfur 
er búsettur í Taílandi og skipulegg-
ur ferðirnar þaðan. Ferðir á vegum 
Óríental snúast ekki eingöngu um 
að slaka á á ströndinni og fara út 
að dansa. „Þú ferð ekki yfir sjö 
tímabelti, álfur og höf, fyrir það 
eitt að drekka bjór og dansa diskó-
dans. Fólk sem kemur hingað vill 
eitthvað meira en það. Ég hef ein-
beitt mér að því að finna bestu for-
múluna fyrir útskriftarferðir og ég 
held ég hafi hitt naglann á höfuðið,“ 
segir Viktor. 

Aðalatriði ferðanna er skemmt-
un og aftur skemmtun. Í bland við 
skemmtunina kemur svo kynning á 
nútímamenningu þjóðarinnar, upp-
lifun á náttúrunni og afslöppun af 
ljúfustu gerð. „Asía er kraumandi 
suðupottur og það er svo margt 
spennandi að gerast í menningunni 
hér. Við reynum að forðast hallir 
og hof en opna frekar dyrnar að 
þjóðfélaginu og tíðaranda nútím-
ans. Dæmigerð ferð hjá okkur hefst 
í Bangkok, þar sem við kynnumst 
meðal annars næturlífinu. Eftir 
tvær nætur í Bangkok förum við 
til fjalla. Oft hjólum við frá Bang-
kok inn í strandbæinn Hua Hin. Í 
millitíðinni er siglt á kanó, sprett 
úr spori á fíl og kannski kjassast 
upp við apaketti og gist hjá ætt-
bálkum í fjöllunum. Eftir þetta 
er fólk orðið tilbúið til að leggjast 

með tærnar upp í loft á ströndinni 
í nokkra daga. Svo ljúkum við ferð-
inni yfirleitt aftur í Bangkok.“ 

Útskriftarferðirnar eru alla 
jafna á vorin, sem Viktor segir 
góðan tíma til að heimsækja Taí-
land. „Þetta er ekki háannatími, 
svo það er minni túrismi og betra 
verð að fá. En veðrið er æðislegt, 
allt orðið grænt og það rignir bara 
af og til.“ 

Í sumum tilfellum fara hóparnir 
út fyrir Taíland og heimsækja Balí, 
Kambódíu eða önnur nærliggj-
andi lönd. Auk þess eru ferðirnar 
mislangar og breytast eftir því. 
Viktor segir verðið hjá sér ekki 
hafa breyst frá því fyrir kreppu. 
Kreppan hafi kennt honum að seil-
ast enn lengra eftir betra verði, 
auk þess sem hann nái betri samn-
ingum með því að vera búsettur á 
staðnum. Verð ferðanna er á  bilinu 
195.600 krónum til 279.700 króna. 
Frekari upplýsingar um þær er 
að finna á vefsíðu Óríental, www.
theorientaltravel.com.  - hhs

ÚR PRÓFLESTRI Í 
 PARADÍS
Fátt er meira heillandi en framandi heimur í sól og sumri eftir að hafa legið 
veturlangt yfi r skólabókunum. Ferðaskrifstofan Óríental er með sérsniðnar ferðir 
fyrir útskriftarhópa og verðið á þeim hefur ekki breyst frá því fyrir kreppu. 

Taílensk strönd Eftir að hafa upplifað hina iðandi Bangkok og hrífandi náttúru fjallanna þykir ferðalöngum gott að koma á hvíta strönd og 
leggjast þar með tærnar upp í loft. 

Flestir útskriftarhópar eyða nokkrum 
dögum í Bangkok, áður en náttúran og 
ströndin taka við. 

Viktor Sveinsson, eigandi Óríental ferða, býr á Taílandi og skipuleggur ferðirnar þaðan. Hér 
er hann með litlum apaketti, en nóg er af þeim í Taílandi.  Tangarhöfða 15 110 Reykjavík sími 577-3080

Notar þú Motul gæðaolíu?

-15% afsláttur
Opnunartilboð næstu daga

af olíu og  smurþjónustu.

www.gv.is

Nærfatnað 
og náttföt

fylgir Fréttablaðinu
fimmtudaginn 12. nóvember

Sérblað um

Auglýsendur vinsamlegast 
hafið samband við:
hlynurs@365.is
512 5439



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%



BUENOS AIRES Í ARGENTÍNU BORGARFERÐIR
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Þetta er vel skiljanlegt þegar 
haft er í huga að stór hluti borg-
arinnar var byggður upp á fyrstu 
áratugum 20. aldar og gengu helstu 
arkitektar beint í reynslu glæsileg-
ustu borga Evrópu. 

Stundum hefur jafnvel verið bætt 
um betur frá fyrrnefndum borgum 
Evrópu. Skýrasta dæmið er lík-
lega Avenida 9 de Julio, sem hlotið 
hefur titilinn „breiðasta breiðgata 
heims“. Er hún raunar svo breið 
að hin fræga Avenue des Champs-
Elysées í París er bara hálfdrætt-
ingur á við hana. Almennt eru tíu 
akreinar í hvora átt á Avenida de 
9 Julio, að ógleymdum breiðum 
gangstéttum sem eru ekki minni 
en akbrautirnar. Ég bý og starfa 
við hlið götunnar og geng þar yfir 
nánast daglega. Þessi ógnarbreidd 
götunnar komst strax í vana og 
virkar fullkomlega eðlileg.

Miðborg Buenos Aires og helstu 
hverfi þar í kring eru alveg ein-
staklega vel skipulögð. Breið-
götur eru mjög margar og allar 
helstu götur hafa verið lagðar í 
rétthyrndri hornafræði þannig 
að einna helst minnir á Manhatt-
an. Þannig er bæði auðvelt að ferð-
ast um borgina og að rata. Ef þú 
spyrð til vegar er líka alltaf svar-
að hversu margar blokkir eru að 
áfangastað, hér heitir slíkt cuadras 
en ekki blocks.

Miðbærinn
Hinn hefðbundni Centro, eða 
jafnvel Microcentro, er í kring-
um Avenida de 9 Julio. Ein helsta 
þvergatan er Corrientes, en á 
horni þessara gatna er hið risa-
vaxna Obelisco-minnismerki, sem 
er eitt helsta kennileiti borgarinn-
ar. Corrientes er Broadway þeirra 
í Buenos Aires, þar standa leik-
húsin í röðum og mannlífið er fjöl-
breytt. Önnur glæsileg þvergata 
er Avenida de Mayo, en hún liggur 
frá þinghúsinu, yfir 9 de Julio og 
alla leið að hinni frægu forsetahöll, 
Casa Rosada. Á torginu eru ávallt 
einhverjir friðsamir mótmælend-
ur, fáninn blaktir víða og kröfu-
spjöld áberandi. 

Gangir þú Avenida de Mayo 
skaltu ekki sleppa því að kíkja inn 
á hið sögufræga kaffihús, Café 
Tortoni, á Mayo 829. Varla er hægt 
að greina á milli hvort bragðið er 
sterkara af kaffinu eða andrúms-
loftinu á þessu 19. aldar musteri. 

Miðbærinn er annars blanda af 
iðandi viðskiptaumhverfi og svo 
ferðamönnum. Daglangt strunsa 
þar bæði menn í jakkafötum á 
leið í bankann sinn eða ferðamenn 
í stuttbuxum og bol, sem skoða 
glingur og dót á göngugötunum, 
Florida og Lavalle. Lítið er varið í 
verslanir á þessum slóðum, en þó 
allt í lagi að skoða það sem fyrir 
augu ber. Tangó er gjarnan stig-
inn á þessum göngugötum, jafnvel 
til miðnættis. Þeir sem hafa áhuga 
á verslunarmiðstöðvum ættu að 
kíkja inn í Galerías Pacífico við 
Florida. 

San Telmo
San Telmo er í raun samvax-
ið miðbænum. Hér áður fyrr var 
San Telmo fátækrahverfi sem fáir 
ferðamenn hættu sér inn í, en það 
hefur heldur betur breyst. Þetta 
elsta hverfi borgarinnar iðar af 
götulífi, með huggulegum veit-
ingahúsum, litlum hönnunar- og 
tískuverslunum, útimörkuðum, að 
ógleymdum tangóinum sem ýmist 
er stiginn við lifandi tónlist eða úr 
lýrukassa. 

Plaza Dorrego er nauðsynlegur 
viðkomustaður, þó þar séu reynd-
ar oft of margir ferðamenn til að 
hægt sé að fóta sig. Á sunnudög-
um er þar útimarkaður með alls 
konar antík, skartgripum og fleira 
dóti, en flesta daga er þar stiginn 
tangó undir berum himni, þ.e. ef 
veður leyfir. Sýningar eru látlaus-
ar og einlægar, öfugt við það sem 
ætla mætti á svona stöðum. Allt í 
kringum torgið eru líka veitinga-
staðir og barir, sem margir bjóða 
upp á lifandi tónlist og/eða tangó-
sýningar á kvöldin.

Þú færð ekta nautasteik á stöð-
um á borð við La Brigada, á Esta-
dos Unidos 465, og El Desnivel, 
á Defensa 855, en aðeins tveggja 
mínútna gangur er þar á milli. 
Báðir eru þeir yfirfullir á hverju 

kvöldi, en þjónustan er hröð og þú 
ættir að geta fengið borð án þess 
að bíða of lengi. Hvort sem þú 
færð þér lomo eða jafnvel chorizo-
kryddpylsu, þá geturðu gengið að 
því vísu að hún er ekta og verðinu 
er stillt í hóf. Grillaður provoleta 
ostur er svo punkturinn yfir i-ið. 
Pantaðu ódýrt rauðvín hússins og 
þú ert í góðum málum.

Aðeins steinsnar frá er svo einn 
skemmtilegasti franski veitinga-
staður borgarinnar, Brasserie Pét-
anque, á Defensa 596. Hér færðu 
allt það helsta sem frönsk brass-
erie bjóða upp á; foie gras (argent-
ínsk), confit de canard og svo er 
steak tartare auðvitað fullkomin 
úr hinu ljúffenga nautakjöti. Síð-
búinn hádegisverður á sunnudegi 
er líka tilvalinn, þegar gatan iðar 

af lífi með götusölufólki eins langt 
og augað eygir.

Café La Poesía, á Chile 502, er 
eitt af uppáhalds kaffihúsum undir-
ritaðs. Stælalaust og sjarmerandi, 
með gömlum viðarinnréttindum 
og gömul tangótónlistin gælir við 
mann yfir veitingunum. Hvort sem 
þú ætlar í kaffi eða hádegisverð, þá 
er þetta staðurinn í San Telmo.

Palermo eða Palermo viejo
Palermo er eitt stærsta hverfi 
Buenos Aires og þar er meðal ann-
ars að finna glæsilega garða sem 
veita hvíld frá amstri borgarinnar. 
Palermo viejo sker sig nokkuð úr, 
en þar eru flest húsin aðeins ein 
eða tvær hæðir, og minnir hverf-
ið um margt á SoHo eða Village í 
New York. 

Í Palermo viejo er beinlínis allt 
krökkt af bæði veitingahúsum og 
tískuverslunum. Viljir þú detta 
inn í glæsilegar leðurverslanir 
eða lítil hátískuhús skaltu ganga 
götur á borð við Honduras, El Sal-
vador, Costa Rica, Gurruchaga og 
Armenia. 

Plaza Serrano er líka skyldu-
viðkomustaður, hvort sem það er 
til að fara á útimarkað um helg-
ar eða bara til að fá sér drykk á 
einu af hinum fjölmörgu kaffihús-
um allt í kringum torgið. Ef veður 
er gott er tilvalið að velja sér veit-
ingastað undir berum himni, en 
margir slíkir eru uppi á annarri 
hæð þessarar lágreistu byggðar.

Nokkur af allra bestu steikhús-
um borgarinnar eru í Palermo. 
Þar er Don Julio, á Guatemala 
4691, í miklu uppáhaldi, en hann 
býður jafnvel upp á grænmetis-
rétti að auki, nokkuð sem ekki er 
algilt á steikhúsum. Las Cabras, 
La Cabrera og Miranda eru allt 
úrvalssteikhús á þessum slóðum, 
hið síðastnefnda líklega nýtísku-
legast. 

Í Palermo er líka úrval veit-
ingastaða frá öðrum heimshorn-
um, hvort sem eldhúsið er ítalskt, 
franskt, indverskt, japanskt, mex-
íkóskt eða frá Perú. Þá er hægt að 
mæla sérstaklega með hinum mar-
okkóska Bereber, á Armenia 1880, 
sem er einn af fallegri stöðum 
borgarinnar. Annars er auðvelt 
að detta inn á góða veitingastaði 
á þessum slóðum án þess að þurfa 
að skipuleggja það fyrirfram.

Recoleta
Hafi Palermo Viejo minnt á Village 
í New York, þá minnir Recoleta á 
París. Hinn hefðbundni arkitektúr 
Parísar er þar uppi um alla veggi, 
kaffihús á hverju strái, verslanir, 
ys og þys, að ógleymdum athvörf-
um sem leynast í görðum hér og 
þar. Tilvalið er að ganga Santa Fe 
breiðgötuna, en þar er búð við búð 
svo kílómetrum skiptir. Jafnvel er 
hægt að ganga allt upp að Paler-
mo, ef maður vill. 

Veitinga- og kaffihús í Recoleta 
eru bókstaflega allstaðar og erfitt 
að taka einhverja sérstaklega úr. 

SPÆNSKAN  Þó þú kunnir eitthvað 
í spænsku er ekki víst að þú skiljir 
allt sem við þig er sagt í Argentínu. 
Hið hefðbundna „Hola, buenos días, 
cómo estás?“ virkar alveg hér, en samt 
segir það enginn. Mun líklegra er að 
sagt verði við þig „Qué tal, che? Todo 
tranquí?“. Þá er ágætt að þekkja hinn 
ólíku persónufornöfn, sem jafnvel taka 
með sér ólíkar sagnabeygingar en við 
eigum að venjast frá Spáni. Þannig er 
ekki sagt tú heldur vos þegar  rætt er 
við einhvern í annarri persónu. Að auki, 
„þú ert“ er ekki tú eres, heldur vos sos. 
Svo þýðir ekkert að ræða við hóp fólks 
í annarri persónu fl eirtölu með vosot-
ros. Margir hafa bara aldrei heyrt á það 
minnst, enda er hér sagt ustedes rétt 
einsog í öðrum Suður-Ameríkulöndum.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

La Boca  Litríkar byggingar í La Boca-hverfinu í Buenos Aires.



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Maður hittir þarna fullt af fólki, 
sem maður vinnur með eða hefur 
unnið með í gegnum tíðina eða er 
jafnvel að hitta í fyrsta skipti. Eig-
inlega má segja að þetta séu hálf-
gerðir endurfundir,“ segir Lára 
Ómarsdóttir fréttamaður, sem 
ætlar í kvöld á fjölmiðlakvenna-
kvöld.

Lára segir fjölmiðlakvenna-
kvöldið árlegan viðburð sem fari 
nú fram í fjórða sinn og sé ætíð 
vel sóttur. „Fyrsta árið vorum 
hræddar um að einhverjar fimmt-
án hræður myndu mæta en það var 
svo sannarlega öðru nær. Þátttak-
an var frábær og mikið stuð langt 
fram eftir nóttu.“

Hún bætir við að hefð sé 
fyrir skemmtiatriðum á þessari 

uppákomu og hefur hún sjálf lagt 
sitt til málanna í þeim efnum. „Síð-
ast söng ég til dæmis með aðstoð 
annarra kvenna, enda alveg ágæt-
ur söngvari. Eða finnst að minnsta 
kosti gaman að syngja,“ segir hún 
og hlær.

En til hvers að efna sérstaklega 
til uppákomu sem ætluð er konum 
í fjölmiðlageiranum? „Tilgangur-
inn er auðvitað sá að efla samstöðu 
kvenna sem starfa innan fjölmiðla 
og umræðuna um stöðu okkar. Enda 
veitir nú ekki af þar sem þessari 
stétt hefur í um árin verið svolít-
ið stýrt af körlum,“ segir Lára og 
vill ekki gefa meira upp um þenn-
an háleynilega viðburð eins og hún 
kallar hann sjálf í gríni.

Morgundagurinn verður á öllu 

rólegri nótunum en þá ætlar Lára 
ásamt fjölskyldunni í Borgarleik-
húsið að sjá dóttur sína dansa á 
Unglist. „Þetta verður rosalega 
gaman. Hún er búin að vera æfa 
sig mikið að undaförnu og ég er 
mjög spennt að sjá hvað hún hefur 
fram að færa á þessu sviði,“ segir 
hún stolt.

Annars segist Lára yfirleitt 
reyna að verja sem mestum tíma 
með fjölskyldunni um helgar. 
„Enda á ég náttúrulega fimm börn, 
sem eru fimm, tíu, þrettán, fimmt-
án og nítján ára,“ segir hún og 
hlær. „Sú elsta er flutt að heiman 
og ég reyni yfirleitt að lokka hana 
hingað í mat aðra hverja helgi, til 
að hafa það gott með okkur.“

 roald@frettabladid.is 

Alltaf fjör á endurfund-
um fjölmiðlakvenna
Lára Ómarsdóttir fréttamaður ætlar að grípa í hljóðnemann í kvöld og jafnvel taka lagið ef sá gállinn verður 
á henni á hinu árlega fjölmiðlakvennakvöldi, sem er að hennar sögn vel sóttur og skemmtilegur viðburður.

Lára Ómarsdóttir fjölmiðlakona hlakkar til fjölmiðlakvennakvölds sem fer fram í fjórða sinn í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TAUBLEIUMARKAÐUR  verður haldinn í þriðja sinn 

á neðri hæð verslunarinnar Maður lifandi Borgartúni 28 

frá klukkan 11 til 16 í dag. Sex netverslanir selja vörur á 

þessum sameiginlega markaði: Barnavörur, ISbambus, 

Kindaknús, Montrassar, Snilldarbörn og Tamezonline.

Einstakar lífsreynslusögur Erlu 
Jóhannsdóttur, sem missti stóran 
hluta fjölskyldu sinnar í snjófl óði 
fyrir hálfri öld, Skúla Lórenzson-
ar, miðils, Ragnars Axelssonar, 

ljósmyndara, Unnar Berglindar, 
strútabónda í Suður-Afríku og 
séra Hjartar Magna Jóhanns-
sonar, sem sendir ríkiskirkj-

unni tóninn.

Skrautlegt og skemmtilegt 
jólaföndur.  Aðventubókin í ár.

Lokad
agur



VEITINGAHÚSIÐ FJALAKÖTTURINN  hefur opnað 

nýja heimasíðu á www.fjalakotturinn.is. Þá standa einnig yfir 

Villtir dagar á veitingastaðnum fram til 20. nóvember þar sem 

boðið er upp á villibráðarmatseðil.

„Boðskapurinn í þessu verki er í 
raun að það á að gefa öllum tæki-
færi á að halda sínu eðli,“ segir Sól-
veig Heiðrún Stefánsdóttir, fram-
leiðslustjóri Kvikmyndafélagsins 
Frjálst orð, um útvarpsleikritið 
Hroll Viskíauga eftir Ásgeir Hvíta-
skáld. Félagið gefur leikritið út 
á geisladiski í dag og verður það 
frumflutt í Sláturhúsinu á Egils-
stöðum, en leikritið fjallar um sjó-
ræningjaköttinn Hroll Viskíauga 
sem rekur svangan og slæptan á 
land á paradísareyju þar sem allir 
búa í sátt og samlyndi. Á eyjunni 
er reynt að breyta Hrolli í græn-
metisætu, en eyjarskeggjar upp-
götva að það er ekki eðli kattar-
ins.

„Í kvöld frumflytjum við verk-
ið fyrir fullorðna klukkan 
20.30. Þetta er barnaleikrit, 
en okkur langar að frumflytja 
fyrir fullorðna því við viljum 
að þeir hlusti á verkið áður en 
þeir ákveða hvort þeim finnst 
það henta börnunum,“ útskýrir 
Sólveig, en leikritið er sjálfstætt 
framhald af útvarpsleikritinu 
Froskurinn sem vildi fljúga og 
kom út fyrir nokkrum árum. 

„Við ákváðum að flytja Hroll 
Viskíauga núna á Dögum myrk-
urs sem standa yfir hérna á 
Austurlandi því þetta er ekki 

til að horfa á, svo við ætlum að 
sitja í myrkrinu með kertaljós og 
hlusta,“ bætir hún við. „Börnin 
eru svo boðin á morgun klukkan 
15. Við erum í gamla frystiklef-
anum í Sláturhúsinu og á honum 
er ekki einn einasti gluggi svo við 
lokum bara hurðinni og búum til 
sömu stemninguna aftur,“ segir 
Sólveig, en frítt er inn báða dag-
ana og léttar veitingar í boði. 

alma@frettabladid.is

Frumflytja útvarpsleikrit 
á Dögum myrkurs
Í dag kemur út geisladiskur með útvarpsleikritinu Hrollur Viskíauga. Verkið er barnaleikrit eftir Ásgeir 
Hvítaskáld sem samdi jafnframt tónlistina og verður það frumflutt í Sláturhúsinu á Egilsstöðum í kvöld.

Útvarpsleikritið Hrollur Viskíauga 
kemur út á geisladiski í dag og verður 

fáanlegt í Eymundsson, Samkaupum á 
Egilsstöðum og á www.hvitaskald.com
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Patti Húsgögn
Landsins mesta úrval af sófasettum

íslensk framleiðsla

Boston-lux NICE

man-8356 3+1+1

Roma boston-lux

Tungusófar
Sófasett
Stakir sófar
Hornsófar

íslensk framleiðsla

íslensk framleiðsla

íslensk framleiðsla

Bonn

149.900 kr

verð áður 399.900 kr

P-8185

íslensk framleiðsla

299.900 kr

íslensk framleiðsla

verð áður 469.000 kr

man-87-leður bogasófi 

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



LAUGARDAGUR  7. nóvember 2009 3

„Tilgangur hátíðarinnar er að 
koma saman og gleðjast yfir 
góðum árangri í hrossarækt, 
hestamennsku og mótahaldi yfir 
árið,“ segir Hulda Gestsdóttir, for-
maður Félags hrossabænda en sá 
félagsskapur stendur fyrir sam-
komunni í kvöld ásamt Landssam-
bandi hestamannafélaga. 

 Hulda segir fólk koma víða að 
af landinu og þetta árið verði bara 
hestamenn sem skemmtikraft-
ar. „Í ljósi aðstæðna tókum við 
þá ákvörðun að lækka miðaverð-
ið umtalsvert frá síðustu árum og 
leita inn á við,“ útskýrir hún.  

Um 800 manns geta tekið þátt í 
borðhaldinu og síðast þegar frétt-
ist voru örfáir miðar lausir. Svo 
verður selt inn á dansleik eftir 
miðnætti. „Þá getur fólk komið og 
tekið þátt í fjörinu fram á morg-
un,“ segir Hulda og lýsir skemmti-
atriðum nánar. „Veislustjóri verð-
ur Hermann Árnason sem er 
fyrrverandi sláturhússtjóri og 
núverandi sæðingamaður, góð 
eftirherma og skemmtikraftur. 
Hestakonan Björk Jakobsdóttir 
treður upp og svo kemur Magnús 
Kjartansson með brokkkórinn sem 
búinn er að æfa sérstaka dagskrá. 

Hljómsveitin Von frá Sauðárkróki 
leikur svo fyrir dansi og liðsmenn 
hennar eru með doktorspróf í að 
spila fyrir hestamenn.“ 

Áður en að þessu stuði kemur 
verður spennandi verðlaunaveit-
ing. „Það er hefð fyrir að verð-
launa þá knapa og hrossaræktend-
ur sem hafa skarað fram úr á árinu 
í ýmsum greinum,“ lýsir Hulda en 
flestir í flokknum hrossarækt-
arbú ársins. „Hrossaræktin er 
mjög mikilvæg búgrein, algerlega 
óstyrkt af hálfu ríkisins en skap-
ar mikinn gjaldeyri fyrir þjóðina,“ 
tekur hún fram. gun@frettabladid.is 

Björk og Brokkkórinn
Hestamenn völdu fólk úr eigin röðum sem skemmtikrafta á árlegri uppskeruhátíð sem haldin er í kvöld 
á Broadway. Björk Jakobs verður með reistan makka og Maggi Kjartans mætir með Brokkkórinn.
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„Tilgangurinn er að 
koma saman og 
gleðjast yfir góðum 
árangri í hrossarækt, 
hestamennsku og 
mótahaldi,“ segir Hulda 
Geirsdóttir, formaður 
Félags hrossabænda.

Boðið verður upp á 
bókalestur fyrir börn 
í Bókabúð Máls og 
menningar á morgun.

„Ég mun sjálf-
sagt styðjast 
við einhverja 
myndskreytta 
bók, en hver 
h ú n  v e r ð -
ur ræðst svo 
af aldursstigi 
barnanna,“ 
segir Hildur 
Halldórsdóttir 
kennaranemi 
sem ætlar að 
lesa upp úr val-
inni barnabók fyrir börn í Bóka-
búð Máls og menningar á morgun 
á milli klukkan 11 til 12.

Síðustu sunnudaga hafa kenn-
aranemar frá Háskóla Íslands 

lesið úr uppáhalds-
verkum sínum með 
áherslu á yngstu kyn-
slóðina, sem hefur sér-
staka deild út af fyrir 
sig í versluninni, sem 
meðal annars er skreytt 
þekktum persónum úr 
skáldsögum.

Uppátækið þykir hafa heppn-
ast vel og hlakkar Hildur til 
að takast á við þetta verkefni. 
„Ég var beðin um að gera 
þetta þar sem ég er í kúrsi 
sem kallast Leiklist, sögur 
og frásagnir fyrir börn, en 

þar er okkur meðal annars kennt 
að lesa sögur fyrir börn og mér 
líst stórvel á þetta fyrirkomulag,“ 
segir hún. „Ég get lofað því að 
börnin eiga eftir að skemmta sér 
mjög vel á morgun.“   - rve

Lesið fyrir börnin
Lesið verður upp úr völdum 
verkum fyrir börn.

Söfn um allt Suðurland og í Vest-
mannaeyjum hafa staðið opin frá 
því á fimmtudag og bjóða upp á 
fjölbreytta menningardagskrá fram á 
sunnudag. Yfirskrift dagskrárinnar er 
Safnahelgi á Suðurlandi með und-
irtitlinum Matur og menning úr hér-
aði því auk hins sögulega og menn-
ingarlega hluta dagskrárinnar er 
minnt á gamlar og nýjar matargerð-
arhefðir í héraðinu.

Hugmyndin að baki Safnahelgi á Suðurlandi er að þjappa þeim aðilum 
sem vinna við sunnlenska menningu saman yfir eina sameiginlega viðburða-
helgi og bjóða íbúum héraðsins og gestum að njóta þess fjölbreytta menn-
ingarstarfs sem er í boði. Veitingastaðir og söfn á svæðinu standa opin og á 
meðal fjölmargra dagskráratriða má nefna sýningar, tónleika, fyrirlestra, upp-
lestra og leiðsagnir. Þá verður víða hægt að smakka á gömlum og nýjum rétt-
um eins og ástarpungum, heitu súkkulaði, lunda, fýl, sviðum, humarsúpu, 
pönnukökum, sunnlensku grænmeti og kartöfluréttum. 

Dagskrána má nálgast á www.sofnasudurlandi.is.

Safnahelgi á Suðurlandi
SAFNAHELGI HÓFST Á SUÐURLANDI Á FIMMTUDAG OG STENDUR HÚN FRAM Á 
SUNNUDAG.

Safnahelgin var formlega opnuð í Sam-
göngusafninu á Skógum á fimmtudag.
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„Ég hef haft áhuga á fornmunum 
frá því að ég var unglingur, ætli ég 
hafi ekki smitast af mömmu,” segir 
Gunnar, en heimili hans skreyt-
ir afskaplega fallegur,ljós skenk-
ur sem er vel yfir 100 ára gam-
all. „Mér finnst svo falleg andlitin 
sem hafa verið skorin út í hliðum 
hans. Ég á von á sófasetti í stíl, á 
armana hafa verið rist sams konar 
andlit og í skenkinn en sófasettið 
er nokkrum áratugum eldra eða 
140-150 ára.“ Gunnar er greinilega 
hrifinn af andlitum í húsgögnum 
því fyrir viku keypti hann borð-
stofuborð og stóla sem einnig hafa 
útskorin andlit. „Sá sem seldi mér 
það sett sagði að það hefði verið í 
eigu eins af núverandi ráðherrum 
en vildi nú ekki segja mér hvers,“ 
segir hann og glottir.

Gunnar á í fórum sínum 
skemmtilega sögu af forngrip. 
„Þannig var að ég fór í Góða hirð-
inn og sá þar skál, sem var gyllt og 
efst var eins og málaður blár borði. 
Eftir nokkra umhugsun festi ég 
kaup á henni og ekki var hún dýr, 
300 krónur. Þá gerðist hið ótrú-
lega. Tveimur vikum seinna kom 
hingað erlendur maður á vegum 
Þjóðminjasafnsins, og til þess að 
gera langa sögu stutta kom í ljós að 
skálin er úr einhverju konunglegu 
safni síðan árið 1826.“ Og hvar er 
skálin? „Ég gaf mömmu hana.”  

En söfnun fornminja er ekki eina 
áhugamál Gunnars. Hann hefur 
áhuga á að komast eins nálægt 
því að upplifa fortíðina og hægt 
er, það er að segja víkingatímann. 
„Íslendingar átta sig ekki á því að í 
víkingaheiminum og menningunni 
sem henni fylgir sé litið á Ísland 
sem mekka víkingaheimsins. „Við 
höfum stofnað félag hér á landi 
sem heitir Einherjar í Reykjavík 
(www.einherjar.is) og þar er ég 
formaður og jarl en það er æðsta 
embætti í víkingasamfélaginu. 
Næsta embætti við hann er goði 
og svo koma hersir. Þetta er alveg 
eins og til forna. Við mætum í 
víkingabúningum eins og þeir 

voru til forna, með járnhjálm, í 
skikkju og með járnsverð og berj-
umst af karlmennsku. Stundum 
förum við út í náttúruna og þá 
finnum við virkilega til þess að 
vera víkingar og jafnvel að látnir 
víkingar séu að tala við okkur og 
gefa orku. Nokkrir úr félaginu fóru 
út í Drangey og voru þar í sólar-

hring, klæddir og útbúnir eins og 
Grettir Ásmundsson. Allir töldu 
okkur brjálaða og vissulega var 
þetta vosbúð en okkur tókst þetta 
og fengum tilfinninguna fyrir því 
hvernig Gretti leið. Já, það má ef 
til vill segja að ég sé lifandi forn-
gripur og svo á ég nokkra aðra,“ 
segir Gunnar og hlær.

Ég er lifandi forngripur 
og safna þeim líka
Gunnar Ólafsson er jarlinn í Víkingafélaginu Einherjum í Reykjavík. Hann lætur sér þó ekki nægja að fara 
sjálfur aftur í aldir heldur safnar hann einnig fornmunum á heimili sitt.

Gunnar Ólafsson er jarlinn í Víkingafélaginu Einherjum. Hann hefur mikinn áhuga á 
forngripum enda telur hann sjálfan sig til þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á skemmtilegri uppákomu í Þjóðminjasafninu á sunnudag getur fólk komið með forn-
gripi og gamla muni í skoðun og greiningu. Sérfræðingar um gamla gripi munu taka vel 
á móti öllum í forsalnum á 3. hæð safnsins.

Tekið skal fram að einungis verður reynt að greina muni með 
tilliti til aldurs, efnis, uppruna o.s.frv. en starfsmenn safna 
meta ekki verðgildi gamalla gripa. Eigendur taka gripina 
með sér aftur að lokinni skoðun. 

Þriðjudaginn 10. nóvember kl 12:05 gefst áhugasöm-
um síðan kostur á að fræðast um meðferð gamalla 

gripa í hádegisfyrirlestri í Þjóðminjasafninu. Þá mun 
Nathalie Jacquement forvörður gefa góð ráð um með-
höndlun og varðveislu gripa og listaverka í heimahúsum.

Áttu forngrip í fórum þínum?
ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS BÝÐUR UPP Á GREININGU Á GÖMLUM GRIPUM SUNNUDAGINN 
8. NÓVEMBER MILLI 14 OG 16.

bfo.is
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN GATA) · 200 KÓPAVOGI ·  SÍMI: 567 7360

bfo@bfo.is

BGS VOTTUÐ ÞJÓNU
STA

BGS
VOTTUÐ ÞJÓNUSTA

Þjónustuverkstæði fyrir 
eftirtaldar bifreiðar

reynsla – þekking – góð þjónusta

LAGERSALA

Grensásvegi 8 - 108 Reykjavík
Allar upplýsingar í síma 517-2040

Mikið úrval af ódýrum skóm á alla fjölskylduna

Opið virka daga 12:00 - 18:00 - laugardaga 12:00 - 16:00

s
g Mjódd

UPPLÝSINGAR O

Nýtt námskeið
hefst 13. nóvember n.k.

Smáauglýsingar
Fréttablaðsins 

eru einnig á visir.is



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Vertu verðmætari starfsmaður
Komdu á kynningarfund hjá Dale Carnegie 
miðvikudagskvöldið 11. nóvember kl. 20.00 
í Ármúla 11. 

Dale Carnegie námskeið eru fyrir alla sem 
vilja ná fram því besta í sínu fari, verða 
sterkari leiðtogar og verðmætari starfsmenn. 
Aðgangur ókeypis.

www.dale.is

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundna stöðu Protocol Assistant lausa 

til umsóknar. Umsóknarfrestur er til 23. Nóvember 2009.  Frekari upplýsingar er 
að fi nna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the temporary  
position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is November 23, 
2009. Application forms and further information can be found on the Embassy’s 

home page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Betware er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur starfað í 11 ár á alþjóðamarkaði. Agile aðferðafræði 
og rík áhersla á nýsköpun og þróun. 

Vegna aukinna verkefna bjóðum við spennandi tækifæri fyrir reynslumikið og vel menntað fólk.  

Markaðsstjóri
Stýrir markaðsmálum og almannatengslum fyrir fyrirtækið á alþjóðavettvangi. 

Hugbúnaðarsérfræðingar
Hanna og þróa leikjalausnir með Java, J2EE og Flex/Flash forritun. 

Verkefnastjórar
Stýra verkefnateymum samkvæmt Agile hugmyndafræði. 

Sérfræðingar í hugbúnaðarprófunum
Gæðaeftirlit, prófanir og innleiðing sjálfvirkra prófana. 

Tæknilegur textahöfundur (Technical writer)
Sér um að rita fágaðan tæknilegan texta á ensku um vörur fyrirtækisins. 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda ferilskrá á netfangið:
applications@betware.com

Hugbúnaður á alþjóðamarkað

Við leggjum áherslu á góðan

aðbúnað og starfsanda betware.com/careers

Helstu verkefni:
• Greining og mat á áhættustýringu, innra eftirliti og stjórnunarháttum

• Úttektir og mat á upplýsingakerfum bæði með tilliti til umhverfis  

þeirra og einstakra þátta s.s. aðgangsmála, afritunar gagna, 

breytinga stjórnunar og upplýsingaöryggisstefnu

• Úttektir og mat á öryggismálum starfsstöðva

• Skjala- og verkefnisstjórnun

• Rekstrarumsjón fyrir innri endurskoðun

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi

• Þekking og reynsla af upplýsingatækni og gæðastarfi

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Frumkvæði og fagmennska í starfi

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Innri endurskoðun 

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Baldursdóttir, innri  
endur skoðandi Landsbankans  
í síma 410 7201 og Ingibjörg  
Jónsdóttir á starfsmannasviði  
í síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans 
www.landsbankinn.is merkt 
„IE-UT”. 

Umsóknarfrestur er til og með 
17. nóvember 2009.

Laust er til umsóknar starf sérfræðings á sviði 
innra eftirlits, upplýsingakerfa og öryggismála 
hjá innri endurskoðun Landsbankans
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Laus störf hjá Lyfjastofnun
Lyfjastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfulla og drífandi 
starfsmenn til starfa. Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf.

Sérfræðingar
Skráningarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Meistarapróf í lyfja-, efna- eða lífefna 
 fræði, eða sambærilegu námi 
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð enskukunnátta 

Helstu verkefni eru m.a.:
• Mat á efna- og lyfjafræðilegum 
 gögnum vegna skráninga lyfja
• Mat á aðgengisgögnum vegna 
 skráninga lyfja

Upplýsingar um starfi ð gefur 
Jóhann M. Lenharðsson, sviðsstjóri, 
sími 520 2100

Lyfjatæknir 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Lyfjatæknimenntun
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð íslenskukunnátta  
• Enskukunnátta æskileg

Helstu verkefni eru m.a.:
• Innskráning gagna í tölvu
• Vinna á skjalasafni  
• Ýmis störf innan Lyfjastofnunar

Upplýsingar um starfi ð gefur 
Regína Hallgrímsdóttir, sviðsstjóri 
sími 520 2100

Lyfjafræðingur
Skráningarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf (Cand. pharm.) í lyfjafræði
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Þekking og reynsla af lyfjaskráningum  
 æskileg
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð íslenskukunnátta  
• Góð enskukunnátta nauðsynleg og   
 annað/önnur Evrópumál æskileg   

Helstu verkefni eru m.a.:
• Umsjón með DCP, MRP og lands-
 skráningarferlum
• Ýmis störf á Skráningarsviði

Upplýsingar um starfi ð gefur 
Jóhann M. Lenharðsson, sviðsstjóri, 
sími 520 2100  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum, 

t il Lyfjastofnunar merkt : Starfsumsóknir

Umsóknarfrestur er t il og með 30. nóvember 2009.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má finna á vefsíðu stofnunarinnar 
www.ly fjastofnun.is

Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Laus störf 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  
þar sem einkunnarorðin SAMVERA, SAMVINNA OG 
SAMKENND eru höfð að leiðarljósi.

Óskum eftir að ráða:
• Leikskólakennara eða uppeldismenntaðan starfs-

mann frá og með 1. desember í 100% starfshlutfall 
á leikskóladeild með fi mm ára börnum.

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttar fé-
lags. Umsóknir sendist á netföngin efemia@lagafells-
skoli.is eða arnamaria@lagafellsskoli.is.Upplýsingar 
veita: Efemía Gísladóttir í síma 5259200 eða 6185149 
og Arna María Smáradóttir síma 849 4218.
Umsóknarfrestur er til 22. nóvember.

Vertu með!

Embætti ráðuneytisstjóra mennta- 
og menningarmálaráðuneytis er 

laust til umsóknar

Laust er til umsóknar embætti ráðuneytis-
stjóra mennta- og menningarmálaráðuneytis. 
Skipað verður í embættið til fi mm ára frá og með 
1. desember 2009. 

Um embættið gilda lög nr. 73/1969 um Stjórnar-
ráð Íslands með síðari breytingum og lög nr. 
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins með síðari breytingum. Um laun og 
önnur starfskjör fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006, um kjararáð. 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Jónsdóttir 
skrifstofustjóri upplýsinga- og þjónustusviðs. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og 
starfsferil berist mennta- og menningarmála-
ráðuneyti, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík. 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2009.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
3. nóvember 2009.

menntamálaráðuneyti.is
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Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

Össur leitar að metnaðargjörnum og drífandi einstaklingum til starfa. Störfin fela í sér afar 
fjölbreytt verkefni og mikil samskipti við starfsmenn annarra sviða og/eða starfsstöðva 
víða um heim.  Í öllum tilvikum er krafist mjög góðrar enskukunnáttu, hæfni í mannlegum 
samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Hlutverk:
Ber ábyrgð á innri úttektum
Skipuleggur ytri úttektir
Ábyrgðarmaður gæðahandbókar
Heldur utan um CE merkingar vara
 Umsjón með gagnagrunnum sem 

   tengjast gæðamálum í Sharepoint 
  (Innri vef fyrirtækisins)

○○ verk- tækni- eða tölvunarfræðingur 
      - Í verkfræðideild á framleiðslusviði Össurar

Hlutverk:
Forritun á þjörkum (róbotum)
 Forritun á iðntölvum (PLC)
 Hönnun framleiðslubúnaðar
 Vinna að stöðugum endurbótum 

   á framleiðslulínum fyrirtækisins

○○hugbúnaðarsérfræðingur
       - Í upplýsingatæknideild Össurar 

Hlutverk:
Greining-, hönnun og forritun 

   hugbúnaðarlausna
Samþætting upplýsingakerfa
Almenn forritun í Microsoft umhverfi

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði 
Reynsla af rekstri gæðakerfa ISO9001 

  Reynsla af ISO13485 er kostur
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af störfum í alþjóðlegu umhverfi

Hæfniskröfur:
Verkfræðingur, tæknifræðingur eða 

  tölvunarfræðingur
Reynsla af forritun iðntölva og vélbúnaðar og/eða 

   forritunarreynsla (C++ eða sambærilegt)
Reynsla af notkun SolidWorks eða sambærilegra 

   forrita

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði 

   eða verkfræði.
Mjög góð þekking á .NET og C# forritunarmálinu.
Mjög góð þekking á SQL fyrirspurnamálinu
Mjög góð þekking á Service Oriented Architecture
Þekking á eftirfarandi Microsoft lausnum er kostur: 

   SQL Server, BizTalk, SharePoint og CRM
Gerð er krafa um starfsreynslu sem forritari

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast job@ossur.com fyrir 13. nóvember næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1550 manns í 14
löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

LEITAR ÖSSUR HF. AÐ ÞÉR?

○○ verk- eða tæknifræðingur
       - Í gæðadeild Össurar

Össur hf. |      Grjóthálsi 5 | 110 Reykjavík | 515 1300 | www.ossur.com

Hugbúnaðarþróun Össurar fylgir Agile (Scrum) aðferðafræðinni

Forstöðuþroskaþjálfi 

óskast á sambýli við Hólmasund í Reykjavík frá 
1. janúar 2010 eða eftir samkomulagi.

Ábyrgðarsvið
• fagleg þjónusta við íbúa 
• samvinna við aðstandendur og samstarfsaðila
• starfsmannahald 
• rekstrarlegir þættir
• áætlanagerð 

Menntunar - og hæfniskröfur
• próf í þroskaþjálfun eða sambærileg menntun
• reynsla af vinnu með fötluðum 
• reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• þekking  á hugmyndafræði  málefna  fatlaðra 
• jákvæð viðhorf og samskiptahæfi leikar

Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Vinsamlega sækið um  á netinu, www.ssr.is   og látið 
ferilskrá fylgja umsókn.

Umsóknarfrestur er til 22. nóvember 2009. 

Auglýsingin gildir í 6 mánuði. 

Nánari upplýsingar veita Hróðný Garðarsdóttir sviðsstjóri 
fullorðinssviðs, sími 533-1388, hrodny@ssr.is og  
Guðný Anna Arnþórsdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs, 
sími 533-1388, gudnya@ssr.is 

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

Öfl ugur sölumaður óskast 
í snyrtivöru heildsölu

Verður að vera snyrtifræðingur.
Áhugasamir sendi inn umsóknir ásamt ferilskrá á 
gudrun@snyrtiakademian.is fyrir 16.nóvember.

Hafrannsóknastofnunin 
Staða sérfræðings í hrognkelsa- 

og selarannsóknum
Hafrannsóknastofnunin óskar eftir að ráða sérfræðing til að 
annast rannsóknir og ráðgjöf varðandi hrognkelsi og seli. 
Um er að ræða fullt starf með starfstöð við Sjávarlíftæknisetrið 
BioPol á Skagaströnd.   Umsækjendur skulu hafa lokið 
meistara eða doktorsprófi  á sviði líffræði eða skyldra greina.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkom-
andi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Þorsteinn Sigurðsson 
(sími: 575 2116, netfang: steini@hafro.is) og Vignir Thoroddsen 
(sími 575 2053, netfang: vignir@hafro.is).

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, aldur og 
fyrri störf ásamt nöfnum tveggja meðmælanda sendist 
Hafrannsóknastofnuninni fyrir 1. desember n.k.

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfi ð.

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins 
á sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafar-
hlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda 
hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi  
við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 150 starfsmenn í 
þjónustu sinni. 

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4
101 Reykjavík
Sími 575 2000
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PIPAR\TBWA – Tryggvagötu 17 – 101 Reykjavík – Sími 510 9000 – www.pipar-tbwa.is

FRÍSKUR
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

Umsókn ásamt ferilskrá sendist 

á umsokn@pipar-tbwa.is fyrir 

15. nóvember. Allar umsóknir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

PIPAR\TBWA leitar að kraftmiklum grafískum hönnuði til starfa í líflegu starfsumhverfi. 
Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og einnig tekið þátt í hópastarfi innan stofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur  
\  Próf í grafískri hönnun

\  A.m.k. þriggja ára reynsla af vinnu 

   á auglýsingastofu

\  Hugmyndaauðgi

\  Góð íslensku- og enskukunnátta 

\  Sýnishorn af helstu verkum þarf 

  að fylgja umsókn

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Melabraut 21-27 – Hafnarfi rði  -  www.vhe.is  - vhe@vhe.is

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar í 
Hafnarfi rði , óskar eftir að ráða til 
starfa:
• Rennismiði

Renniverkstæði VHE er eitt það öfl ugasta á landinu. Það er vel búið 
af nýlegum tækjum bæði CNC og Manual Bekkjum ásamt CNC 
Fræsi og borverkjum,   er skipað  hæfi leikaríkum og framsæknum 
starfsmönnum  sem saman mynda öfl uga heild og góðan starfsanda.

Starfsemi Vélaverkstæðis Hjalta Einarssonar er mjög fjölbreytt en 
fyrirtækið sinnir ýmsum smíða- viðhalds- og þjónustuverkefnum ásamt 
hönnun og smíði véla og vélbúnaðar fyrir álver, hér á landi og erlendis. 

Óskað er eftir að umsóknir ásamt upplýsingum um 
umsækjendur séu sendar í tölvupósti á   einar@vhe.is (Hafnarfjörður)
Upplýsingar í síma 575-9700

Vantar norskumælandi tæknimann vanan jarðvinnu 
eða sambærilegum störfum. Viðkomandi þarf að 
geta unnið sjálfstætt og hafa góða samstarfshæfni.

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: 
magni@magni.is

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.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Upplýsingatækni
Tryggingastofnun leitar að áhugasömu starfsfólki á Upplýsingatæknisvið. Unnið er að mörgum spennandi og fjölbreyttum 

verkefnum innan sviðsins fyrir Tryggingastofnun og Sjúkratryggingar Íslands. Tölvukerfi n eru með þeim stærri og viðameiri á 
landinu.

Í boði er fjölskylduvænt starfsumhverfi , góður starfsandi og möguleiki á virkri endurmenntun.  

Starfssvið
• Umsjón með greiningu og þróun upplýsingakerfa
• Eftirlit með hugbúnaðarþróun og framvindu verkefna
• Samskipti við þjónustuaðila og notendur
• Ráðgjöf um högun upplýsingakerfa
• Áætlanagerð og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða 
  sambærileg menntun, þekking eða starfsreynsla sem  
  nýtist í starfi 
• Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg
• Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum,  
  frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Birna Björnsdóttir deildarstjóri hugbúnaðardeildar: ragnheidur.bjornsdottir@tr.is.

Starfssvið:
• Umsjón, innleiðing og rekstur tölvukerfa
• Uppsetningar og uppfærslur
• Samskipti við þjónustuaðila og notendur
• Greiningavinna og önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, kerfi sfræði eða 
  sambærileg menntun, þekking eða starfsreynsla sem  
  nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af rekstri miðlægs búnaðar s.s.  
  Linux, Windows netþjónum og Oracle gagnagrunnum.
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt færni í          
  mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Arngrímur Sigmarsson deildarstjóri tæknideildar: arngrimur.sigmarsson@tr.is.

Sérfræðingur

Verkefnastjóri

Sjá einnig upplýsingar um auglýst störf á www.tr.is. Vinsamlegast sendið umsókn og starfsferilsskrá rafrænt (starf@tr.is) eða í 
pósti til starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2009. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Megináhersla í stefnu TR í upplýsingatækni er að byggja 
upp heildstæð og samþætt upplýsingakerfi  sem styðja vel við starfsemina til hagræðis fyrir viðskiptavini. 

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öfl ug og traust stofnun, ákvarða og inna af hendi réttar greiðslur, veita gagnlegar upplýsingar og 
ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og hagkvæman hátt.

Glugga og hurðaframleiðslu-
verksmiðja til sölu

Til sölu vönduð Glugga og hurðaframleiðslulína sem rekin 
hefur verið í leiguhúsnæði undanfarin ár.  Afhending getur 
farið fram fl jótlega. Frekari upplýsingar veittar á skrifstofunni. 
Áhugasamir hafi  samband eigi síðar en föstudaginn 
13. nóvember n.k.

Lögmannsstofa SS ehf., Hamraborg 10, 200 Kópavogi, 
sími 5545200, netfang ss@logkop.is

Suðurhraun 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  Fax: 59 50 310  |  isafold@isafold.is  |  www.isafold.is

Ísafoldarprentsmiðja er elsta prentsmiðja landsins, stofnuð 1877. Í dag starfa 80 starfsmenn hjá fyrirtækinu. 
Miklar fjárfestingar í vélum, tækjum og öðrum búnaði hafa átt sér stað síðustu misserin og er prentsmiðjan 
flutt í nýtt 7000m2 húsnæði. Hjá Ísafoldarprentsmiðju er unnið að mjög fjölbreyttum verkefnum, bæði á sviði 
rúlluprentunar og arkaprentunar. Hjá okkur er m.a. Fréttablaðið prentað, ásamt fjölda annarra verkefna.

Prentsmiðir
Við leitum að prentsmiðum, með mikla reynslu, 
staðgóða tölvukunnáttu og sem geta unnið með 
öll helstu forrit sem notuð eru í prentiðnaði.
Starfið felst í móttöku verkefna, gerð útskota, 
stafrænni prentun o.fl.
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Jónsson 
í síma 664 0312. halli@isafold.is

Prentarar og aðstoðarfólk 
við prentun
Leitum að prenturum og aðstoðarfólki bæði á 
arkavélar og rúlluvélar. 
Nánari upplýsingar veita Halldór Jakobsson 
verkstjóri í prentsal í síma: 664 0302, 
halldor@isafold.is
og Kjartan Kjartansson, prentsmiðjustjóri 
í síma: 664 0315. 

Ísafoldarprentsmiðju 
vantar fleira fólk í hópinn
Vegna aukinna verkefna viljum við ráða í eftirfarandi  störf:

Við leitum að dugmiklu, sjálfstæðu og hæfileikaríku fólki sem er tilbúið að vinna hjá vaxandi fyrirtæki 
sem er með fjölbreytt og krefjandi verkefni og góðan starfsanda.

Umsóknir skulu sendar á ofangreind netföng eða í hefðbundnum pósti til fyrirtækisins merkt: 
Starfsumsókn.

Til sölu
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Morgunverðarfundur um
nýtt umferðarlíkan 

höfuðborgarsvæðisins
Mikilvægt verkfæri við gerð 

skipulagsáætlana
VSÓ Ráðgjöf  býður til morgunverðarfundar
fimmtudaginn 12. nóvember kl. 08.30 - 10.00 
í Gullteig A  á Grand hótel við Sigtún.
Á fundinum verður fjallað um nýtt umferðarlíkan 
fyrir höfuðborgarsvæðið.  Líkanið hefur verið í 
þróun á liðnum misserum og er nú m.a. hægt að 
reikna umferð á háannatíma síðdegis og á
morgnana. 
Farið verður í gegnum hvernig  líkanið nýtist við  
áætlanagerð og  hönnun,  auk  hagrænna og
umhverfistæknilegra úttekta á skipulagsáætlunum
og uppbyggingarvalkostum.

Fundurinn er ætlaður:  Sveitastjórnarfólki, ráðgjöfum sveitarfélaga, 
verk- og tæknifræðingum, skipulagsfræðingum, arkitektum,
landslagsarkitektum, starfsfólki Vegagerðarinnar, sveitarfélaga og 
ráðuneyta sem málið varðar, ásamt öðrum áhugasömum.

Fundurinn og veitingar eru í boði VSÓ Ráðgjafar
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku fyrir 11. nóvember n.k.  

á netfangið vso@vso.is

Dagskrá:
Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins
Smári Ólafsson, samgönguverkfræðingur hjá VSÓ
- Almenn kynning
- Háannatímaumferð síðdegis og morgna
- Notkunarmöguleikar
- Þróunarmöguleikar

Notkun umferðarlíkans við gerð 
Aðalskipulags Reykjavíkur
Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur hjá 
Skipulags- og byggingasviði Reykjavíkurborgar 
- Notkun umferðarlíkans við mat á skipulagskostum um 
  byggðaþróun til 2050
- Niðurstöður umferðarlíkans nýttar til að meta áhrif 
  byggðaþróunar og samgangna á gróðurhúsalofttegundir, 
  orkunotkun og samgöngukostnað

Umræður spurningar og svör 

Forstöðuþroskaþjálfi 

óskast á sambýli við Viðarrima í Reykjavík  frá 
1. desember 2009 eða eftir samkomulagi.

Ábyrgðarsvið
• fagleg þjónusta við íbúa 
• samvinna við aðstandendur og samstarfsaðila
• starfsmannahald 
• rekstrarlegir þættir
• áætlanagerð 

Menntunar - og hæfniskröfur
• próf í þroskaþjálfun eða sambærileg menntun
• reynsla af vinnu með fötluðum 
• reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• þekking  á hugmyndafræði  málefna  fatlaðra 
• jákvæð viðhorf og samskiptahæfi leikar

Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og
 viðkomandi stéttarfélags.

Vinsamlega sækið um  á netinu, www.ssr.is   og látið 
ferilskrá fylgja umsókn.

Umsóknarfrestur er til 22. nóvember 2009. 

Auglýsingin gildir í 6 mánuði. 

Nánari upplýsingar veita Hróðný Garðarsdóttir sviðsstjóri 
fullorðinssviðs, sími 533-1388, hrodny@ssr.is og  
Guðný Anna Arnþórsdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs, 
sími 533-1388, gudnya@ssr.is 

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

sími: 511 1144

Tilkynningar
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Til sölu fallegt og rúmgott miðju raðhús
Opið hús laugardaginn 7. nóv. milli kl. 14 til 16.

Kvistavellir 4, 221 Hafnarfjörður

Fallegt 191 fm. 4 svefnherbergi. Fokhelt að innan og fullbúið 
að utan. Grófjöfnuð lóð. Verð 27.9 millj. Bíll að verðmæti allt 
að 7.9 millj. uppí + íbúðalán.

Upplýsingar í síma 663 4736 og 663 4836

Opið hús

Lögheimar

Lögmannsstofa

Verktakar og fasteignaeigendur
Lögmannsstofunni hefur verið falið fyrir hönd fjárfesta að leita að 
eftirfarandi eignum: 

•  Atvinnuhúsnæði í útleigu.
•  Fasteignafélögum.
•  Stærri atvinnu,- eða íbúðarfasteignum á byggingarstigi. 
•  Fasteignum í hótelrekstri. 

Jónas Örn Jónasson hdl. löggiltur fasteignasali. 
Skipholti 15, 105 Reykjavík
S: 512 3600 Gsm: 770 8200  jonas@logheimar.is

Lögheimar er  sérhæfð lögmannstofa í kaupum og sölu á stærri 
fasteignum og fyrirtækjum á Íslandi og í Danmörku. 

RE/MAX Bær - Malarhöfða 2 - 110 Reykjavík

VERKTAKAFYRIRTÆKI

Höfum kaupanda af verktakafyrirtæki 
á sviði jarðvegsvinnu.

Kaupandi vill skipta á luxusíbúðum 
í lokuðu hverfi  á Spáni. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma 
898 4125 eða kristinn@remax.is

Bær

ÓSKAST TIL KAUPS

Rúnar S. Gíslason 
lögg. fasteignasali

Torg

Aðalfundur 
Kælitæknifélags Íslands 

Boðað er til aðalfundar Kælitæknifélags Íslands 
þriðjudaginn 10. nóvember 2009 fyrir árið 2008.
Fundurinn hefst kl. 20:00 og stendur til kl. 22:30 

 Að aðalfundi loknum verður tvær kynningar. Fundurinn 
verður á Grand Hótel Reykjavík við Sigtún, salur á 4.hæð 
Háteigur.
                    
Dagskrá aðalfundar er samkvæmt lögum  
Kælitæknifélags Íslands.
1. Stjórn félagsins gerir grein fyrir störfum
 undangengins starfsárs.
2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.
3. Kosning stjórnar og tveggja endurskoðenda.
4. Félagsgjöld ákveðin.
5. Önnur mál.

Kynningar :
 1.  Áhrif hitasveifl a á frosið sjávarfang.
      Sigurjón Arason og Björn Margeirsson.

 2.  Þekkingar og færnikröfur fyrir vottun.
      Kristján Kristjánsson.

Stjórn Kælitæknifélags Íslands.
www.kti.is Til leigu/sölu

Fiskislóð 73

1000m2 verslunar- iðnaðar- og þjónunstuhúsnæði
Þar af skrifstofur c.a. 200m2. Stórar innkeyrsludyr. 

7m lofthæð í sölum. Góð athafnalóð og næg 
bílastæði. Laust til afhendingar 1. des

Möguleiki á að leigja/kaupa 
í heild eða að hluta.   

Upplýsingar í S: 861 3889

14787 - Leiguhúsnæði fyrir vínbúð 
í Kópavogi 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að taka á leigu 
um 500-600 m² húsnæði fyrir Vínbúð í Kópavogi.  Flöturinn 
mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunarsvæði og 1/3 
hluta í lager og starfsmannaaðstöðu. 

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum: 

1. Vera á svæði sem afmarkast af Dalvegi, Fífuhvammsvegi, 
Smárahvammsvegi, Hagasmára, Bæjarlind og Lindarvegi 

2  Vera vel sýnilegt frá stofnbraut 

3.  Umferð að og frá húsnæðinu sé greið 

4. Húsnæðið skal vera á einni hæð 

5. Húsnæði bjóði upp á að Vínbúðin opnist beint út og að 
vöruhurð opnist beint út 

6. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og næg 
bílastæði fyrir þá (a.m.k.30-40 bílastæði sem að jafnaði 
nýtist Vínbúðinni) 

7 Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfi haml-
aða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir starfsfólk. 

8.  Aðkoma að húsnæðinu fyrir fl utningabíla og lyftara með 
vörur skal vera góð 

9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins 
nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki 
hamla yfi rsýn um verslunarhluta húsnæðisins 

10. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og birtu-
lýsing skal vera 500-600 lux 

11. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk og allt aðgengi í 
húsnæðinu þarf að hæfa vel hreyfi hömluðum 

12. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opinber-
ar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks og vera 
samþykkt af þeim 

13. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 10 árum 

14. Húsnæðið skal afhenda vorið 2010 og ræðst afhendingar-
tími nánar af ástandi þess við afhendingu 

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir 
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, Borgartúni 
7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, fi mmtudaginn 26. nóvember 2009 

Merkt : 14787 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð Á.T.V.R.  í Kópavogi 

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi: 

1. Staðsetning 

2.  Teikningar af húsnæði 

3.  Afhendingartími 

4. Ástand húsnæðis við afhendingu 

5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað sem 
til fellur 

6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði 
1- 14 að ofan á leigutímanum

Útboð skila árangri!

Þrastarhöfði 35 - 270 Mosfellsbær
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓVEMBER 

FRÁ KL. 15:00 TIL 15:30 (Einar Páll 899-5159)

Glæsilegt og vel staðsett 259,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með miklu 
útsýni í litlum botnlanga við Þrastarhöfða 35 í Mosfellsbæ. Aðalhæð skiptist 
í stóra forstofu, þvottahús, hol, 3 góð svefnherbergi, baðherbergi með 
tvöfaldri sturtu og hornbaðkari, gestasalerni, sjónvarsholi (getur verið 
svefnherbergi), stofu með arni, borðstofu og stóru eldhúsi, auk bílskúrs.  
Á efri hæð er setustofa og svefnherbergi með sér baðherbergi m/sturtu.  
V. 74,0 m. 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  •  270 MOSFELLSBÆ  •  SÍMI: 586 8080  •  FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús

Tilkynningar Fasteignir



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bíladagar

BÍLAR &
FARATÆKI

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

Land Rover Discovery LR3 SE Diesel 
árg. 02/2008 ek. aðeins 20 þ.km 7 
manna, leður, loftpúðar, ofl. verð 7450 
ath. skipti (eftir lokun 864-8989).

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

FORD EXPLORER EDDIE BAUER 
4X4. Árgerð 2006, ekinn aðeins 46 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. mp3, Verð 
3.890.000. Uppl. í síma 695-7000 og 
696-6689.

BMW 5 550I. Árgerð 2006, ekinn 
58 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
6.900.000. Umboðsbíll Skipti ódýrari. 
Uppl. í síma 895-3363.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.is

Óskum eftir :

Þessum m.Bens C200 kom-
pressor, Sendibíl Sprinter 316 

2006, Octavia 2003, Vantar 
allar gerðir af bílum á skrá og 

á staðinn“
Bíla og vagnasalan.is 

S. 527 2424.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

VOLVO XC90 V8. Árgerð 5/2007, ekinn 
42 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
7.950.000. Rnr.131407 Uppl. síma 517 
1111.

LAND ROVER RANGE ROVER3.6 VOGUE 
DÍSEL . Árgerð 3/ 2007, ekinn 79 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 9.900.000. 
Rnr.132357 Uppl. síma 517-1111.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

VW POLO BASICLINE. Árgerð 2004, 
ekinn 56 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.190.000.- Rnr.241685.Til sýnis og 
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is Vegna 
mikillar sölu undanfarið 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

CHRYSLER 300C HEMI 5,7 Raðnúmer 
106399 - Nánari upplýsingar veitir 
BÍLASALAN HÖFÐAHÖLLIN í síma 567-
4840/567-4841 Ökutækið er ekki á 
staðnum.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá og á stað-
inn.

www.hofdahollin.is

M.BENZ E 200 KOMPRESSOR 
AVANTGARDE. Árgerð 2007, ekinn 
29 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
4.700.000. ATH skipti á jeppling

FORD F350 SUPER DUTY. Árgerð 2006, 
ekinn 98 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
3.390.000. FÆST Á 2.890.000 STGR

BMW 320IA. Árgerð 2005, ekinn 
40 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
3.250.000.

SUBARU IMPREZA. Árgerð 2009, ekinn 
43 km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. ATH NÝR BÍLL ATH SKIPTI

SUZUKI GRAND VITARA. Árgerð 2007, 
ekinn 84 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
ÁSETT VERÐ 2.840Þ TILBOÐSVerð 
2.290.000.

SUZUKI GRAND VITARA XL-7. Árgerð 
2007, ekinn 74 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur.ÁSETT VERÐ 2.950Þ 
TILBOÐSVerð 2.590.000.

SUZUKI GRAND VITARA. Árgerð 2007, 
ekinn 76 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
ÁSETT VERÐ 2.490Þ TILBBOÐSVerð 
1.990.000.

SUZUKI GRAND VITARA. Árgerð 2005, 
ekinn 98 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. ÁSETT 
VERÐ 1.740Þ TILBOÐSVerð 1.390.000.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

VW GOLF COMFORTLINE 8V. Árgerð 
2004, ekinn 144 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.312258

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB D/C, 
SR. Árgerð 2007, ekinn 54 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.312407

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX. 
Árgerð 2004, ekinn 78 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 4.490.000. 
Rnr.312413

LAND ROVER DEFENDER. Árgerð 2006, 
ekinn 72 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
4.390.000. Rnr.312422

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. Árgerð 
2001, ekinn 167 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.312375

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu VW Golf árg. ‘03 1600, 16v. Ek. 
128 þús. V. 950 þús. S. 848 2701.

FLOTT HONDA CIVIC 1500 V-TEC 
NÝSK. 2010 Árg 7/1998 Topplúga Álf. á 
naglad. Filmur. CD Mikið endurnýjaður. 
Verð 490.þ Uppl. 869-7687

HYUNDAI ACCENT GLS 1500 SJÁLFSK. 
Árg 6/2001 ekin 154 þkm CD 
Nýskoðaður 2010 Góður bíll Verð 450.
þ Uppl. 892-4649

M. Benz 200E ‘98 ek. 179þ. með 
miklum aukabúnaði. í toppstandi. Verð 
990þ. Uppl. í s. 699 0065.

Suzuki Grand Vitara XL-7, 
sjö manna

Til sölu Suzuki Grand Vitara árg. ‘05, 
ek. 70.000 km, sjálfskiptur, leðursæti, 
sóllúga, dráttarkrókur, heilsársdekk. V. 
2.400.000 kr. Áhv. 1.380.000 kr. Skipti 
möguleg á ódýrari. Uppl. í s. 862 7102 
og 897 5363.

Audi A4 Avant 1.8T Quattro S-Line Skr 
8/2003 ek 106þ 6 gíra bsk, 17“ álf 
ofl. Ásett 2,5m, gott stgr.verð! Uppl í 
s. 8989867

Toyota Landcruser 120 VX árg. ‘05 ek. 
89þ. Nánir uppl. í s. 856 3498.

Til sölu Musso 35’ bre
Til sölu Musso 98 árg. Ekinn194þ 2,9 
Dísel, Beinskiptur. Breyttur fyrir 35’. bíll 
í toppstandi. Uppl. í Síma 615-0605

Tilboð: 990.000 stgr.
Renault Kangoo 2006 ek.73 þús, 1600 
vél, sjálfsk.  Uppl. 8972010

Ford Econoline luxus E150 árg. 12/’03 
ek. 55.000 V. 2.650 S.896 4664   
Myndir  flickr.com/photos/fordeco150

Tilboð: 1.300.000
Citroen Xsara Picasso 2006 ek. 60 þús, 
1800 vél, beinsk. Uppl. 8972010

Opel Vetra árg. ‘98 ek. 140þ. ssk. Sk. 
‘10, vetrad. Gott ástand. Ásett v. 390þ. 
Tilboð 250þ. S. 864 7498.

Ford Focus ‘99, 1 eigandi. ek.94þkm 
590þkr, Ný sum/vet dekk, 844-2117 
Stefán

Til sölu mjög vel með farinn Patrol árg. 
00 ek. 167 þ. Breyttur fyrir 35“ en er 
á 33“. Leður, sóllúga og fl. aukahlutir. 
Ásett verð 1690 þ. Uppl. s: 8403735

Subaru Outback H6-3.0. Árg. ‘02. ek. 
90 þús. Mjög gott eintak! Fullkomin 
þjónustubók. ásett v. 1790þ. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 895 8684.

Honda Civic ‘98, 1500, bsk, ek. 179þ., 
nýsk. nagladekk, fallegur bíll, verð 
330þ. stgr. S. 8637 736 / 822 7002.

VW Passat árg. ‘00 1.6 bsk., ek. 150þ. 
Ný tímar., nýjar bramsur, sk. ‘10. Sumar 
og vetrard. V. 490þ. S. 868 4432.

Einn góður í ófærðina. SKODA OCTAVIA 
AMBIENTE COMBI 4X4. Árg. ‘04 ek. 
140þ. Verð 1.020 þús. Uppl. í s. 860 
2934 emmo@hveragerdi.is

Range Rover Dísel Vouge árg. 08/2004. 
Ek. 123.000 km. Mjög fallegur bíll. Fæst 
á kr. 4.500.000. Yfirtöku á láni og kr. 
350.000. Sími 897 8266.
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MMC Pajero stuttur árg. 1998 dísel 
ek. 244.Þ. ný.sk fínasti bíll verð. 590 
Þ. Góður stgr. afsláttur. uppl. í s. 692 
8526.

BMW 525i, ‘04. Ek. 88 þús., beinsk. 
Einn eigandi. Vel útbúinn og vel með 
farinn bíll. S. 867 8491.

TILBOÐ TILBOÐ
Toyota Land Cruiser 120 disel. Árg. ‘06. 
35“ breyttur. Sjálfskiptur, 8 manna, 
dráttarkrókur, þakbogar, stigbretti, ofl. 
Flottur bíll. Ekinn 79þ. km. Ásett verð 
6,3 millj. Fæst gegn yfirtöku á láni 5,3 
millj. Uppl. í s. 822 7747

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

Ford 150 Super CAB, 4wd, 3ja dyra, 
árg.’97. Sk.’10. Tilboðsverð 650 þús. 
Uppl. 893 5517.

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.

Grand Cherokee árg. ‘99 ek. 145 þús. 
Nýsk. Margt nýtt. Gott verð, 690 þús. 
S. 699 0065.

Nissan Almera, árg.’96. Sjálfskiptur, 
sk.’10. Verð. 310 þús. Uppl. 893-5517

Mitsubishi Space Star, árg.’00, ekinn 
120 þús. Sk’10. Verð 420 þús. Uppl. 
893-5517

BMW 5 línan
BMW 520i skráður 14.07.2004 ekinn 
99 þús. Flottur velbúinn bíll, leður, 
topplúga, sjálfskiptur, fjarlægðarsk. 
o.m.fl. Upplýsingar í síma 893-3557.

Toyota Yaris árg. ‘00, ek. 146þ. eyðir ca. 
5-6/100, beinsk., framhjóladrifinn, sk. 
‘10. Góður bíll. Verð 485.000. Uppl. í 
s. 694 5598.

Sprinter 316 ek. 130þ. Árg. ‘04. V. 2,2m 
+ vsk. Skoða skipti. S. 863 5228 & 
geirkafari@simnet.is

BMW 540i með M pakka. Árg. 
10/2003. Ek. 59.000 km. Flottur og 
kraftmikill bíll. Ásett kr. 2.790.000. Fæst 
á kr. 2.150.000 stgr. Sími 897 8266 & 
820 6022.

9 manna Hyundai árg. ‘99 sk. ‘10 til 
sölu. Tilboð, skipti koma til greina. 
Uppl. í s. 897 9104.

HYUNDAI ACCENT 1996, ek. 124þú. 
Vetrardekk fylgja. Bremsur og fram-
dekk ný. Stilltur að framanverðu. 
Handbremsur í ólagi en nýjar fylgja. 
Þokuljós bilað. Tilboð óskast. Uppl. í 
8621197 Kolbrún.

Volvo 850 GLE sedan 93 árgerð. 
Næsta skoðun 9 2010. Fallegur bíll 
ekinn 193500 km. Fæst á 350.000. 
s:8645474

Til sölu mjög góður og vel með farinn 
Hyundai Sonata árg. ‘98. ek. 122þ. 
Skoðaður ‘10. V. 250þ. Uppl. í s. 844 
1725.

Peugeot 306 st. 1.6 árg. ‘99. Blár, ek. 
128þ. Sk. ‘10, vetrard. S. 893 5908.

Corolla H/B ssk. ek. 68þ. árg. ‘04, 
steingrár, mjög vel með farinn bíll. V. 
1.590þ. Engin skipti. S. 856 6482 & 
660 9880.

MMC Carisma árg. ‘99 ek. 145 þús. til 
sölu. Ódýr. S. 615 4775.

Renault Megané Scenic árg. ‘99 ek. 
156þ. Verð 320þ. Uppl. í s. 618 9126.

 0-250 þús.

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.

Tilboð 195 þús
Peugeot 306 st. 5 gíra. Krókur. Árg. ‘98 
ek. 160þ. Sk. ‘10. S. 891 9847.

Til sölu Renault Kangoo árg. ‘00. Nýsk. 
Verð 240þ. S. 659 9294.

Volvo 850 árgerð 92 sjálfskiptur sóllúa 
verð 200 þúsund s: 820 5670.

 250-499 þús.

Hyunday Accent árg. 2000, ek. 132 þús. 
beinsk, Fallegur og góður bíll skoðaður 
10. Verð 320þ. uppl. 892-2150

Opel Astra 98 Ek:119Þ Mikið Nýtt, 
BSK,4Dyra skoð:2010 Ásett:350Þ 
S:6968783

Renult Kangoo 1,4 bensín árg. ‘00 ek. 
129þ. 6 dyra, nýsk.’10, allur nýyfirfarin 
og lýtur mjög vel út. Verð 450þ. Uppl. 
659 3459.

Flottur og eyðslugrannur!
VW POLO COMFORTLINE 1400 árg 
2000 ek.145 þús,skoðaður 2010,álf-
elgur,spoiler,kastara,cd ofl. góður og 
flottur bíll sem eyðir litlu listaverð 540 
þús TILBOÐ 430 ÞÚS s.841 8955

TILBOÐ 360 ÞÚS!
Musso ‘98 4X4 ek.165 þús. 2,3 bensin, 
sjálfskiptur, skoðaður 2010, dráttar-
krókur,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.

MMC SPACE WAGON 4x4. Árg. 
1995, ek. 167 þús., bensín, sjálfsk. 
og NÝSKOÐAÐUR. Vetrardekk fylgja. 
Verð 300 þús. Upplýsingar í síma 695 
0600.

Til sölu Grand cherokee 94 model.5.2 
vél, 31“dekk skoðaður.Uppl. í 
s.8640713

Golf 1600 ‘00 bsk 4dyra ek 170 þús 
heilsársdekk sk’10 Verð 290 þús gang-
truflun uppl s 8646185

Peugeot 306 1600cc ‘98 155þ. km. 
Nýsk. Mikið yfirfarinn, flottur bíll í topp 
standi. Vetrad. V. 300þ. stgr. S. 773 
6620.

 500-999 þús.

Til sölu Ford F250. árg ‘78. Ekinn 
93.000km, 4x4. Ný dekk. Lengdur með 
álpalli. Topp eintak, skoðaður ‘10. Verð 
550.000

 1-2 milljónir

Ford 350 04 ekinn 70þ ákv 1600 32þ 
á mán 450þ út eða tilboð Kristinn 
8697625

 2 milljónir +

Einn með öllu! BMW 545i, árg. 2004, 
ek 107 þús km, svartur með öllum 
mögulegum aukahlutum. Er á 19“ M 
felgum. Glæsilegt eintak. Skipti skoð-
uð. Verð 3,9 millj. Til sýnis hjá Nýju 
bílahöllinni. Uppl í síma 896 2312.

Chrysler Town & Country 2007 15 
þús. km. stuttur. Verð 3.490.000 Ágúst 
8407080.

Toyota Rav4 4WD langur árg. ‘05. Ek. 
aðeins 61þ.km 150hö., 5d., Ssk., toppl., 
leður, cruise., CD, krókur. Konubíll. Ísl.
bílalán. Toppeintak. S. 892 9804.

 Bílar óskast

!!! MIG VANTAR BÍL !!!
Á allt að 150.000 stgr. Má þarfnast 
smálagfæringar fyrir skoðun , skoða allt 
uppl. s. í síma 773 1700.

Óska eftir ódýrum bíl á verðb. 30-70 
þús. sem má þarfnast lagf. og sk. Ekki 
eldri en ‘98. S. 822 2455.

Óska e. að kaupa gamla bíla til niður-
rifs. Nán.uppl. í síma 661-2222.

Óska eftir ódýrum bíl, má þarfnast 
lagfæringa, ekki eldri enn ‘98. Skoða 
allt. Uppl. í s. 893 5400.

Óska eftir BMW, BENZ, VW, OPEL. Má 
þarfnast mikilla lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. eftir kl 18. í s. 867 0783.

 Jeppar

Til sölu Landcruiser LX árg 2001 comm-
on rail breyttur á 35 tommu dekkjum, 
aðeins ekinn 105 þús mjög vel með 
farinn bíll verð 2.700.000 uppl í s 
824-5244

MMC L200, árg 2007, bsk, diesel, ekinn 
60 þús, heithúðaður pallur. Ekkert 
áhvílandi, verð 2,4 millj. Uppl. í síma 
897-1073

Til sölu Suzuki Vitara JLX-SE. Spænska 
útgáfan með rafmagn í öllu. Sjálfskiptur 
og dráttarkúla. Ný Tímareim og brems-
uklossar og ný smurður. Verð 490 
þús uppls í síma 8986018 maggitho@
hotmail.com

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

MMC Pajero sjsk., ek. 236þ. 33“. 
Brettakantar. 7 manna. Fallegur bíll. 
Tilboð 300 þús. S. 770 2175.

100% yfirtaka. Nissan Navara árg. ‘08 
sjsk., vínrauður. Ek. 55 þús. Ný dekk. 
S. 849 1605.

 Pallbílar

Alvöru pallbíll - frábært verð. Dodge 
Ram 4wd. Ek. 155.000 km. Fæst á 700 
þús. staðgr. Bílinn er í góðu standi og 
lítur vel út. 5 manna og með stórann 
pall. S. 897 8266 & 820 6022.

Til sölu Dodge Ram 3500 6.7 Dísel, 
árg. 7/’07 ek. 348.000, 6 gíra beinsk. 
350 hö. burðarg. 2,2t, Mótorbremsa og 
heitklæðning í palli, frábær vinnubíll í 
topp standi. Pallhús getur fylgt. vsk bíll. 
Verð 3.550 þús. Uppl. í s. 896 0593.

807 ST 2.0i
Árgerð 2004, ekinn 74 þ.km, 

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 1.690.000

PEUGEOT

LAND CRUISER 120 VX
Árgerð 2005, ekinn 81 þ.km,  

dísil, sjálfskiptur.
Verð kr. 5.450.000

TOYOTA

CR-V ES
Árgerð 2005, ekinn 68 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 2.490.000

HONDA

ACCORD 2.0i COMFORT
Árgerð 2005, ekinn 81 þ.km, 

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 1.750.000

HONDA

206 SW 1.4i
Árgerð 2004, ekinn 61 þ.km, 

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 1.190.000

PEUGEOT

307 SW
Árgerð 2004, ekinn 101 þ.km,  

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 1.050.000

PEUGEOT

A4 2.0i
Árgerð 2005, ekinn 47 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.590.000

AUDI

ESCALADE 4 DR 4WD
Árgerð 2002, ekinn 142 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð kr. 3.390.000

Tilboðsverð kr. 2.590.000

CADILLAC

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11
Sími 551 7171 • www.bernhard.is

Opið laugardaga
milli kl. 11:00 og 16:00

Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum á 

www.bernhard.is/notadir

– 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

Til sölu

Bíladagar
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ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

Tek að mér hreingerningar í heima-
húsum er vön og vandvirk. S. 894 
2891, Eva.

Teppahreinsun
Tek að mér teppahreinsun fyrir húsfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga. Upplýsingar í s. 
892 9499

Tek að mér þrif í heimahúsum, er vön 
og vandvirk. Meðmæli. Uppl. í s. 842 
2808. GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum, er vön. 
Upplýsingar í síma 868 7283.

 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.

HELLUBORG DÓRA
Nú er rétti tíminn fyrir garð-
snyrtingu ! Alhliða garðum-

hirða, garðvinna, hellulagnir ofl.
Upplýsingar í síma 616 9714 
eða helluborg@helluborg.is 

Halldór Sveinn Ólafsson www.
helluborg.is

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð vinnu-
brögð. Uppl. í s. 773 0317.

Trjáfellingar!
Runnaklippingar, trjáklippingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar og allir alm. flutning-
ar. Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977 
www.toppflutningar.is

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

 Vöruflutningar

 Húsaviðhald

ERU SKOLPLAGNIR 
BILAÐAR?

Endurnýjum skolplagnir með 
nýrri tækni, ástandsskoðum 

skolplagnir með röramyndavél.
Kíktu á nylogn.is Uppl. í síma 

893 9229.

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

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.

Brim Byggingarfélag eh
Önnumst allt almennt viðhald fasteigna. 
Upplýsingar í síma 772 2263.

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Setjum upp jólaljós í garða 
og hús. Föst tilboð eða tímavinna. S. 
616 1569.

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá A-Ö 
Niðurrif-Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@
flisaverk.is S: 898 4990.

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

 Bókhald

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

 Málarar

Málingarvinna
Tökum að okkur að mála íbúðir, 
sameignir og stigaganga, ásamt 
verslunar og skrifstofuhúsnæði. 

Leggjum áherslu á snyrtilega 
umgegni.

Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 

3934.

Málarar geta bætt við sig verkefn-
um, uppl. s. 891 9890

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun, flest tölvuvandræði leyst. 18 
ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ 
& FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Nudd. Nudd. Nudd. Whole body 
massage in down town. S. 822 7301.

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 5015.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Les í sígunaspil - Sími 857 9799.

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

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

 Rafvirkjun

 Skemmtanir

 Múrarar

Viðgerðir
Allt almennt húsaviðhald, utan sem 
innan. Múrverk, flísar og margt fl. S. 
847 2209.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í Brother, Canon og 
Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is.

www.vinkjallarinn.is
Vín- og bjórgerðarefni fyrir kröfuharða. 
Erum með hágæða efni frá Canada, 
AD Vintage. Gerið verð samanburð. 
Suðurhraun 2,Garðabæ,sími 5644299.
Opið frá 12-17.30

GreenHouse
Haust-vetrarlína GreenHouse. Verið vel-
komin að sækja frían bækling. Opið í 
dag laugardag kl. 10-14. GreenHouse 
Rauðagerði 26.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Eldsneytis sparari. Hvirfils 
tæki 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

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!!

 Sendibílar

Ford transit 300L Háþekja árg.07 
ek.33þús verð 3.300þ bein sala eða 
skipti á amerískun pallbíl uppl. 869 
4113.

VW Transporter ‘00 5 gíra. Ek. 170 þús. 
Svartur. Toppeintak. Tilboð 450 þús. 
S. 770 2175.

 Vörubílar

Til sölu Scania árg 84 í góðu standi 
Verð kr . 750þús+vsk stag. Uppl 770 
5144.

Til sölu Benz Actros 2650 og beisl-
isvagn. Benzinn er með heilopnun 
báðu megin og 3ja tonna lyfta. S. 
892 3905.

Transit 11/07 m. öllu ekinn 40þ. leyfi 
á stöð getur fylgt v.3,2m.+vsk. Uppl. 
895 9446.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Fjórhjól

Götuskráð Can Am Renegade 800 
nýskráð 08.2007. Ekið 98 tíma, búið að 
fara í 100 tima skoðun. ‘Ahvílandi 930.
þ (ísl,lán) Listaverð 1650.þ Verðtilboð 
óskast. Uppl. í s.6153890.

Puma árg. ‘03 lítið notað og vel með 
farið. Verð 130þ. Uppl. í s. 849 9081.

 Vinnuvélar

Komatsu D155-1 Árg 1983 Vél í topp-
standi Verð: 8.000.000 + vsk Vélafl ehf 
Uppl. í s. 694 3700 og 694 3800

Til sölu 27 kw Lister rafstöð, Vélin er 
keyrð aðeins 400 tíma Verð 550.þús 
Uppl 770 5144.

Snjótönn til sölu. Er með öryggisloka 
Og tveimur tjökkum Verð 250.000 
770-5144

 Hjólbarðar

Til sölu 38“ Mickey Tompson Baja 
Claw micro skorin ek. 2 þús. km á 
14“ krómfelgum. Kostar nýtt 490 þús. 
Fæst á 290 þús. S. 896 0015.

Til sölu mjög góð snjódekk Good Year, 
Wrangler 255/55R19 undir t.d. Land 
Rover Dicover ofl. Uppl. s. 893 3395

2 stk. 245/70R19,5 óskast. Uppl. í s. 
892 0661.

4 stk vetrad. sem ný á felgum undir 
Citroen C3 175/65R15. Verð 35þ. Og 
4 stk. neglad. sem ný 195/70R14. Verð 
20þ. S 866 9966 & 847 1313.

Hálf slitin Good year vetrardekk til 
sölu stærð 175/65 R14 passar t.d. 
undir WW Polo. V. 25 þús. Óska einnig 
eftir kastaragrind á Terrano II. Uppl. í 
s. 892 2892.

Óska eftir góðum 33“ dekkjum 12,50 X 
17. Uppl. í s. 897 0948 Samúel.

Óslitin vetrardekk. Harðskeljadekk. 
Stærð 275/60 R18. 4 stk. V. 100 þús. 
S. 892 4488.

 Varahlutir

Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu 
samband í síma 5676700 (varahluta-
verslun). Vakabílar.is

www.netpartar.is 
 Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

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.

Þú finnur allar helstu bílapartasöl-
ur landsins á www.partasolur.is

Óska eftir að kaupa vél 2,5l í Subaru L. 
Outback, árg. ‘98. Uppl. í s. 564 2099 
og 892 8290.

 Viðgerðir

Skiptum um bremsuklossa, rennum 
bremsudiska, allar almennar bílavið-
gerðir, gerum ótrúlegustu hluti, skjót 
og góð þjónusta. Arents stál, Eirhöfði 
17, s. 587 5650 og 894 0022.

Þjónusta

Bíladagar
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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 virka daga 8-18 
og á laugardögum frá kl. 9-16.

Gámur 20 fet.
Til sölu gámur frá Hafnarbakka. 
Einangraður og upphitaður með eld-
húsinnréttingu. Verð 500 þ. án vsk. 
Kostar nýr 850 þ. án vsk. Uppl. í s. 
861 0006.

Dömur
Takið glaðar á móti vetrinum í pels frá 
Jakob. Sími 421 1661.

Notaðir en góðir veitingahúsa stólar 
34 stk. til sölu á aðeins kr. 3000 stk. 
S. 8983420

Til sölu hátt Tromsö Ikea rúm. Stærð 
90x200. Skrifborðsplata og hilla fylgir. 
V. 15 þús. S. 987 4438.

Til sölu amerískur leður nuddstóll með 
fjarstýringu 50þ. og Whirlpool 8 ára 
gömul þvottav. selst á 20þ. S. 898 
9710.

 Heimilið

Perl trommusett til sölu. Nýtt, ónotað 
og er ennþá í kössum. Uppl. í s. 864 
4895 eða 662 5041.

 Óskast keypt

Kaupi gull !Ég Magnús 
Steinþórsson gullsmíðameistari 
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 vel-

komin

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.

Óska eftir þvottavél með eða án þurrk-
ara. S. 551 7508.

Prjónavélakambur óskast keyptur. Uppl. 
í s. 823 0685.

Trérennibekkur
Óska eftir trérennibekk 75-100cam 
milli odda. Einnig brynsluvél eða lítin 
hverfistein til að brýna járnin á. S. 
895 9227.

Vantar sturtuklefa, eldavél, viftu, inni-
hurðir, stigahandrið, eldhús og bað-
innréttingu, gólfteppi (afganga), bóka-
hillur, fataskáp, barnaföt og leikföng. 
S. 891 8117.

 Hljóðfæri

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Einnig harmonikkukennsla. Sími 
824 7610 & 660 1648.

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn 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.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Til sölu iðnaðarhurð m/12 gluggum 
frá Bm Vallá BxH : 2390x2180mm. S: 
848 3377

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og 
ulfurinn.is

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Ert þú með þurrar og/
eða sprungnar hendur/

fætur ?
O’Keeffe’s viðgerðarkremin eru 
lausnin. Kremin fást í flestum 
verslunum Lyfju, Apótekinu, 

Árbæjarapóteki, Lyfjaveri 
Suðurlandsbraut Lyfjavali í 
Mjódd, Laugarnesapóteki, 

Snyrtistofunni Laufið í 
Reykjanesbæ, Snyrtistofan 

Þema Hafnafirði og Snyrtistofu 
Grafarvogs.

Ís - Undur ehf. www.isundur.is

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari, 
Bolholti 4. S. 892 3899.

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

Nudd, nudd. Tilboð í gangi. Uppl. í s. 
662 0841.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Þýska sendiráðið í 
Reykjavík

Selur til 13.11.2009 notuð skrifstofuhús-
gögn sendiráðsins gegn hæsta tilboði: 
t.d. skjala- og skrifstofuskápa, skrifborð, 
skápa, borð, gesta- og skrifstofustóla. 
Skoðun eftir samkomulagi. Nánari uppl. 
í s. 530 1100 á skrifstofutíma.

 Málverk

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af göml-
um húsgögnum, hurðum ofl S. 897 
5484/897 3327.

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 869 9627.

Whippet hvolpar HRFÍ skráðir . 
Yndislegir fjölskylduhundar , www.
whippet.is 8603150

Svartir minature poodle hvolpar til sölu 
Yndislegir svartir poodle hvolpar til 
sölu. Ættbók frá HRFÍ, foreldrar meistar-
ar. Nánari upplýsingar í síma 863-4523 
Njála.

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

Miniature Pinscher hvolpar til sölu. 
Uppl. í s. 773 4991.

Tveir fallegir kettlingar fást gefins aðeins 
handa dýravinum. S. 555 1686.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Sushi námskeið, 2 dagar, 4 tímar í senn. 
Allt hráefni innif. í gjaldi, kostar 9.500 
kr. Uppl. 896 1250

 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.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Ný 3ja herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós fylgja með.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 772 7553.

Herbergi til leigu við Lund og Kastrup í 
SVÍÐÞJÓÐ. Einnig í RVK v/ Kringluna. S. 
499 2072 & axeleinars@live.com

3ja herb. 103 fm íbúð m/sérinng og 
verönd í N-bæ Hfj. Laus strax. Uppl. í 
s. 891 6768.

Erum að leita eftir barngóðri stúlku sem 
er í námi og vanntar fæði og húsnæði 
gegn pössun og þrifum. Erum með sér 
aðstöðu fyrir viðkomandi. Um er að 
ræða heimili með þremur börnum á 
aldrinum 2-9 ára. Áhugasamir vinsam-
lega sendið okkur mail á jon.smarar@
gmail.com

Til leigu 3 herb. íbúð Vesturberg í 101. 
Uppl. í síma 557 9293 og 534 2539.

2 herb íbúð til leigu í Kóp. Uppl. í s. 
892 9803.

Íbúð til leigu í 111 Rvk, 1. hæð, ca. 
40 fm. Leigist með öllu + internet á 
75.000. Uppl. í s. 820 3880.

130 fm íbúð til leigu í Mosfellsbæ. 
Uppl. í s. 894 0022 & 553 0022.

Útsýni
3ja herb. íbúð til leigu á sv. 108. Laus 
strax. S. 822 8556 & 553 0690 á milli 
kl.15-20.

Lítil 2 herb. íbúð til leigu í Vesturbæ, 
hægt að leigja út sem tvö herb. með 
sameiginl. eldh. S. 898 2862.

4 hrb. íbúð í Lyngmóum Grb til leigu 
í 12 m. Laus starx. Góður pallur. Leiga 
130 þ. kr á mánuði. S: 858-2031

Falleg 3ja herb. íbúð í 201 kóp. Mikið 
útsýni, bílskýli og yfirbyggðar svalir. 
Uppl. í s. 849 9065, Anna.

STUDIOÍBÚÐ Mjög falleg 27 fm studio 
íbúð til leigu á íbúðarhóteli í 105 RVk. 
Fullbúin húsgögnun og öllum búnaði. 
Þvottarhús, setustofa. Þráðlaust net. 
Mikið Útsýni. Uppl. Halldór 824 5054

Til leigu er 3 herbergja 86.fm íbúð á 
rólegum stað í Gullsmára í Kópavogi.
íbúðinn er á jarðhæð og er vel rúm-
góður pallur með henni.íbúðinn leigist 
á 120.000 kr og + rafmagn. Íbúðin 
er laus. A.t.h íbúðinn er reyklaus og 
gæludýr bönnuð. Frekari uppl í síma 
692 8188.
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2ja herb. um 80fm íbúð í Hraunbæ 
til leigu. Kr.115.þ.með hússjóð. S.898 
3420.

Til leigu ný sérhæð 140 fm, 4 herbergja, 
í Úlfarsfelli (113 rvk) Verð 155 þús. m/
rafm. og hita. S. 899 6985.

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. Verð 57 þ. S. 663 5791.

Til leigu 4ra herb íbúð á 2. hæð í 107 
Rvk. Stæði í bílskýli. Laus fljótlega. 
Tilboð óskast á ehg3@hi.is

5-6 herbergja hús til leigu í Hafnarfirði. 
Laust 1. janúar. Verð 160 þúsund. s. 
8933063.

100 fm 3-4 herb. íbúð í atvinnuh. á 
Bíldshöfða. Leiga 130 þús. Laus strax. 
S. 699 0059.

Til leigu 2 herb. í 101 Rvík. m/aðgang 
að eldhúsi, baði, þvottaaðs. m/adsl. V. 
30-40 þús. S. 849 8992.

195 fm. einbýlishús ásamt 50 fm. 
bílskúr til leigu í Seljahverfinu. Laust 
fljótlega. Upplýsingar í síma 694-2544 
Guðlaug.

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.

Óska eftir meðleigjanda í Vesturbænum. 
Nálægt HÍ. Innternet inní leigu. Uppl. í 
s. 820 6726.

81 fm. íbúð í Bryggjuhverfi til leigu fyrir 
100 þús. á mán. Uppl. í s. 694 8101.

Lítil stúdíó íbúð í Miðb. Rvk. húsgögn 
fylgja. Leiga 45þ. S. 895 0482.

 Húsnæði óskast

Heimili óskast
Saga Film óskar eftir heimilum 

til nota við upptöku á sjón-
varpsþáttunum Rétti. Allt frá 

litlum íbúðum upp í stór einbýl-
ishús. Fyrir sanngjarna greiðslu.

Nánari upplýsingar í s. 822 
2504, eða sveinnvidar@hive.is

Fráskilin 2-3 barna móðir óskar eftir 
íbúð í hverfi 105 eða í kring sem first. 
Sigurborg í s. 690 5175.

Reglusöm og skilvís fjölskylda óskar 
eftir 4-5 herb. íbúð í Laugarnesi, frá 
áramótum. S. 847 4346, 665 8074.

Fjölskylda óskar eftir 3-4 herb. íbúð 
í Rvk. Reglusemi og skilvísi. Uppl. í s. 
691 6969.

Óskum eftir skrifstofuherbergi. V. allt að 
30 þús. S. 618 6759.

Par óskar eftir fallegri 3 herb. íbúð í 101 
Ath. Ekki kjallara. Góð umgengni og 
skilvísi heitið.

35 ára húsasmiður og 11 ára sonur óska 
eftir 3-4 herbergja íbúð í Hvörfum, Sala 
eða Þingahverfi Kópavogi. Lágmark eins 
árs leigutími. Upplýsingar í 660 7350.

2 einstaklingar í námi og vinnu leita 
sér að 3ja herb. íbúð miðsvæðis. 
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. S. 691 6488.

Fjölskylda óskar eftir 4 herbergja íbúð í 
mosfellsbæ. s:8698231

3 manna fjölskylda óskar eftir 3 herb.
íbúð í 101,104,105,107.Öruggum greisl-
um heitið.Kári 856-9677

Er að leita að leiguhúsnæði í jaðri 
þéttbýlis á Suðvesturhorninu. Má vera 
sumarhús. Upplýsingar í símum 567 
2101 eða 694 8101.

Hjón með 2 ung börn óska eftir 4 herb. 
íbúð á jarðhæð í Hafnarfirði. Birgir 
694 2198.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu í Rvk. 
Greiðslug. 60-70þ. Skilvísum greiðslum 
og reglusemi heitið. Uppl. www.hall-
ur53@visir.is

Óska eftir íbúð til leigu.Reglusöm og 
reyklaus.Hef meðmæli. Greiðslug. 50-
70 þús. s:8478774

 Húsnæði til sölu

Parhús ca. 70fm í Garði Suðurnesjum. 
Stutt í Álverið. Verð 15m, auðveld kaup. 
Skipti í Rvk - Kóp - Hfj -Vogum. S. 
564 5084.

 Fasteignir

BÚJÖRÐ ÓSKAST
Fjölskyldufólk óskar eftir bújörð í 
skiptum fyrir2ja hæða einbýlishús í 
Hafnarfirði ásamt bílskúr makaskipti. 
Uppl. í sima 695 3744.

Gott sumarhús við Þingvallavatn til sölu 
eða í skiptum fyrir 3.herb. skuldlausa 
íbúð í Rvk. Uppl. í s. 866 0167

Einstaklingsíbúð í Vesturbergi , 111 
RVK, laus strax. Stutt í bæði skóla, 
sund, strætó og aðra þjónustu. Uppl í 
5571861 eða 8241861 eftir hádegi.

 Sumarbústaðir
Kiðjaberg. Sumarhús til leigu. Góð 
aðstaða fyrir fern pör/hjón. Helgarleiga 
kr. 30.000 Uppl. í síma 863 8733.

Glæsilegt 93 fm lúxus heilsárshús til 
leigu 11 km norður af Borgarnesi.- 
upplýsingar í síma 896 0675 eða á 
http://storaborg.123.is

Bjóðum tilboð á smíði. 48 fm. sum-
arhús án millilofts. Fullbúin að utan. 
Fokheld að innan. Áratuga reynsla af 
timburhúsum. Erum á Suðurlandi. 
Uppl. í s. 894 0048, Halli & 893 0422, 
Sveinn. halli@halliparket.is

 Atvinnuhúsnæði
Til leigu 330fm iðnaðarhúsnæði á 
Viðarhöfða, 220m gólf + 110fm milli-
loft. Góð Lofthæð. Mjög gott auglýs-
ingagildi. Uppl. í s. 895 3034 & 899 
4009. SJá myndir  http://picasaweb.
google.com/nansy83/vidarhofdi

Óska eftir ca. 100-200 fm atvinnuhús-
næði fyrir lager. Uppl. í s. 840 0470.

Lager/geymslu- og skrifst.húsnæði 
laust í Ármúla. 694 3113, leiga.armuli@
gmail.com

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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

Geymsluhús.is
Mjög gott 3000m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH! gott verð!! 
Uppl, í síma 770-5144

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Upphitað geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjum fyrir tjaldvagna og felli-
hýsi. Uppl. í s. 865 1166.

Geymsluþjónusta
Geymi tjaldvagna, fellihýsi, mótorhjól. 
Staðsetning Breiðholt. S. 892 4424.

Sparaðu þér sporin
Sparaðu þér sporin Upphituð geymsla 
fyrir bíla, ferðavagna, mórorhjól og báta 
í pósnúmeri 105 Reykjavik. Uppl í síma 
824-8425

Er með upphitað geymsluhúsnæði fyrir 
Fellihýsi - tjaldvagna - hjólhýsi - pall-
hýsi. S. 867 1282.

 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

Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði. Sjá nánar á mim-
is4rent.com.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Krydd & Kavíar, 
Hádegisverðaþjónusta
Starfsfólk óskast til Krydd & 
Kavíar. Vinnutími er frá 9 - 17 
alla virka daga Óskum eftir 

fólki í hlutastörf á dagvinnu-
tíma. Snyrtimennska, jákvætt 

hugarfar og áhugi á matargerð 
æskileg

Upplýsingar í síma 565 9933 
á mánudag milli 9 - 12 eða 
senda umsókn á gardar@

kryddogkaviar.is

Öryggisfélagið
Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki á 
dag og næturvaktir í verslunum. Helstu 
störf eru öryggisgæsla, verslunarstörf, 
áfyllingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund 
og hreint sakarvottorð. Lágmarksaldur 
20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 
201 Kópavogur. Umsóknir á staðnum. 
www.115.is

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni

Óskar eftir að ráða fólk í dag-
vinnu. Í boði er hálfsdags og 

heilsdagsstarf.
Einungis traust og heiðarlegt 

fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924 Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Keflavík
Pósthúsið er dreifingarfyrirtæki á lands-
vísu. Vegna aukinna verkefna leitum við 
eftir aðila í dreifingarverkefni í Keflavík 
einn til tvo daga í viku. Áhugasamir hafa 
samband við Siggu Birtu í s.585-8330 
eða í gegnum tölvupóst siggabirta@
posthusid.is

3 smárar Laugarvegi óska eftir afgreiðslu 
og þjónustu stúlku til starfa. Um er að 
ræða hluta starf milli kl,15 og 18 virka 
daga og annan hvorn laugardag frá 10-16 
áhugasamir sendið umsókn á thorunn.
smarar@gmail.com

Vantar 4 vana línumenn á beitingarvéla-
bát í Noregi! Eingøngu vanir og ábyrgir 
menn koma til greina S:00298-231605

Góð Aukavinna fyrir Framhaldsskólanema 
óska eftir starfskrafti í afgreiðslu, hlutastarf 
um helgar,hentar einkar vel með skóla 
íslenskukunnátta skilyrði. upplýsingar hjá 
Þóri í síma 7706108 eða 5442277

Morgunhress starfsmaður óskast í 60% 
starf í söluturni.vinnutími 6/30-11/30 
virka daga, Á svæði 101 rvk. S-69 
20022.

Th Deli Bankastræti 14
Afgreiðsla og pizzabakstur, hlutastörf 
eftir kl. 14.00. Gæti hentað náms-
fólki. Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
deli@internet.is

Vantar hraustan einstakling í útivinnu, 
aðallega labb. Tímabundið í Nóv-Jan. 
Uppl. í s. 821 0881.

Hefur þú áhuga á leiguakstri og ert 
duglegur og heiðarlegur. Umsóknir 
sendis á smaar@frett.is merkt „1978“

 Atvinna óskast

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

Múrarameistari óskar eftir verkefni,sími 
849-4423

HÁSETI óskar eftir plássi á góðum 
báti. Er 38 ára sprækur og vanur sjó-
mennsku. Uppl. í s. 821 3185.

2 smiðir óska eftir vinnu, vanir trésmíði, 
flísalögn, málun & gipsvinnu. S. 846 
3632.

 Viðskiptatækifæri

Frábært þóknunarkerfi. Miklir tekju-
möguleikar. Áhugasamir hafi samband 
bjornelmar@hotmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símadömur 908 1616
okkur langar að heyra í þér !

Samkynhn. KK ath:
Nú er mikið af auglýsingum samkyn-
hneigðra karlmanna á Rauða Torginu 
Stefnumót, sem leita bæði skemmri 
og lengri kynna. Þú auglýsir og vitjar 
skilaboða frítt í s. 535-9923 en heyrir 
auglýsingar annarra í s. 905-2000 og 
535-9920.

Konur í ævintýraleit ath!
Rauða Torgið Stefnumót kemur þér 
fljótt og örugglega í sambandi við karl-
mennina sem þú vilt kynnast. Þú aug-
lýsir og spjallar frítt í s. 555-4321. Karlar 
heyra auglýsingar kvenna í s. 905-2000 
og 535-9920.

Dömurnar á Rauða Torginu eru fjöl-
breyttur og síbreytilegur hópur yndis-
legra kvenna sem njóta þess að daðra 
við karlmenn í síma. Hver þeirra verður 
vinkona þín í kvöld? símar 908-6000 
(símatorg) og 535-9999 (kreditkort).

Á frímiða á leik Man.Utd-Everton 21.11. 
Leita eftir ferðafélaga. Karlmenn endi-
lega hafið samband í síma 862 3545.

Jaguar XJ8 - 1999 - Flottur bíll en 
með bilaða vél. Tilboð s. 856 7113/561 
9995.

Kona óskast sem vil hugsa um eldri 
mann sem býr á fallegum stað út á 
landi. Svör sendist Fréttablaðinu merkt 
„heiðarlegur“ með símanúmeri.

62 ára kona vill kynnast manni. Þeir 
sem hafa áhuga hafi samband við 
Fréttablaðið S. 512 5000 eða smaar@
frett.is

KASSEL uppþvottavél, 60 cm, burstað 
stál, 5 þvottakerfi í orkufl. A, keypt ný 
02.09. í Byko. Verð 45þ. Simi: 659 
9765.

Hádegismatur alla virka daga
Allar veitingar á vægu verði.

Hamborgaratilboð !
Útleigusalur
Boltatilboð

Stangarhylur  3  –  110 Reykjavík  –  Opið  a l la  daga kl . 13  –  18 nema laugardaga og sunnudaga

VILTU GEFA?
Fatnað:
Sumar, vetur, vor og haust, 
fyrir unglinga og fullorðna.

Sækjum ef óskað er / símar: 561 1000 - 661 1720

Allt
milli

himins og jarðar

Tilkynningar

Skemmtanir

Fasteignir

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Á Rodriguez Peña götunni, milli 
Santa Fe og Arenales, eru nokkr-
ir ódýrir en góðir veitingastaðir, 
bæði argentínskir og mexíkósk-
ir. 

Skammt undan er Como en 
Casa, á Riobamba 1239, en þar 
færðu guðdómlegar súkkulaðikök-
ur og ýmsar aðrar syndsamlega 
góðar tertur með kaffinu. Þarna 
er líka tilvalið að snæða hádegis-
verð, ekki síst í hinum opna bak-
garði í góðu veðri. 

Varla er hægt að koma til Buen-
os Aires án þess að kíkja niður 
að hinni silfruðu á. Hér minnir 
áin reyndar meira sjóinn, enda á 
mörkum beggja. Íbúar gætu orðið 
móðgaðir ef þú hefur orð á því hve 
menguð hin dumbrauða á er, því 
„hún hefur alltaf verið svona“ 
verður svarið. Það er nokkuð til í 
því, þarna er á ferðinni jarðvegur 
allt frá Brasilíu og Paragvæ.

Á bak við Casa Rosada, for-
setahöllina, er Puerto Madero 
bryggjuhverfið sem hefur nýlega 
verið byggt upp af myndarskap. 
Glæsilegasta brúin er Puente de 
la Mujer, eða Mæðrabrúin, en þar 
allt í kring eru kaffi- og veitinga-
hús og breiðar gangstéttar. Ef þú 
tekur línuskautana með þér, þá er 
tilvalið að hefja rúllið hér og halda 
inn í verndaða græna svæðið, 
Costanera sur. Fleiri góðir staðir 
til að skokka á eða um ganga eru 
grænu svæðin neðst í Recoleta og 
Palermo.

Vetrartilboð

Palermo Hátískuverslanir á hverju strái.
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UPPÁHALDSVEITINGASTAÐUR-
INN:  Terra Nerra 18 rue de Fossés 
St. Jacques í fimmta hverfi. 
Einstaklega skemmtilegur ítalskur 
staður sem Delphine og Raym-
ondo frá Napolí reka, man ekki 
eftir neinum frönskum sem ég 
held meira upp á.

FLOTTASTI BARINN:  Café-livre 
beint á móti St. Jacques-turnin-
um þar sem fimm þúsund bækur 
eru, ekkert sérstaklega mikill 
tískubar en skemmtileg verönd og 
gott lífrænt ræktað hvítvín.

SKEMMTILEGASTI NÆTUR-
KLÚBBURINN:  Er alveg að detta 
út úr klúbbastemningunni en hef 
alltaf gaman af Black Blanc Beur 
(svart hvít arabískt) tedansinum á 
sunnudögum þar sem blandast 
saman fólk af ýmsum kynþáttum 
og tónlistin um leið. Sumir af 
vinum mínum úr Karíbahafinu 
segja að ég sé svartur inn við 
beinið. 

BESTU GÖTURNAR/HVERFIÐ 
TIL AÐ KAUPA FÖT:  Haussmann-
búlvarðurinn sameinar stóru 
magasínin og búðir eins og Zöru 
og fleiri og nú síðast var opnuð 
japönsk búð, Uniglo, sem þykir 
flott. Svo er Mýrin góð fyrir þá 
sem eru fyrir nýstárlega hönnuði. 

BESTI STAÐURINN TIL AÐ VERA 
Á MEÐ BÖRN:  Vincennes-skógur-
inn sem er skammt frá endastöð 
metró 1, Chateau de Vincennes 
er einstakur á sumrin og nóg 
pláss þar. Lúxemborgarhallar-
garðurinn er ágætur líka. 

HVERJU MÁ ALLS EKKI MISSA 
AF Í NÓVEMBER?  Jólaverslunin 
byrjar og því er ómissandi að sjá 
útstillingargluggana fyrir framan 
stóru verslanirnar á Haussmann-
búlvarði. 

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ? 
 Leyndarmálin eru mörg en eitt 
þeirra er hallargarðarnir Palais 
Royal sem eru hinum megin við 
Louvre miðað við Rivoli-götu og 
margir taka ekki eftir.

HEIMAMAÐURINN
 París

BERGÞÓR BJARNASON   
TÍSKUGÚRÚ

H
jónin Einar Sigfússon og 
Anna K. Sigþórsdóttir 
hafa áratugs reynslu við 
fararstjórn til ítölsku 

Alpanna. Í vetur býður ferðaskrif-
stofan Vita upp á ferðir til Madonna 
di Campiglo og Selva, en bæði þessi 
skíðaþorp hafa verið geysilega vin-
sæl hjá Íslendingum undanfarin ár. 
„Það verður flogið út á laugardög-
um með Icelandair til Verona á 
Ítalíu og svo tekur við um það bil 
þriggja tíma rútuferð með stoppi 
upp í ítölsku Alpana. Fólk getur 
keypt skíðapassa strax í rútunni 
og verið tilbúið á skíðin næsta dag,“ 
útskýrir Einar, sem bætir við að 
skíðasvæðið sem um ræðir sé ein-
staklega fjölbreytt. 

„Allar skíðalyftur eru nýjar 
og snjór er framleiddur á allar 

brautirnar áður en skíðatímabilið 
hefst. Færið er því afskaplega gott 
og veðurfar á þessum slóðum er 
þurrt og Ítalirnir hér stæra sig af 
þrjú hundruð sólardögum á ári.“ 
Einar mælir með því að allir nema 
færustu skíðamenn fari í skíða-
skóla og þá sérstaklega börnin sem 
hafa verulega gaman af. „Það hefur 
einnig færst í vöxt að fólk leigi 

sér skíði þegar þangað er komið 
og verðið á slíku er nokkuð hag-
stætt.“ Bæði þorpin eru sérstaklega 
sjarmerandi og státa af óviðjafnan-
legu útsýni. Í Selva, sem er afskap-
lega fallegt þorp, sameinast helstu 
einkenni úr menningu og hefðum 
Ítala og Austurríkis manna og mat-
seldin verður sérlega skemmtileg 
blanda af matarvenjum beggja 
landa. „Við erum með skíðapró-
gramm á hverjum degi í báðum 
þorpum til að kynna skíðamögu-
leikana fyrir fólki og það er alveg 
frjálst val hvaða daga fólk tekur til 
að fara í slíkar ferðir. Það er hægt 
að skíða yfir í aðra skíðabæi og uppi 
í fjöllunum eru líka ótal veitinga-
staðir sem vert er að prófa.“ 

Frekari upplýsingar eru á www.
vita.is - amb

SPENNANDI SKÍÐA-
FERÐIR TIL ÍTALÍU
Vita býður upp á skemmtilegar ferðir til Selva og Madonna di Campiglio. 

Fjölbreyttar brekkur  Á Ítalíu eru brekkur fyrir byrjendur og lengra komna.

Gott færi   Snjór allan veturinn.

Frábær staðsetning  Útsýnið í Selva er stórbrotið og fallegt.

Veitingastaðurinn Silfur

Hádegi: 3.500,-
Fim. - lau. kvöld: 6.900,-
Sun. - mið. kvöld: 5.900,-

Pantaðu tímanlega Kemur þú langt að?
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Hótel Rangá á Suðurlandi 
hefur ætíð verið vinsæll 
áfangastaður fyrir pör, vinnu- 
og vinahópa enda með 
afbrigðum kósý og skemmti-
legt hótel. Gestir geta notið 
heitra potta utandyra og valið 
úr skemmtilegum lúxussvít-

um auk þess sem hægt er að 
skreppa á hestbak, í golf eða 
í veiði.  Í nóvember er boðið 
upp á sérstakan „gourmet“ 
pakka þar sem innifalin er 
gisting og dýrindis máls-
verður.  Í desember er svo 
hið vinsæla jólahlaðborð en 

þar eru framreiddar rómaðar 
skandínavískar kræsing-
ar eftir kenjum kokksins. 
Skammdegið er dásamlega 
rómantískur tími og upplagt 
að lyfta sér upp með því að 
kíkja aðeins í sveitina. 

- amb

DÝRINDIS KRÆSINGAR Á SUÐURLANDI

Út er komin bók hjá Lonely Planet 
um skrýtnustu hluti heims sem 
fólk leggur sér til munns. Meðal 
rétta sem þar eru nefndir er 
krókódílaostakaka frá suðurríkjum 
Bandaríkjanna, veitingastaður í 
Kóna sem býður einungis upp á 
getnaðarlimi ýmissa dýra, beisk 
melóna frá Afríku sem er víst það 
beiskasta sem finnst í öllum heim-
inum, steiktur naggrís í Suður-
Ameríku, blóðug tunga í Þýska-
landi og rúsínan í pylsuendanum: 
íslenskur þorramatur!  - amb

SKRÝTNASTI 
MATUR HEIMS

skrýtnir íslendingar Íslenskur þorramatur 
kemst ofarlega á lista yfir skrýtnasta mat 
heims.

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Brekkurnar
bíða þín á Ítalíu

VITA er í eigu Icelandair Group 
og flýgur með Icelandair 
á vit ævintýranna.

Verð 180.600 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann miðað við 2 í herbergi. Innifalið: Flug, 
flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk 
fararstjórn. Almennt verð er 190.600 kr.
Verðdæmið miðast við ferðina 30. janúar.

Olympia
Á góðum stað í um 200 metra fjarlægð frá 
lyftum og í tveggja mínútna göngufjarlægð frá 
aðalgötu miðbæjarins í Selva. Lögð er áhersla á 
þægilegt og heimilislegt andrúmsloft og góða 
þjónustu við gesti.

Verð 157.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann miðað við 2 í herbergi. Innifalið: Flug, 
flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk 
fararstjórn. Almennt verð er 167.900 kr.
Verðdæmið miðast við ferðina 30. janúar.

Alpen hotel Vidi
Hlýlegt með vistlegri herbergjum en búast má 
við af þriggja stjörnu hóteli. Miðbærinn í 
göngufæri. Hálft fæði innifalið í gistingunni.  
Spennandi kostur á góðu verði.

Flugáætlun
30. janúar
6., 13., 20. og 27. febrúar

AAllpen hhottell VViiddii
Madonna di Campiglio

OOllympiia
Selva 7 dagar

7 dagar

Fararstjórar:
Einar og Anna

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni 
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum. 
Auk þess eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú 
stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur
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Ef þig hefur alltaf langað til þess 
að upplifa þig eins og konungur 
og drottning á endurreisnartíma-
bili Ítalíu með tilheyrandi engil-
börnum og gyðjum í loftinu þá er 
Four Seasons-hótelið í Flórens 
algjör paradís á jörðu. Það tók sjö 
ár að endurgera þessar fallegu 
tvær hallir sem eru í einu best 
geymda leyndarmáli borgarinnar 
– garðinum Della Gherardesca 
sem er stærsti garður í einkaeign 
innan borgarmúranna. Listaverk, 
freskur og styttur skreyta hvern 
einasta krók og kima, hvort sem 
það eru borðstofur, gang vegir, 
svefnherbergi eða baðherbergi. 
Það er franski arkitektinn Pierre-
Yves Rochon, sem einnig hannaði 
Hotel George V í París, sem á 
heiðurinn af þessari vel heppnuðu 
andlitslyftingu. Engin tvö herbergi 
hótelsins eru eins, og einnig er 
þar að finna fullkomna heilsulind 
ásamt stórri sundlaug. www.four-
seasons.com  - amb 

NÝJA FOUR SEA-
SONS HÓTELIÐ Í 

FLÓRENS
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Í hugum fl estra er það ómissandi þáttur í jólahaldinu að vera heima með fjöl-
skyldunni. En það er líka hægt að skemmta sér konunglega við strendur Hawaii, 
ylja sér við vel kryddaðar smákökur í Salzburg og njóta miðnæturmessu páfans 
í Vatíkaninu. Margir kjósa nefnilega að breyta aðeins til um jólin, láta sig 
hverfa úr hinu séríslenska jólastressi þar sem krítarkortin eru straujuð eins og 
jólaskyrturnar. Ferðalöngum bjóðast margir skemmtilegir kostir og vefsíðan 
travelandleisure.com tók saman nokkra forvitnilega staði þar sem hægt er að 
eyða jólunum á þann hátt sem varla er hægt að gleyma.

JÓLAHALD Á 
FJARLÆGUM SLÓÐUM

Salzburg í Austurríki  Hvern dreymir ekki um að vakna við 
klukknahljóm á jóladag, þeysast um á hestvagni og gæða 
sér á ilmandi smákökum í hverri götu? 

Big Island á Hawaii    Þeir sem vilja losna frá kulda og 
trekki geta skellt sér til Hawaii. Það brýtur óneitanlega 
upp jólahaldið að kafa með skjaldbökum á jóladags-
morgun. Og kannski kemur Jóli bara á opnum kanó. 

Club Med Punta Cana í Dóminíska lýðveldinu  Hafi fólk í huga lúxusjól er 
kannski rétt að benda á glæsilega hótelið Club Með Punta Cana í Dómin-
íska lýðveldinu sem ku víst vera draumastaður sérhvers barns. Og jólin 
eru hátíð smáfólksins. Engu er til sparað um jólin á þessum slóðum, 
krakkarnir læra að kafa og standa á sjóbrettum, fá gjafir frá jólasvein-
inum á jóladag og geta síðan étið á sig gat á glæsilegu veisluhlaðborði 
þar sem súkkulaði flæðir um öll borð. Allt er til alls þarna enda var 
hótelið nýverið endurnýjað fyrir rúmar 35 milljónir dala.

Róm  Jólahaldið í Róm er auðvitað hátíð fyrir hina sanntrúuðu. Enda komast þeir 
ekki á hverjum degi í tæri við hina rómuðu miðnæturmessu páfans í Vatík-
aninu. Og menn hafa úr ýmsu að velja. Ferðalangar geta þannig valið á milli 
þess að dveljast á hágæða hótelinu Hotel de Russie þar sem Daniel Day-Lewis 
og Cameron Diaz kusu að eyða síðustu aldamótum. Eða hreinlega fengið sér 
herbergi á einhverjum af hinum fjölmörgu gistiheimilum borgarinnar og komast 
þannig í nánd við jólahefð Rómverja.

Yosemite í Kaliforníu  Staðurinn hentar fullkomlega fyrir þá sem vilja hafa eitthvert líf í tuskunum yfir jólin og njóta alls þess besta sem heilnæm útivera hefur upp 
á að bjóða. Hægt er að fara á skíði, skauta og langar gönguferðir um stórkostlegt landslag þjóðgarðsins og láta síðan þreytuna líða úr sér við varðeld og kvöld-
vökur. Áhugamenn um langa kvöldverði ættu ekki að láta hina þriggja klukkustunda löngu matarveislu á hótelinu 1927 Ahwahnee fram hjá sér fara.



Refakragar í mörgum 
litum og lengdum. 
Verð frá 19.600,-

Öllum refahúfum 
fylgir frítt par af 
leðurhönskum í 
nóvember.

Refaskott og hanskar 
í stíl. Aðeins 9.900,-. 
Falleg og hlý jólagjöf 
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módel af hönskum. 
Verð frá 2.850,-
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Nú fer senn að snjóa.
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INDVERJAR YFIRVARA-
SKEGGJAÐASTIR
 Yfirvaraskegg eru algengust í 
Indlandi miðað við höfðatölu, sam-
kvæmt nýjum lista karlavefsíðunnar 
AskMen.com. Listinn var gerður í 
tilefni söfnunarátaks gegn krabba-
meini í eistum, sem gengur út á að 
karlmenn um víða veröld eru hvattir 
til að safna yfirvaraskeggi út allan 
nóvembermánuð.

 Á listanum kemur fram að talið er 
að yfir áttatíu prósent karlmanna á 
Suður-Indlandi séu með yfirvara-
skegg. Slík andlitsprýði hefur löng-
um skipað stóran sess í indverskri 
menningu og þykir tákn um mikla 
karlmennsku. Eigandi lengsta yfir-
varaskeggs í heimi, tæpra fjögurra 
metra að lengd, er Indverji.

 Mexíkó og Pakistan koma næst á 
listanum, meðan hin mikla yfirvara-
skeggsþjóð Þjóðverjar nær einung-
is í fjórða sætið. Íran, Egyptaland, 
Tyrkland, Bandaríkin, Ungverjaland 
og Búlgaría koma þar á eftir.
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NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT
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 Breska dagblaðið The Times birti nýlega niðurstöður kannana um ofmetnustu ferðamanna-
staði heims. Að dómi Breta eru fjórir ofmetnustu staðir heims þessir: 1. Colosseum í Róm en 
þar eru biðraðir víst hræðilegar og staðurinn sjálfur morandi í fólki. Svo er afar líklegt að þú 
verðir rændur því vasaþjófar eru alræmdir á þessum sögulega stað. 2. Machu Picchu í Perú. 
Það er víst mjög erfitt og dýrt að komast að fjallinu og með lestarfari og mat og drykk kostar 
þetta formúu. Auk þess lendir fólk oft í því að vera synjað um inngöngu því aðeins takmörk-
uðum fólksfjölda er leyfð innganga á hverjum degi. 4. Stonehenge í Bretlandi. Dularfullar 
drúidarústir sem hafa getið af sér alls kyns kenningar um geimverur og mannfórnir. Því miður 
eru steinarnir uppi á vindasamri hæð þar sem er alltaf vont veður og ekkert skýli er að finna. 
Auk þess eru litlar sem engar upplýsingar fyrir ferðamenn á staðnum. 

OFMETNUSTU FERÐAMANNASTAÐIR HEIMS? Alltaf vont veður 
 STONEHENGE KEMST Á LISTA YFIR 

OFMETNA FERÐAMANNASTAÐI

JÓLALEGASTA HÉRAÐ 
HEIMS?
Þegar minnst er á jólamarkaði 
hugsa flestir um Þýskar eða 
austurískar borgir eins og Berlín 
og Vín. Alsass-héraðið í Frakk-
landi er hins vegar dálítið falið frá 
helstu ferðamannastöðunum og 
er þó fullt af þýskum áhrifum enda 
tilheyrði það Þýskalandi í langan 
tíma. Í Strassborg er frægasti 
jólamarkaður héraðsins þar sem 
varningi er smekklega raðað í 
bása og falleg tónlist ómar. Þar 
er hægt að finna allt frá kertum 
og gjafavarningi upp í sætindi og 
vín. Aðrar skemmtilegar borgir eru 
Riquewihr, Turckheim og Kays-
erberg og allar bjóða upp á hinn 
klassíska rétt „ Tarte Flambée“ 
sem er eins konar pitsa úr hérað-
inu með beikoni og sterkum osti. 
 - amb
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finnist ekki mikið til pólitíkurinnar 
koma.

„Pólitíkin er mikilvæg en mér 
finnst betra að aðrir sinni henni 
heldur en ég. Mér finnst annað 
mikilvægara heldur en tos um 
orðalag í lögum, allt sjónarspilið 
í kringum stjórnmálin og að vera 
í klappliði með eða á móti ríkis-
stjórn. Og svo ég segi það alveg 
eins og er þá fannst mér að feng-
inni reynslu ég vera þarfari annars 
staðar.“ 

Að mati Hjálmars er stjórnmála-
umræðan á villigötum og hann 
áttar sig ekki fyllilega á á hvaða 
forsendum sumt fólk er í pólit-
ík. Skerpa þurfi á markmiðum og 
hugsjónum.

Lagt var að honum á sínum tíma 
að fara í framboð en hann var lengi 
vel tvístígandi. Vissi sem var að 
margir höfðu efasemdir um ágæti 
þess að prestar stæðu í stjórn-
málavafstri. Þær efasemdir voru 
ekki síst meðal fólksins í sókn-
inni hans á Sauðárkróki og nær-
sveitum. „Ég átti í mikilli baráttu 
og sumum fannst þetta afleitt. Það 
endaði samt með því að ég vildi 
vinna fyrir samfélagið, sama hvað 
tautaði, og leggja til hliðar það sem 
ég var að fást við.“

Þú segir frá því í bókinni að 
þegar þú komst úr þinginu yfir 
í Dómkirkjuna tók Jakob Ágúst 
Hjálmarsson á móti þér með þeim 
orðum að þú værir kominn yfir göt-
una til að boða sannleikann – út úr 
því húsi þar sem menn freistuðust 
stundum til að skrökva. Hann sagði 
þetta reyndar í gamansömum tón 
en öllu gamni fylgir jú alvara. 

„Þetta er eiginlega það viðhorf 
sem fólk hefur til stjórnmála og því 
miður gefa stjórnmálamenn stund-
um færi á því að þetta viðhorf verði 
útbreitt,“ segir Hjálmar. 

Um hvað erum við að biðja?
Við víkjum að hruninu sem Hjálm-
ar skrifar svolítið um í bókinni. Á 
honum má skilja að honum finnist 
það smátt og fábrotið fyrirbæri, 
svona í stóra samhenginu. 

Er samfélagið of upptekið af þeim 
málum?

„Já, það er allt of upptekið af 
þeim. Við þurfum ekki að fara nema 
tæp tuttugu ár aftur í tímann til að 
sjá hvenær lífskjör hins venjulega 
Íslendings voru lakari en þau eru í 
dag. Við höfum verið of upptekin af 
tali um hrun og ég þori að fullyrða 
að ef fjölmiðlunin í móðuharðind-
unum eða spönsku veikinni hefði 
verið með þeim hætti sem nú er 
þá hefði ekki nokkur maður lifað 
af. Umræðan hefði drepið alla lífs-
baráttu. En fólk þraukaði og studdi 
hvað annað. 

Umfjöllunin er á nótum flokka-
drátta og það er látið undir höfuð 
leggjast að kortleggja hverjum 
þarf að sinna og hvernig best er 
að hjálpa fólki til sjálfshjálpar yfir 
hjallann. Það er mikill kraftur í 
þjóðinni en það er óþarfi að gera 
sér þetta svona erfitt.“ 

Hjálmar veit samt sem er að 
þrengst hefur um en velkist að 
sama skapi ekki í vafa um að 
ástandið lagist fyrr en síðar. Hann 
bendir á fiskimiðin, alla mennt-
unina, allar undirstöðurnar sem 
enn séu í góðu lagi. „Svo tala fjöl-
miðlar og ótal stéttir um þetta sem 
neyðarástand!

Verst fannst mér þó þegar ég 
fékk bréf frá kunningja mínum, 
presti í Úganda í Afríku. Þar er 
bláfátækt fólk en hann spurði hvort 
hann gæti hjálpað okkur. Ég dauð-
skammaðist mín. Um hvað erum 
við eiginlega að biðja, básúnandi 
um eymd okkar um allan heim?“ 

Aftur erum við orðnir alvarleg-
ir. Það er leiftrandi húmor í bók-
inni en við látum eins og Hjálmar 
sé bugaður af alvöru. 

Af hverju erum við alltaf að 
reyna að vera svona ofboðslega 
alvarleg?

„Það er nú það,“ segir Hjálmar 
og hlær. „Það er partur af leiðind-
unum að hafa ekki vit á að vera í 
góðu skapi. Hafa ekki vit á að sjá 
alla þessa dýrð og allt það sem lífið 
hefur gefið okkur.“ Hann segir 
húmor vera afstöðu, fólk geti jafn-
vel ákveðið að hafa ekki húmor 
eða gefa honum ekki lausan taum-
inn. Slíkt getur verið hættulegt 
að hans mati. „Sá sem hefur ekki 
húmor á erfitt með að sjá eitthvað 
jákvætt, í bölsýnismanninum býr 
áleitinn ótti um að einhvers stað-
ar kunni einhverjum að líða vel.“ Í 

þessu sambandi þurfi menn að hafa 
í huga að léttleiki og húmor sé ekki 
það sama og ábyrgðarleysi. Hægt 
sé að takast á við lífið og viðfangs-
efni þess af ábyrgð og festu en með 
bros á vör.

Að endingu eru það vísurnar. 
Hjálmar er jú einn kunnasti hag-
yrðingur þjóðarinnar. 

Hversu margar vísur hefurðu 
ort?

„Ég veit það ekki, einhver þús-
und. Ég kann ekki margar eftir 
sjálfan mig en ég kann mjög marg-
ar eftir aðra.“

Hvað margar?
„Sennilega tugi þúsunda.“
Kanntu tugi þúsunda vísna?
„Já, tugir þúsunda geta komið 

upp í hugann, svona á einhverju 
tímabili. Ég skrifaði sumar, mjög 
fáar, í bókina af því að ég er hrædd-
ur um að fara að gleyma.“ 

Vísur eru efni í annað samtal við 
Hjálmar.

Hjálmar gekkst undir hjartaskurðaðgerð haustið 2004. Við 
grípum hér niður í frásögn hans í bókinni af skoðun hjá 
Þórarni Guðnasyni hjartalækni.

Eftir ítarlegar rannsóknir og þolpróf sagðist Þórarinn vilja 
senda mig í bráðaaðgerð. „Ertu vitlaus, það eru fjórar 
jarðarfarir framundan,“ sagði ég. Hann horfði á mig en 
stillti sig um að segja það sem hann hugsaði á þeirri 
stundu: Þú gætir orðið sá fimmti. Hann fyrirskipaði handa 
mér blóðþynnandi lyf og pantaði hjartaþræðingu hálfum 
mánuði síðar.

Í hjartaþræðingunni var ég með fullri meðvitund og 
horfði á aðgerðina af skjá. Allt í einu sagði Þórarinn: „Við 
skulum hætta þessu. Við komumst ekkert lengra svona.“ 
Hann leit síðan á mig og sagði: „Þú ert með ansi miklar 
stíflur eins og við höfum verið að sjá. Ekkert nema skurð-
aðgerð dugir í þínu tilviki. Þú ferð upp á deild fjórtán og 
við leggjum til hjartaskurð við fyrsta tækifæri. Þangað til 
verður þú tengdur línuriti.“

Nú liðu nokkrir dagar. Ég var tengdur við sjónvarpsskjá. 
Það er ótrúlegt hvað hægt er að venjast nýjum aðstæðum 
og taka því sem er óumflýjanlegt. Ég gekk um á morgun-

sloppnum með þræðina festa á bringunni og tækið í vakt-
herberginu sýndi reglulegan hjartslátt. Svo kom að skurð-
aðgerðinni, 20. september 2004. Fólkið mitt hafði komið í 
heimsókn um kvöldið. Það var yndislegt því að böndin eru 
sterk. Það fann ég best á stund eins og þessari.

Eftir morgunverkin og hæfilega deyfingu með lyfjum 
opnuðust dyrnar á sjúkrastofunni. Hvítklæddur maður 
kom og sagði: Ég á að fara með þig framá skurðdeild.“ 
Hann ók sjúkrarúminu fram ganginn, höfuðið á undan. 
Líkkistur eru bornar þannig að fætur eru á undan, það er 
gert í virðingarskyni við hinn látna. Heldur þótti mér því 
óvirðulegt að ferðast svona, jafnvel óþægilegt að horfa 
ekki við fólki en sjá aðeins baksvipinn á þeim sem fjar-
lægðust. Stundum er það samt svona í lífinu, maður sér 
ekki samferðamennina fyrr en þeir eru farnir hjá.

Bjarni Torfason, skólabróðir minn frá Akureyri og yfir-
læknir hjartadeildar Landspítalans, framkvæmdi aðgerð-
ina. Ég var svæfður og man síðast eftir mér þegar verið 
var að renna mér inn á skurðstofuna. Þegar ég vaknaði sá 
ég konu mína standa hjá mér. „Þú bjóst við að sjá engla 
en sást bara mig,“ sagði Signý við mig seinna. Hún var 
einmitt engillinn sem ég vildi sjá.

FJÓRAR JARÐARFARIR OG ENGILLINN SEM HJÁLMAR VILDI SJÁ



40  7. nóvember 2009  LAUGARDAGUR
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eir sem höfðu kveikt 
á sjónvarpinu þegar 
kvöldfréttir vestur-
þýska ríkissjónvarps-
ins hófust klukkan 
rúmlega hálfellefu 

sáu ábúðarfulla fréttamenn skýra 
frá því, nánast með öndina í háls-
inum, að austurþýskir ráðamenn 
hefðu opnað landamærahlið-
in í Berlín og fólk væri byrjað að 
streyma yfir.

Vikum og jafnvel mánuðum 
saman höfðu stjórnvöld í Austur-
Þýskalandi verið undir miklum 
þrýstingi frá almenningi um að 
opna samfélagið, leyfa bæði frjáls-
ari stjórnmálaumræðu og ferðalög 
yfir til Vestur-Evrópu.

Umrótið í Sovétríkjunum hafði 
þar sitt að segja. Öllum var ljóst að 
Mikhaíl Gorbatsjov var full alvara 
með umbótatilraunum sínum og 
aðeins var tímaspursmál hvenær 
ráðamenn í öðrum Austur-Evrópu-
ríkjum yrðu að fara að fordæmi 
hans.

Þröng á þingi
Tugir Íslendinga bjuggu í Vestur-
Berlín þegar múrinn opnaðist, 
flestir í námi af ýmsu tagi, þar á 
meðal sá blaðamaður Fréttablaðs-
ins sem hér skrifar. Við Ágúst 
Þór Árnason, sem nú er kennari 
við Háskólann á Akureyri, leigð-
um saman íbúð ekki ýkja langt frá 
múrnum og fylgdumst spenntir 
með fréttunum. 

Seint á tólfta tímanum stóðumst 
við ekki mátið og ákváðum að fara 
sjálfir á vettvang. Við hjóluðum út 
að landamærahliðinu á Invaliden-
strasse, sem var næst okkur. 

Þar var þröng á þingi, stöðugur 
straumur fólks yfir landamærin og 
austur-þýsku landamæraverðirnir 
stóðu hjá aðgerðarlausir, nokkuð 
brosmildir aldrei þessu vant. 

Fólkið virtist hálfhikandi þegar 
það kom yfir og trúði varla því 
sem var að gerast, flestir með 
breitt bros á vör og undrunarsvip í 
augum. Það var talað hátt og sumir 
voru búnir að fá sér neðan í því. 

Við prófuðum að fara austur yfir 
landamærahliðið og rákumst ekki 
á aðrar hindranir en fólkið sem var 
að troðast á móti okkur í hina átt-
ina.  

Fjöldi Vestur-Þjóðverja var 
einnig mættur á svæðið og fagn-
aði mannfjöldanum sem streymdi 
vestur yfir. 

Fyrst að Brandenborgarhliðinu
María Sólrún Sigurðardóttir kvik-
myndagerðarkona, sem einnig var 
í námi í Berlín á þessum tíma, gat 
heldur ekki setið á sér og fór ásamt 
tveimur vinum sínum, þeim Kristj-
áni Guðmundssyni og Illka Matila, 
rakleiðis að Brandenborgarhliðinu, 
einu helsta tákni bæði Berlínar-
borgar, Berlínarmúrsins og Járn-
tjaldsins sem skildi að Vestur- og 
Austur-Evrópu.

„Við Stjáni klifruðum yfir múr-
inn þarna við Brandenborgarhliðið 
og Illka hjálpaði okkur. Þetta var 
áður en byrjað var að hleypa 
nokkrum í gegn þarna. Það var 
mikil ólga í fólki og einhverjir 
Austur-Þjóðverjar voru byrjaðir 
að klifra austanmegin og einhver 
Vestur-Þjóðverji líka byrjaður að 
klifra vestanmegin, en ekki alveg 
komnir í gegn. Svo gengum við 
að Brandenborgarhliðinu á undan 
öllum öðrum.“  

Eftir á segir María að sér verði 
stundum ekki um sel þegar hún 
hugsi út í hvað þau voru að gera.

„Þetta var austurþýskt svæði og 
fólk hefði hreinlega verið skotið 
fyrir að gera þetta bara stuttu áður. 
Fólk horfði bara á okkur en þorði 
eiginlega ekki að segja neitt. En við 
urðum hreinlega að gera þetta.“

Hátíðarstemmning
Stuttu síðar fylltist allt af fólki við 
Brandenborgarhliðið, sem stóð á 
einskismannslandinu milli múr-
anna tveggja, því Berlínar múrinn 
var raunar tvöfaldur: tveir múrar 
hlykkjuðust samhliða þvert í 
gegnum borgina en á milli þeirra 

var breitt svæði sem austurþýska 
landamæralögreglan hafði strangt 
eftirlit með.

Næstu vikur og mánuði ríkti 
sannkölluð hátíðarstemning við 
múrinn, sem smám saman missti 
ægivald sitt, molnaði niður og 
hvarf að lokum alveg.

Fjöldi fólks safnaðist saman við 
múrinn dag og nótt, þar á meðal 
„múrspæturnar“ svonefndu sem 
vopnaðar hvers kyns verkfærum 
tóku til við að brjóta niður múrinn 
svo glumdi í langar leiðir.

Tveir heimar, sem höfðu verið 
aðskildir í nærri fjóra áratugi, tóku 
að tengjast saman á ný. Ættingjar 
og vinir sem höfðu kannski ekki 
sést áratugum saman mæltu sér 
mót og féllust grátandi í faðma.

Áhrif sameiningar
Aðeins tæpu ári eftir að fyrstu 
hóparnir byrjuðu að streyma yfir 
til Vestur-Berlínar, hinn 3. október 
árið 1990, var búið að sameina 
þýsku ríkin tvö í eitt Þýskaland 
eftir fjörutíu ára aðskilnað.

Áhrif sameiningarinnar hafa 
verið mun meiri á Austur-Þjóðverja 
en Vestur-Þjóðverja. Vestanmegin 
hefur fólk þurft að greiða fyrir 
uppbygginguna í austrinu, en lífið 
gekk þó áfram sinn vanagang. 
Austanmegin hrundi hins vegar 
tilvera margra.

„Þetta var vissulega nýtt tæki-
færi og nýr möguleiki fyrir ungt 
fólk og þá sem voru að fara á elli-
laun,“ segir Ólafur Sveinsson kvik-
myndagerðarmaður sem sömu-
leiðis var að læra sitt fag í Berlín 
þegar múrinn féll, „en fyrir milli-
kynslóðina, fólk sem var búið að 
koma sér sæmilega fyrir í austrinu 
með vinnu og fjölskyldu. Það lenti 
að mörgu leyti illa í þessu. Það var 
orðið of gamalt til að byrja upp á 
nýtt. Það vildi það enginn.“

Múrinn í höfðinu
María og Ólafur búa enn í Berlín og 
hafa fylgst grannt með breytingun-
um sem orðið hafa í borginni und-
anfarin tuttugu ár. Þau segja bæði 
að múrinn sé að nokkru leyti enn 
til staðar í huga borgarbúa, þótt 
með óáþreifanlegum hætti sé.

„Maður finnur að fólk sem er 
upp runa lega frá Berlín heldur sig 
ennþá á sínu svæði,“ segir María. 

„Meira að segja kynslóð barnanna 
minna gerir það. Fólk er ekkert 
endilega að flytjast yfir, hvort sem 
það hefur eitthvað með „austur og 
vestur“ að gera eða ekki. Það er 
miklu minna mál fyrir aðflutta að 
koma sér fyrir hvoru megin sem 
er.“

„Það er greinilegt að í höfði 
þeirra sem bjuggu í Berlín meðan 
múrinn stóð er þetta ennþá tví-
skipt borg,“ segir Ólafur. „Múrinn 
er þarna ennþá í huga þeirra þótt 
hann sé farinn. En seinni kynslóðir, 

sem vita varla hvar múrinn lá, 
fyrir þeim er Berlín heil borg.“

Beggja blands
Þau segja bæði að tilfinningar 
Þjóðverja til sameiningarinnar séu 
enn svolítið beggja blands.

„Ég held að flestir séu auðvit-
að fegnir því að múrinn féll, þótt 
enn séu til einhverjir sem ekki eru 
sáttir við það,“ segir Ólafur. „En 
það má heldur ekki gleyma því að 
innan þeirra marka sem boðið var 
upp á í Austur-Þýskalandi held 

ég að flestir hafi verið þokkalega 
ánægðir með líf sitt þar. Það er 
eins og í öllum samfélögum, menn 
aðlagast þeim aðstæðum sem ríkja. 
Það er ekki nema lítill hluti fólks 
sem stundar borgaralega óhlýðni, 
því flestir vilja bara reyna að lifa 
þokkalega góðu lífi innan þess 
ramma sem þeim er boðið upp á.“

„Þjóðverjarnir eru samt ekkert 
mikið að pæla í þessu afmæli, ekki 
nema pólitíkusar sem þurfa á því 
að halda til að auglýsa sig,“ segir 
María.
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Þegar múrinn opnaðist í Berlín
Að kvöldi fimmtudagsins 9. nóvember árið 1989 létu austur-þýsk stjórnvöld undan þrýstingi almennings og opnuðu upp á gátt öll 
landamærahlið Berlínarmúrsins. Guðsteinn Bjarnason rifjar upp sögulega tíma.

MÚRINN RIFINN NIÐUR Austur-þýskir hermenn fengu það hlutverk að hluta múrinn niður og fella hann, og var byrjað á því verki aðeins fáeinum mánuðum eftir að 
landamærahliðin voru opnuð. NORDICPHOTOS/AFP

TRABANTAR Í RÖÐ Á INVALIDENSTRASSE Eftir að umferð var gefin frjáls tóku trabant-
ar að sjást í fyrsta sinn á götum Vestur-Berlínar innan um vestrænar og japanskar 
bifreiðar, eins og þekkst hafði áratugum saman í Reykjavík. NORDICPHOTOS/AFP

1945: Þýskalandi er skipt í fjögur her-
námssvæði Bandaríkjamanna, 
Breta, Frakka og Sovétmanna.

1949: Þýska alþýðulýðveldið er 
stofnað 7. október á sovéska 
hernámssvæðinu.

1953: Sovéskir hermenn brjóta á bak 
aftur uppreisn verkamanna í 
Berlín.

1961: Austur-Berlín er girt af 13. ágúst 
og hafist handa við að reisa 
múrinn.

1972: Austur- og Vestur-Þýskaland 
gera samning um stjórnmála-
leg samskipti.

1989: Berlínarmúrinn opnast 9. 
nóvember.

1990: Fyrstu frjálsu kosningarnar eru 
haldnar í Austur-Þýskalandi 18. 
mars. Þýsku ríkin sameinast 3. 
október.

 Austur-Þýskaland



www.facebook.com/byggt.og.buid
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UPPISTAND Jóhann og Ari kynntust í MR og urðu miklir mátar þrátt fyrir nokkurn aldursmun. 
Auk uppistandsins með Mið-Íslandi er Ari einn af sex handritshöfundum Áramótaskaupsins í ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

G
rínhópurinn Mið-Ísland 
hefur undanfarið vakið 
töluverða athygli fyrir 
frammistöðu sína á uppi-
standskvöldum víða um 
miðborgina, þar sem 

oftar en ekki er troðið út úr dyrum og 
almenn gleði í loftinu. Hópurinn er skip-
aður fimm fyndnum Íslendingum á þrí-
tugsaldri, þeim Bergi Ebba Benedikts-
syni, Árna Vilhjálmssyni, Dóra DNA og 
viðmælendunum Ara Eldjárn og Jóhanni 
Alfreð Kristinssyni. 

Öfund og afbrýði
Meðlimir hópsins hafa allir þekkst síðan 
á menntaskólaárunum og gangast Ari og 
Jóhann fúslega við því að þeir hafi gant-
ast mikið hver í öðrum í gegnum tíðina. 
Fyrst fór þó að komast mynd á hópinn í 
kjölfar fyrsta uppistandskvölds þeirra 
Bergs Ebba og Dóra á Prikinu í apríl 
síðastliðnum.

„Þeir höfðu lengi manað hvor annan 
upp í þetta, og slógu loksins til. Við 
Jóhann fórum saman að horfa á þá og 
urðum alveg uppnumdir,“ segir Ari.

„Það bærðust alls kyns tilfinningar 
innra með okkur eftir þetta kvöld,“ 
bætir Jóhann við. „Við fundum fyrir 
öfund og það örlaði á afbrýði, en auð-
vitað samglöddumst við þeim líka því 
kvöldið tókst afar vel. Í öllu falli urðum 
við mjög ánægðir þegar Bergur Ebbi 
hafði samband og bað okkur um að vera 
með á næsta kvöldi. Uppistand hafði 
aldrei verið inni í myndinni hjá okkur, 
en við gátum ekki verið minni menn 
eftir að þeir riðu á vaðið.“

Nafnið Mið-Ísland kemur frá Bergi 
Ebba, en hann hefur einnig verið 
umsjónarmaður samnefnds vikulegs 
útvarpsþáttar á Rás 2 þar sem allir í 
hópnum hafa átt gestainnkomur.  Full-
skipaður hópurinn hefur troðið upp 
reglulega síðan í vor og Ari og Jóhann 
tóku strax eftir hinu jákvæða umtali 
sem fylgdi uppákomunum frá upphafi. 

„Kannski er það fákeppninni að þakka 
að fólk virðist kunna að meta okkur,“ 
segir Ari og glottir við tönn. Jóhann 
lumar á annarri mögulegri útskýr-
ingu á vinsældunum. „Það sem skiptir 
ekki minnstu máli er að áhorfendurnir 
hafa verið móttækilegir. Þeir eru lang-
mikilvægasti hlutinn af þessu. Uppi-
stand er form sem gengur hreinlega ekki 
upp nema salurinn sé jafn til í tuskið og 
skemmtikraftarnir. Þetta hefur verið 
hreint út sagt ótrúlega gaman.“

Ari tekur í sama streng. „Við erum 
rosalega fegnir að hafa drifið í þessu. 
Það liggur við að við sjáum eftir að hafa 
ekki kveikt á þessu fyrr, því þá værum 
við núna orðnir reynsluboltar í brans-
anum.“

Bombið er óhjákvæmilegt
Mið-Íslandshópurinn hefur þann háttinn 
á að hver meðlimur kemur fram í um 
tuttugu mínútur, þótt tímalengdin geti 
teygst til hjá hverjum og einum eins og 
gengur. Blaðamanni leikur forvitni á að 
vita hvort það krefjist ekki mikils undir-
búnings að semja slíka dagskrá.

„Það liggur töluverð vinna að baki 
hverri sýningu,“ segir Ari. „En okkur 
þykir gaman að undirbúa eitthvað sem á 
að vera skemmtilegt. Við höfum auðvitað 
bara verið að fikta í þessu í nokkra mán-
uði, á meðan margir íslenskir grínistar 
hafa kannski unnið við þetta í mörg ár. 
Það er örugglega ekkert alltaf gaman. 
Dagskráin byggir líka að nokkru leyti 
á hlutum sem maður hefur talað um, 
pirrað sig á eða gert grín að í partíum í 
mörg ár. Sumir brandararnir mínir eru 
alveg tíu ára gamlir.“

Uppistandarar eru oftast aleinir á 
sviðinu og þurfa að reiða sig alfarið á 
dagskrána. Er það ekki ógnvekjandi 
reynsla?

„Einhvers staðar las ég um banda-
ríska könnun sem leiddi í ljós að það 
sem flestir hræðast mest er að tjá sig 
á opinberum vettvangi. Dauðinn var 
númer tvö,“ segir Ari. 

„Við höfum auðvitað verið að koma 
fram fyrir tiltölulega öruggan hóp, 
innan gæsalappa, aðallega fólk milli 
tvítugs og þrítugs. Okkur langar til að 
gera grín fyrir alla aldurshópa,“ segir 
Jóhann.  „Fólk á sjötugsaldri er gróft og 
vill heyra grín. Það er áskorun að standa 
fyrir framan hóp af fólki á þeim aldri, 
en við erum til í hvað sem er.“

Ari segir óhjákvæmilegt að mistak-
ast, eða bomba eins og sagt er á fagmáli, 

endrum og eins. „Öll kvöldin okkar hafa 
gengið eins og í sögu hingað til, en ef 
maður er alltaf að fela sig fyrir mis-
tökunum lærir maður minna. Grínar-
inn Dave Chapelle hefur til dæmis sagt 
frá því hversu mikill léttir það var að 
bomba í fyrsta skipti, því þá þurfti hann 
ekki að vera hræddur lengur.“

Stéttarfélag vinnustaðagrínara
Ari og Jóhann eru sammála um að 
hópurinn búi yfir mikilli breidd. Hver 
meðlimur hafi sinn sérstaka stíl og efn-
istökin séu því fjölbreytt. Til að mynda 
hefur Ari getið sér gott orð fyrir að 
herma eftir nafntoguðum einstakling-
um á borð við Bubba Morthens, Hrafn 
Gunnlaugsson, Björgvin G. Sigurðsson 
og fleiri. Þá er Jóhann sérfræðingur 
hópsins í efnahagsvandræðum Íslands.

Þeir kynntust fyrst við nám í Mennta-
skólanum í Reykjavík. Ari var á loka-
árinu en Jóhann busi, og þar að auki 
einu ári á undan í skóla. Þeir urðu strax 
miklir mátar. 

„Mér þótti Jóhann fyndnasti maður 
sem ég hafði hitt á ævinni, en hann var 
svo helvíti ungur að þetta kom ekki nógu 
vel út,“ segir Ari.

„Við þurftum þess vegna að fela sam-
bandið mjög lengi. Þetta var erfitt. Svo 
útskrifaðist Ari úr skólanum, en hann 
útskrifaðist ekki úr lífi mínu það vorið,“ 
bætir Jóhann við og í kjölfarið hefjast, 
af einhverjum ástæðum, miklar umræð-
ur um Óskarsverðlaunamyndina Broke-
back Mountain.

Ari starfar sem textasmiður hjá aug-
lýsingastofunni Jónsson & LeMacks, en 
Jóhann stundar laganám við Háskóla 
Íslands og er auk þess í hlutastarfi hjá 
Fjölmiðlavaktinni.

„Við erum báðir vinnustaðagrínarar,“ 
segir Ari, „sem er reyndar sérstak-
lega sorglegt í tilfelli Jóhanns þar sem 
hann vinnur heima. Ég get þó pínt sam-
starfsfólk mitt í hádegishléum. Það er 
á stefnuskránni hjá okkur að setja á 
fót stéttarfélag vinnustaðagrínista. Þá 
getum við farið í verkfall og fylgst með 
samfélaginu hrynja til grunna.“

„Vinnustaðagrínarar eru límið í sam-
félaginu,“ segir Jóhann. Þeir vinna 
lengur en flestir aðrir, eyða miklum 
tíma í undirbúning og hljóta enga viður-
kenningar fyrir störf sín aðrar en hlát-
urrokur.“

Ari segir vinnustaðagrínið hafa byrj-
að þegar hann vann í nokkur sumur hjá 
verktaka sem unglingur. „Ég missti eitt-
hvað út úr mér einn daginn og eftir það 
varð ekki aftur snúið. Vinnufélagarnir 
voru komnir á bragðið, vissu að ég gat 
verið fyndinn og heimtuðu skemmtun í 
pásum. Best var ef brandararnir tengd-
ust starfinu á einhvern hátt.“

„Til dæmis er eitt verkfæri sem heitir 
kínverji. Það hefur væntanlega verið 
tilefni til nokkurra brandara?“ spyr 
Jóhann og Ari játar því.

Grínhátíð í Loftkastalanum
Aðspurðir segjast Ari og Jóhann ekki 
eiga sér neinar sérstakar fyrirmyndir 
í uppistandinu. „Maður getur lært eitt-
hvað af öllum sem maður sér, hvort 
sem þeir eru góðir eða lélegir,“ segir 
Ari. „Á YouTube er reyndar hægt að 
finna kennslumyndbönd í uppistandi, 
þar sem einhverjir massíft harðir 
gæjar kenna helstu undirstöðuatriðin. 
Þar lærir maður til dæmis hvernig á að 
taka á „heckler“, áhorfanda sem angrar 
skemmtikraftinn með frammíköllum, og 
alls konar fleiri bransatrix.“

„Svo hafa verið margir ágætis grín-
istar hérna á Klakanum í gegnum 
árin,“ heldur Ari áfram. „Við erum af 
Fóstbræðrakynslóðinni, ólumst upp við 
Sigurjón Kjartansson, Jón Gnarr, Þor-
stein Guðmundsson og félaga og þykir 
þeir ennþá mjög fyndnir.“

„Svo verða gamlar kempur aldeilis 
dregnar á flot á Reykjavík Com-
edy Festival í næstu viku. Til dæmis 
Radíusbræður og Kaffibrúsakallarnir. 
Það kæmi mér ekki á óvart ef þeir væru 
núna styrktir af kaffifyrirtæki og hétu 
Kaffitárakarlarnir,“ segir Jóhann.

„Væru Kaffibrúsakarlarnir ekki 
pólskir í dag?,“ veltir Ari fyrir sér.

Þeir segjast mjög spenntir fyrir hátíð-
inni í Loftkastalanum. „Þetta hefur 
aldrei verið gert áður og það verður 
gaman að sjá hvernig þetta kemur út. 
Það eru tveir fyrir einn ef fólk kaupir 
miðana í forsölu núna um helgina og við 
erum tilbúnir,“ plöggar Ari að lokum.

Þurftum að fela sambandið
Grínhópurinn Mið-Ísland er meðal þeirra sem stíga á svið á hátíðinni Reykjavík Comedy Festival í Loftkastalanum í næstu viku. 
Kjartan Guðmundsson ræddi við tvo meðlimi hópsins, þá Ara Eldjárn og Jóhann Alfreð Kristinsson, um grínið, lífið og dauðann.

Einhvers 
staðar las 
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bandaríska 
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flestir hræð-
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opinberum 
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Dauðinn var 
númer tvö.
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Reykjavík Comedy Festival er 
ekki fyrsta grínhátíðin sem haldin 
er hér á landi, þótt sums staðar 
hafi hátíðin verið auglýst sem 
slík. Vorið 1996 stóðu nokkrir 
grínistar úr Hafnarfirði, þeir Davíð 
Þór Jónsson og Steinn Ármann 
Magnús son Radíusbræður, 
Sigurður Sigurjónsson, Laddi og 
Magnús Ólafsson, fyrir átta daga 
hátíð undir yfirskriftinni „Djók 
– Alþjóðlega hafnfirska grínhá-
tíðin.“

„Skarplega athugað,“ segir 
Davíð Þór þegar blaðamaður ber 
erindið undir hann. „Sennilega var 
þetta fyrsta grínhátíðin á Íslandi 
og eflaust sú eina þar til nú.“

Ýmislegt var í boði á hátíðinni 
fyrir utan hefðbundnar grínsýn-
ingar. Til að mynda voru settar 
upp víkingabúðir og leiktæki við 
Íþróttahúsið í Strandgötu þar 
sem skopteiknarar voru einnig á 
staðnum. Keppt var í tertukasti 
og haldin hláturkeppni, karlakór-
inn Þrestir tók nokkur djóklög 
og Lúðrasveit Hafnarfjarðar lék 
brandaralög, eins og sagði í 
auglýsingum á sínum tíma. Þá 
rúntaði svokallað grínsendiráð 
um bæinn á forláta Hummer-
bifreið. Hátíðinni lauk svo með 
mikilli grínsýningu í Kaplakrika.

Spurður hvernig til hefði 
tekist með hátíðina er Davíð 
Þór stuttorður. „Þetta var ekki 
endurtekið.“ 

Blaðamaður gengur á hann 
og fær þá örlítið nánari útskýr-
ingar. „Þetta er auðvitað gleymt 
og grafið og skiptir ekki máli, 
en þegar á leið kom í ljós að 
aðkoma bæjarins var ekki fólgin 
í miklu öðru en að leyfa okkur 
að halda hátíðina. Aðsóknin var 
upp og ofan, en mig minnir að 

aðsóknin hafi verið ágæt á þá 
atburði sem best voru sóttir.“

Samhliða hátíðinni sendu 
fimmmenningarnir frá sér grín-
hljómplötuna Djók. „Ég hef ekki 
hlustað á hana nýlega, en leyfi 
mér að efast um að mér þyki 
hún mikið betri nú en þá,“ segir 
Davíð. „En ég held reyndar að 
hún hafi öðlast dálítið költ-fylgi.“

Sameinaðir Radíusbræður koma 
fram í fyrsta sinn síðan 2006 á 
Reykjavík Comedy Festival.

Reykjavík Comedy Festival í Loftkastalanum stendur 
yfir frá miðvikudeginum 11. nóvember fram á laugar-
dagskvöldið 14. nóvember. 

Skemmtikraftar sem fram koma eru Mið-Ísland, 
Þorsteinn Guðmundsson, Helga Braga Jónsdóttir, 
Radíusbræður, Kaffibrúsakarlarnir, Halldóra Geir-
harðsdóttir og Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Sveinn 

Waage, Þórhallur Þórhallsson, Brynja Valdís 
Gísladóttir, Rökkvi Vésteinsson, Phil Nichol, 
Tom Stade, Steve Hughes, Eric Lampaert og Joel 
Dommett.

 Kynnir er Freyr Eyjólfsson.
  Miðasala er í Loftkastalanum og á Midi.is.

➜ REYKJAVÍK COMEDY FESTIVAL

DJÓK ´96 – ALÞJÓÐLEGA HAFNFIRSKA GRÍNHÁTÍÐIN
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ÞEIR ERU ÓBORGANLEGIR!

Bakkabræður eru með þekktustu þjóðsagnapersónum Íslendinga. 
Sögur af heimskupörum þeirra hafa gengið mann fram af manni 
og skemmt börnum á öllum aldri. Öllum börnum er nauðynlegt 

að kynnast þessum óborganlegu bræðrum sem svo rækilega
hafa greypt sig inn í þjóðarvitund Íslendinga.

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

kkabræður eru með þekktustu þjóðsagnapersónum Íslendinga

Hvaða bók er á náttborðinu? 
Himnaríki og helvíti eftir Jón 
Kalman Stefánsson. Ég táraðist 
yfir henni í gær. 

Draumadagurinn í stuttu máli? 
Nógur svefn, góður matur og 
ferðalög til framandi slóða – helst 
með tímavél. 

Uppáhaldsstaðurinn á jörð-
inni? Æskustöðvarnar og ættar-
óðalið Dagverðareyri við Eyja-
fjörð.

Hvenær varstu hamingjusöm-
ust? Ég mótmæli því að þessi 
spurning sé í þátíð og trúi því að 
það allra besta sé enn ókomið.

Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig? Mér finnst voðalega 
notalegt að hlusta á djass og 
gömul dægurlög. Ellý Vilhjálms 
lætur mér líða vel og ég kemst í 
jólaskap í hvert sinn sem ég heyri 
í Hauki Morthens.

Hvert er versta starf sem þú 
hefur nokkurn tímann gegnt? Öll 

störf hafa sína kosti og galla en 
líklega hefur mér aldrei fundist 
ég jafn leiðinleg og þegar ég var 
flokkstjóri í unglingavinnunni 
á Akureyri eitt sumar, öskrandi 
„haldið áfram að vinna“ á ein-

hver krakkagrey í moldarbing í 
rigningu.

Hvað heldur fyrir þér vöku? 
Hugsanir sem oftast geta vel 
beðið til morguns.

Hvenær fékkstu síðast hláturs-

kast? Þegar ég þurfti að borga 45 
krónur danskar fyrir pylsu og kók 
í Kaupmannahöfn fyrr í vikunni. 
Þetta var svona „á ég kannski 
frekar að fara að gráta“-hlátur-
skast.

Ertu með einhverja kæki? Ég á 
það til að þefa af hlutum. Bókum, 
vörum í verslunum og þess háttar. 
Tel mig hafa einstaklega gott þef-
skyn en þetta getur verið vand-
ræðalegt. 

Hvað ætlaðir þú að verða þegar 
þú yrðir stór? Ég hef alltaf átt í 
mesta basli með að svara þessari 
spurningu. Sagði stundum lista-
maður, stundum rithöfundur, 
stundum leikari, stundum bóndi, 
stundum blaðamaður, stundum 
grafískur hönnuður og stundum 
eitthvað allt annað. Viðraði þetta 
vandamál á dögunum við rúmlega 
níræða ömmu mína sem fannst 
þetta ekki flókin spurning. Hún 
sagði að maður yrði aldrei neitt 
annað en maður sjálfur og ég 
þyrfti bara að finna mér eitthvað 
sem ég gæti hugsað mér að starfa 
við. Það verður varla vandamál.

Hvernig hljómar síðasta SMS 

í símanum þínum? „Já endilega 
kíkiði :)“ 

Þú finnur töfralampann og 
getur fengið þrjár óskir uppfyllt-
ar. Hverjar? Að geta flogið. Að 
lánin mín breyttust í stóra inni-
stæðu í bankanum og svo myndi 
ég óska eftir friði á jörð svona til 
að vera ekki allt of eigingjörn.  

Ef þú gætir breytt einhverju 
í fortíð þinni, hvað myndi það 
vera? Að hafa ekki notað góðærið 
til þess að ferðast um heiminn í 
stað þess að fjárfesta í steypu og 
bílaláni.

Áttu þér einhverja leynda nautn 
sem þú vilt deila með okkur? Nei. 
þá yrði hún ekki leynd lengur.

Uppáhaldsorðið þitt? Skrímsli.
Hvaða þrjá staði gætir þú heim-

sótt, aftur og aftur? Kaupmanna-
höfn, kirkjugarðinn við Suðurgötu 
í Reykjavík og verslunina Frúna í 
Hamborg á Akureyri.

Hver er leiðin út úr kreppunni? 
Að læra af mistökunum.

Hvað gerist að loknu þessu jarð-
lífi? Örugglega eitthvað rosalega 
spennandi. Annars væri það ekki 
svona mikið leyndarmál.

Tárast yfir Himnaríki og helvíti
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FULLT NAFN:  Þórgunnur Oddsdóttir

GÆLUNAFN:  Tóta

STJÖRNUMERKI:  Hrútur

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐIST MERKILEGT ÞAÐ ÁR?  1981. 
Díana og Karl Bretaprins gengu í hjónaband og tvö núll voru 
tekin af íslensku krónunni.

Þegar Þórgunnur 
Oddsdóttir var lítil 
dreymdi hana meðal 
annars um að verða 
listamaður og rithöf-
undur. Draumurinn er 
nú orðinn að veruleika, 
en nýverið kom út eftir 
hana barnabókin Kári 
litli og klósettskrímslið. 
Hólmfríður Helga Sig-
urðardóttir fékk Þór-
gunni í þriðju gráðu 
yfirheyrslu. 

ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR, BARNABÓKAHÖFUNDUR 
OG MYNDLISTARNEMI Hún hlustar mest á djass og 
gömul dægurlög og kemst í jólaskap í hvert sinn sem 
Haukur Morthens er settur á fóninn. 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Ævintýri og uppákomur
Í SMÁRALIND

LAUGARDAGUR 07.11.09 – kl. 14:00-15:00

LAUGARDAGUR 07.11.09 – kl. 11:45-12:15

Brian Pilkington kemur í Eymundsson í Smáralind á laugardag. Brian kynnir 
nýju bækurnar sínar, Tröllagleði og Jólasveinana 13, teiknar fyrir börnin og 
sýnir þeim hvernig jólasveinar og tröll geta lifnað við.

Eymundsson býður nýju bækurnar hans á 25% afslætti í tilefni dagsins.

Andrés og félagar hafa lagt undir 
sig Smáralind og Eymundsson 
er þeim til halds og trausts með 
mikið úrval af Disney vörum á 
frábæru verði.

Sólveig Guðmundsdóttir leikkona bregður upp ævintýra-
heimi með lestri fyrir börnin. Sólveig skemmtir börnunum 
um þessar mundir með leik sínum í Bláa Gullinu í Borgar-
leikhúsinu og í Horn á höfði í Grindavík.
 

Þú færð vandaðar barnabækur í öllum 
stærðum og gerðum í Eymundsson á 
frábæru verði um helgina.

Andrés 
og félagar

Ævintýralegur upplestur

Valdar barnabækur

25% afsláttur 

Tilboð gildir til og með 8. nóvember.

Pilkington, jólasveinar og tröll
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1550 Jón Arason, biskup á 

Hólum, og synir hans, 
Björn Jónsson prestur á 
Melstað og Ari Jónsson 
lögmaður, eru hálshöggnir 
í Skálholti. 

1659 Frakkar og Spánverjar 
gera með sér Pýreneasátt-
málann og binda þannig 
enda á 24 ára stríð milli 
ríkjanna. 

1718 Danska herskipið Göthe-
borg strandar við Ölfusár-
ósa. Áhöfnin bjargast. 

1917 Októberbyltingin á sér 
stað í Rússlandi (sam-
kvæmt gregoríska tímatal-
inu). 

1976 Fyrsti hluti Hitaveitu Suður-
nesja er tekinn í notkun. 

1987 Ólafur Ragnar Grímsson 
verður formaður Alþýðu-
bandalagsins og tekur við 
af Svavari Gestssyni. 

VILHJÁLMUR FINSEN RITSTJÓRI VAR 
FÆDDUR ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1883.

„Það er ótrúlega hug-
hreystandi að vera með góðum 

vinum á alvörustundum lífs-
ins.“

Vilhjámur Finsen var blaða maður 
hjá Politiken í Kaupmanna-

höfn upp úr aldamótunum 1900. 
Heimkominn stofnaði hann 

Morgunblaðið árið 1913, ásamt 
Ólafi Björnssyni í Ísafold og var 

fyrsti ritstjóri þess. 

Eiður er að skrifa sitt reglubundna 
málfarsnöldur inn á Moggabloggið 
þegar hann er ónáðaður og beðinn 
um afmælisviðtal. Hann fær tvær 
sekúndur til að vista áður en hann er 
spurður hvernig honum falli að vera 
að komast á áttræðisaldur. „Það er 
breyting í orðum en ekki á hugarfari,“ 
svarar hann. 

Eiður býr í nettu parhúsi í Garða-
bænum með konu sinni, Eygló Helgu 
Haraldsdóttur píanókennara. Ræt-
urnar liggja þó í Reykjavík. Hann 
ólst upp í Norðurmýrinni, gekk í 
Austurbæjarskólann, Gagnfræða-
skóla Austur bæjar og Menntaskól-
ann í Reykjavík hvaðan hann útskrif-
aðist úr máladeild 1959. Margir muna 
eftir honum frá árdögum sjónvarps, 
enda var hann með fyrstu mönnum á 
skjáinn. Áður en hann rifjar það upp 
kemur hann með smá formála.

„Ég byrjaði minn fjölmiðlaferil á 
Alþýðublaðinu en ákvað að fara líka í 
ensku í háskólanum eftir að hafa stað-
ist strembið próf fyrir löggilta dóm-
túlka í ensku og íslensku. 

Sjónvarpið hóf útsendingar 30. 
septem ber 1966 en ég fór að vinna 
þar í ársbyrjun 1967 sem yfirþýð-
andi. Fréttamenn voru bara tveir í 
upphafi en haustið ´67 var þeim fjölg-
að og þá komst ég inn. Reyndar var 
ég í sjónvarpinu fyrsta kvöldið sem 
sent var út. Stjórnaði þar umræðu-
þætti sem hét Á blaðamannafundi. 
Þar sat fyrir svörum Bjarni Bene-
diktsson, þáverandi forsætisráðherra, 
og spyrjendur með mér voru Ólafur 
Hannibalsson, þá ritstjóri Frjálsrar 
þjóðar, og Andrés Kristjánsson, rit-
stjóri Tímans. Ég var hjá sjónvarp-
inu frá 1967 til 1978 og það var óskap-
lega skemmtilegt enda alltaf verið að 
gera eitthvað sem ekki hafði verið 
gert áður. Við Markús Örn Antons-
son vorum saman á fréttavöktum í 
mörg ár, ég sá um Ísland og hann um 
afganginn af veröldinni. Þarna var 
gaman að vinna með góðu fólki, ekki 
síst stjórnandanum, sr. Emil Björns-
syni, sem var þó strangur við okkur 
um að vanda málfarið.“

Árið 1977, í miðju verkfalli opin-
berra starfsmanna, kveðst Eiður 
hafa verið beðinn um að taka þátt í 
prófkjöri fyrir Alþýðuflokkinn. „Ég 
hló að því í byrjun en tók svo ákvörð-
un um að fara í framboð og fékk góða 
kosningu svo ég settist á þing um 
haustið. Þar var ég frá 1977 til 1993, 

umhverfisráðherra síðustu tvö árin. 
Enn var komið að kaflaskilum því 

árið 1993 hélt Eiður til Noregs sem 
sendiherra og var þar í fimm ár. „Það 
er ákaflega gott að vera Íslendingur 
í Noregi. Þar sögðu menn ýmist: „Ís-
land er stórkostlegt land, ég hef komið 
þangað.“ Eða: „Ísland er stórkostlegt 
land, ég verð að komast þangað.“ Ís-
lendingar nutu mikillar velvildar í 
Noregi, þrátt fyrir að Smugudeilan 
stæði yfir seinni hluta tímabils 
míns og hitnaði í kolunum á sumum 
stöðum.“ 

Eftir þriggja ára starf í utanríkis-
ráðuneytinu hér heima fór Eiður til 
Winnipeg sem aðalræðismaður Ís-
lands í Kanada og kveðst hafa eign-
ast þar marga góða vini meðal Vestur-
Íslendinga. „Það orkar líka sterkt á 
mann að ganga um kirkjugarðinn á 
Mikley þar sem nöfnin á legsteinun-
um eru næstum öll íslensk. Þá skilur 
maður Stephan G. þegar hann orti: 
En ættjarðarböndum mig grípur hver 
grund sem grær kringum Íslendings 
bein.“ 

Frá Winnipeg fór Eiður til Kína og 
var þar sendiherra í fjögur ár. „Þar 
opnaðist ný veröld,“ segir hann og 
telur það líka einstakan heiður að 
hafa fengið að enda starfsferilinn sem 
aðalræðismaður Íslands í Færeyjum, 
síðustu tvö árin. 

Eiður kveðst svo heppinn að konan 
hafi fylgt honum á sendiherraárunum 
en þau hafi sem betur fer verið búin 
að koma upp börnunum áður.

Eftir alla flutningana milli landa 
segir hann mikið verk óunnið í skipu-
lagi á bókum og diskum og hann 
kvíðir ekki komandi dögum. „Ég 
hef verið lánsamur í lífinu,“ segir 
hann. „Starfsævi mín hefur skipst 
næstum nákvæmlega í þrjú jafnlöng 
tímabil, sextán ár í fréttamennsku, 
fimmtán ár í pólitík og sextán ár í ut-
anríkisþjónustu og mér hefur alltaf 
þótt afskaplega skemmtilegt í vinn-
unni. Ég á góða konu og við eigum 
þrjú yndisleg börn sem öll eiga sínar 
fjölskyldur. Ég get ekki beðið um 
meira.“   

gun@frettabladid.is

EIÐUR GUÐNASON FRÉTTAMAÐUR, ALÞINGISMAÐUR OG SENDIHERRA:   SJÖTUGUR

Ég hef verið lánsamur í lífinu

EIÐUR GUÐNASON „Mér hefur fundist afskaplega skemmtilegt í vinnunni.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Héraðsskólinn í Reykholti tók til starfa þennan dag. 
Hann leysti af hólmi annan merkan alþýðuskóla í 
Borgarfirði, Hvítárvallaskóla. 
Unnið hafði verið af kappi að smíði hans síðustu 
mánuði áður en hann var vígður svo að kennsla 
gæti hafist þar á tilsettum tíma, um eða eftir vetur-
nætur. Skólastjóri skólans var Kristinn Stefánsson 
sem gegndi því starfi til 1939.

Fyrsta árið voru nemendur í Reykholtsskóla 57 
en fjölgaði á næstu árum og voru um eitt hundrað 
skólaárið 1938 til 1939. Þrátt fyrir þröngan fjárhag 
hafði suðurálma skólans þá verið lengd og fékkst 
þar allmikið aukið húsrými. 
Reykholtsskóli var einn af níu skólum í landinu 
sem stofnaðir voru að frumkvæði Jónasar Jónsson-
ar frá Hriflu á grundvelli nýrra laga um héraðsskóla 
frá 1940. Þeir auðvelduðu ungu fólki í strjálbýlinu 
að stunda gagnfræðanám í sínu heimahéraði og 
áttu mikinn þátt í að mennta þjóðina á síðustu öld. 

ÞETTA GERÐIST:  7. NÓVEMBER 1931

Héraðsskólinn í Reykholti vígður

Bróðir okkar og frændi,

Gísli Gíslason frá 
Hvammi
síðast til heimilis á dvalarheimili 
aldraðra á Ísafirði,

lést sunnudaginn 1. nóvember. Jarðarförin fer 
fram laugardaginn 14. nóvember kl. 14.00 frá 
Ísafjarðarkirkju.

Guðmundur Gíslason
Gunnar Gíslason
og systkinabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vináttu vegna andláts og útfarar ást-
kærrar sambýliskonu og móður,

Hugrúnar B. 
Þórarinsdóttur
Skarðsbraut 4, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítalans við 
Hringbraut og Sjúkrahúss Akraness.

Birgir S. Elínbergsson
Elísabet Jónatansdóttir.

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og 
útför eiginmanns míns, föður, tengda-
föður og afa,

Ólafs á Heygum 
Magnússonar
Bræðratungu 13,

                           Jóhanna S. Kjartansdóttir
Sigrún á H. Ólafsdóttir Halldór Ingólfsson
                        Hrafndís Hanna Halldórsdóttir 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför elsku-
legrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Sigríðar Guðbjörnsdóttur 
Eyjabakka 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við Karitaskonum. 

Steinn Gunnarsson
Kristbjörg Áslaugsdóttir
Friðbjörn Steinsson Halldís Hallsdóttir
Björgvin Steinsson Sigrún Anný Jónasdóttir 
Svana Steinsdóttir Sigurður Guðmundsson 
barnabörn og langömmubarn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og stuðning við andlát og útför 
okkar ástkæru móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Guðbjargar 
Þorsteinsdóttur 
áður til heimilis að Bessastöðum, 
Álftanesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Foldabæjar 
í Grafarvogi fyrir frábæra umönnun og starfsfólki 
Droplaugarstaða.

Steina Kristín Kristjónsdóttir
Danfríður Kristjónsdóttir Sverrir Jónsson
Guðbjörg Lárusdóttir Jónas Halldór Jónasson
Lára Kristjana Lárusdóttir
Kristjón Sverrisson
Vigdís Sverrisdóttir
Kristín Sverrisdóttir
og barnabarnabörn.

AFMÆLI

ÞORVALD-
UR ÞOR-
STEINSSON  
rithöfundur 
er 49 ára. 

JAKOB 
RAGNAR 
MÖLLER  
hæstaréttar-
lögmaður 
er 69 ára.
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Ástkær kona mín, móðir okkar, tengda-
móðir og amma, 

Halla Þórey Skúladóttir
lést mánudaginn 2. nóvember. 

Útförin fer fram frá Háteigskirkju þriðjudaginn 
10. nóvember kl. 15.00. Jarðsett verður í 
Fossvogskirkjugarði. 

Jón V. Guðjónsson
Jörundur Jóhannesson
Sveinfríður Jóhannesdóttir
Hákon Jóhannesson
Helga Jóhannesdóttir    Gunnlaugur B. Ólafsson 
og barnabörn.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511
MOSAIK

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

María Gröndal
Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,

andaðist á Borgarspítalanum miðvikudaginn 
4. nóvember.

Sigrún Harðardóttir Steinþór Magnússon
Gunnar Harðarson Kito Gunnarsson
Helgi Harðarson Guðfinna Stefánsdóttir
Eiríkur Harðarson Rósa Harðardóttir
Gísli Harðarson Sigrún Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir og afi,

Ingimundur Sigfússon
Skólabraut 4, Akranesi,

andaðist mánudaginn 2. nóvember. Jarðsungið verður 
frá Akraneskirkju fimmtudaginn 12. nóvember klukk-
an 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hans  er bent á Styrktarsjóð 
Krabbameinsfélagsins Framfarar, kt: 620207 2330. 
Bankareikningur 0101 15 380028.

Hjördís Árnadóttir
Bjarney Vigdís Ingimundardóttir
Emilía Rán Óttarsdóttir.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við fráfall ást-
kærrar dóttur minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og systur,

Elínar Sverrisdóttur
Boras, Svíþjóð.

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.

Þökkum innilega samúð og hlýhug við 
andlát og útför hjartkærs sonar okkar 
og bróður,

Steinþórs Edvardssonar.
 Sérstakar þakkir til starfsfólks sambýlisins að 
Klettahrauni 17, Hafnarfirði fyrir sérstaka alúð og 
umhyggju.

Ósk Skarphéðinsdóttir Edvard Oliversson
Hólmfríður Edvardsdóttir Ari Jónsson
Oliver Edvardsson Sigrún Björk Sigurðardóttir
Edda Lovísa Edvardsdóttir Agnar Guðmundsson
                                    og fjölskyldur.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma 
og systir, 

Rannveig Þórarinsdóttir 
frá Þernuvík, áður til heimilis að 
Hólmgarði 52, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Vífilsstöðum mánudag-
inn 2. nóvember. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 9. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á styrktarsjóð Sjálfsbjargar, 
Landssambands fatlaðra.

Dóra Halldórsdóttir Haraldur Arngrímsson
Rannveig Alda Haraldsdóttir
Auðna Margrét Haraldsdóttir
Ásgerður Þórarinsdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug og 
veittu hjálp og stuðning vegna andláts 
og útfarar ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, sonar og afa,

Péturs Björnssonar
Vesturgötu 158, Akranesi.

Ásdís Gunnarsdóttir
Gylfi Pétursson Selma M. Arnardóttir
Gunnar Örn Pétursson Jóhanna Bjarnarson
Bjarki Þór Pétursson
Sigurður Ásbjörn Pétursson Sólrún Perla Garðarsdóttir
Sigríður Pétursdóttir
og afabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, og systir,

Rannveig Pálsdóttir 
Túngötu 12, Keflavík,

lést á heimili sínu 31. október.  Verður jarðsungin hinn 
14. nóvember frá Ytri-Njarðvíkurkirkju kl. 13. Við 
þökkum öllum þeim sem studdu okkur á þessum erf-
iðu tímum. 

Tryggvi Freyr Jónsson  Íris Aníta Hafsteinsdóttir og börn. 
Kristín Ósk Óskarsdóttir
Klara Margrét Jónsdóttir 
Ingimar Jenni Ingimarsson 
og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir mín, frænka og amma,

Guðríður Ásta 
Björnsdóttir
frá Haukatungu, áður til heimilis að 
Barðavogi 11, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 2. nóvember.  
Útförin fer fram frá Áskirkju þriðjudaginn 10. nóvem-
ber kl. 13.00.

Ásgrímur Ágústsson
Valgarð S. Halldórsson
Unnur Halldórsdóttir
Valgerður Solveig Pálsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Halldór Hafliðason 
frá Ögri, 

lést á sjúkrahúsinu á Ísafirði 4. nóvember. Jarðarförin 
fer fram frá Ögurkirkju, laugardaginn 14. nóvember 
kl. 10.30.

María Guðröðardóttir
Ámundi Halldórsson  Margrét Traustadóttir
Halldór Halldórsson   Guðfinna Hreiðarsdóttir
Leifur Halldórsson    Steinunn Einarsdóttir
Hafliði Halldórsson    Heiða Sigurbergsdóttir
Harpa Halldórsdóttir   Ólafur V. Ólafsson
Guðmundur Halldórsson
Halla María Halldórsdóttir   Þórólfur Sveinsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
bróðir, tengdafaðir og afi,

Bergur Guðnason 
lögmaður, Efstaleiti 5, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
fimmtudaginn 5. nóvember. 

Hjördís Böðvarsdóttir
Guðni Bergsson Elín Konráðsdóttir
Sigríður Bergsdóttir Skúli Rúnar Skúlason
Böðvar Bergsson
Bergur Þór Bergsson
Þorsteinn Bergsson Soffía Ingvarsdóttir
systkini og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Guðný Baldursdóttir 
frá Kirkjuferju, Ölfusi, 

lést að morgni 31. október á Hrafnistu í Hafnarfirði. 
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
mánudaginn 9. nóvember kl. 13.00.

Sigríður Auðbjörg Jónasdóttir Magnús Arthúrsson
Þórunn Margrét Jónasdóttir Óli Vignir Jónsson
Sólveig Jóna Jónasdóttir Jón Ingvar Haraldsson
Þórður Kristinn Jónasson Hjördís Pálmarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.



BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Úps!

Lof mér að 
ná þessu 
upp úr!

Ég verð 
að kom-

ast héðan 
burt!

Er þetta 
eðlilegt?

Bless 
pabbi. Ég 
elska þig.

Hvað 
sagði 
hann?

Að hann 
elskaði 

þig!

En hvað 
það var 
sætt!

Og 
fallegt.

Og hugul-
samt.

Og 
óvænt.

Þetta 
getur ekki 

boðað 
gott.

ÞAÐ ER 
FYLGST 
NÁIÐ 

MEÐ ÞÉR 
FÉLAGI!

Flottur litur.
Já, þessi blái 
tónn er miklu 
betri en venju-
legur hvítur!

Jæja, eigum 
við að prófa 

þær?

Ertu brjálaður?? Ég 
læt ekki þessi skít-
ugu föt inn í nýju 

þvottavélina mína!
Ég 

líka.

Ég hélt að ég myndi aldrei 
verða spennt yfir því að fá nýja 

þvottavél og 
þurrkara, en 
það er ég!

Síendurtekin martröð Marcels Marceau

Sko, ég er búinn að fara 
um hverfið og það heyrði 
enginn byssuskot. Byssu-
maðurinn hlýtur að hafa 

notað hljóðdeyfi...

Íslenskum fjölmiðlum er að vissu leyti 
vorkunn að vera ekki betri en þeir eru. 

Smæð markaðarins gerir það einfald-
lega að verkum að fjármagnið leyfir ekki 
að fjöldi starfskrafta og vinnustunda á 
bak við hvern dálksentímetra sé sam-
bærilegur við það sem gerist víðast hvar 
erlendis. Þetta er þó auðvitað engin afsök-
un fyrir því almenna metnaðarleysi sem 
til dæmis lýsir sér í því hve allir íslensk-
ir ritmiðlar virðast hafa einlægan áhuga á 
því hvort Amy Winehouse var í nærbuxum 
eða ekki síðast þegar hún fór á djammið.

AUÐVITAÐ fjalla íslenskir fjölmiðlar 
mestanpart um alvarlegri mál. Nýlegt, 
skelfilegt mansalsmál, sem verið er að 
rannsaka, hefur þannig fengið talsverða 
umfjöllun og eðlilega vakið almennan 
óhug. Rannsókn hefur leitt í ljós svo 
víðtæk og fjölbreytt afbrot, ofbeldi og 

hvers konar svik, að nú er verið 
að rannsaka málið sem skipu-

lagða glæpastarfsemi. Þó 
er ekki laust við að manni 
finnist ekki hafa komið 
alveg nægilega skýrt fram 
nákvæmlega hvað í man-
sali felst. Það er í raun ekk-
ert annað en þrælahald, oft 
í formi nauðungarvændis, 
þ.e.a.s. þaulskipulagðra 
raðnauðgana á fátækum 

stúlkum í ábataskyni fyrir þriðja aðila. 
Ástæðulaust er að fara fegri orðum um 
athæfið. 

ILLU heilli óttast ég að ástæða þess hve 
mikið hefur verið fjallað um þetta mál að 
undanförnu sé ekki sú hve ofbeldi af þessu 
tagi er einstaklega svívirðilegt, heldur sú 
að málið tengist sjúkri kynhegðun, lesefni 
sem allir óvönduðustu fjölmiðlar veraldar 
gera sér einmitt sérstakan mat úr að velta 
sér upp úr. Nýjasta útspilið sýnir nefni-
lega að dómgreind og siðferði hafa ekki 
roð við dramatískum uppslætti. Þar var 
gert mikið úr því að handtaka konu nokk-
urrar, sem tengist málinu, skyldi ekki fara 
fram í kyrrþey og að henni skyldi sýnd 
sú tillitssemi að bíða eftir ömmunni til að 
passa börnin áður en farið var með hana á 
lögreglustöðina til yfirheyrslu um meinta 
aðild hennar að viðurstyggðinni. Vafalaust 
er það áfall fyrir barn að sjá móður sína 
handtekna, en að óþægileg lífsreynsla af 
því tagi þyki eiga erindi í umfjöllun um 
þá lífsreynslu að vera haldið í þrælkun og 
nauðgað ítrekað lýsir engu öðru en sið-
blindu af stærðargráðu sem engin orð fá 
gert tæmandi skil.

EN KANNSKI er ekki við öðru að búast í 
landi þar sem engin pressa hefur markað 
sér þá meðvituðu ritstjórnarstefnu að vera 
aldrei hlandgul.

Aumingja þrælasalinn

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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menning@frettabladid.is

Matur og menning eru í 
fyrirrúmi á Suðurlandi 
þessa helgi þegar dyr opin-
berra staða, samkomuhúsa 
og safnhúsa eru upp á gátt. 
Þetta er í annað sinn sem 
hátíðin er haldin og leggur 
undir sig Suðurlandið allt 
frá Hornafirði til Hvera-
gerðis. Og gnægtahorn er 
í boði, til munns, handa og 
hugar.

Hátíðinni er ætlað að þjappa 
saman þeim dreifðu kröftum sem 
eru að starfi á þessu víðfeðma 
landsvæði. Hornfirðingar eru nú 
með í fyrsta sinn. Þorbergssetur 
á Hala verður opið báða dagana 
þar sem kynnt verður ný sýning 
um söguslóðir á Suðausturlandi. Á 
sunnudag er sýning á gripum Þór-
bergsseturs.

Á Klaustri bjóða Kirkjubæjar-
stofa, Héraðsbókasafnið, Hótel 
Geirland, Kirkjuhvoll og Hótel 

Klaustur upp á mismunandi dag-
skrá, þing, söng og veislukost á 
villibráðarkvöldi. Fýlaveisla er 
líka í boði í kvöld á veitingastaðn-
um Strönd við Víkurskála. 

Í Þykkvabænum er opið í tveim-
ur galleríum, Smákoti og Kofa við 
Háf, og þangað eru allir velkomn-
ir. Meðfram veginum eru uppi 
ljósmyndir frá sögu þessa þúsund 
ára þorps.

Í Sögusetrinu á Hvolsvelli 
verður í dag opnuð sýning á upp-
stoppuðum fuglum en í kvöld verða 
tónleikar á Hvoli. Handverkshúsið 
á Hellu verður opið um helgina og 
á Hótel Rangá er boðið upp á hátíð-
armatseðil og bókasafnið á Hellu 
er opið. Í safninu á Skógum var 
í gær mikið þing um safnstarfið 
sem hefur staðið yfir í sextíu ár. 
Þar var rætt um framtíð safnsins. 
Í dag og á morgun er þar boðið 
upp á samfellda dagskrá, leiðsögn 
og sagnastund. 

Eyjamenn fagna safnadeginum 
með gestum og gangandi en þar 
er margt í boði, bæði í dag og á 
morgun: frumsýning á nýrri mynd 
Páls Steingrímssonar og opnun á 

stofu í byggðasafninu sem honum 
er helguð. Maggi Eiríks spilar í 
kvöld. 

Í bæjunum við ströndina, 
Eyrarbakka, Stokkseyri og Þor-
lákshöfn er boðið upp á heim-
sóknir: Draugasetrið, Hólmaröst, 
Vinnustofa Gussa, Svartiklettur 
og Veiðisafnið, Húsið og Gónhóll 
bjóða gesti velkomna.

Listasafnið í Hveragerði, Bóka-
safnið og Náttúrulækningahælið 
opna um helgina með margvíslegu 
sýningarhaldi. 

Pakkhúsið í Árborg verður með 
kvikmyndasýningar og hin söfnin 
á Selfossi  bjóða upp á sýningar og 
dagskrár. Opið er í Þingborg og 
Forsæti.

Dagskrá þessa helgina vítt og 
breitt um Suðurland er óvenju 
fjölbreytt og kallar á straum gesta 
vestan að úr fjölmenninu austur, 
svo fjölbreytt að ekki dugar til 
stutt blaðagrein, en vefurinn 
www.sofnasudurlandi.is birtir alla 
dagskrána með hennar kostaboð-
um og sýnir að Sunnlendingar eru 
höfðingjar heim að sækja.

pbb@frettabladid.is

Safnadagur á Suðurlandi
MENNING Í dag er þess minnst að 7. nóvember voru Jón Arason og synir hans tveir höggnir í Skálholti. Athöfnin hefst kl. 20.30.

ath á morgun kl. 17.
Söngskemmtunin á Akureyri „Frá 
suðri til norðurs með sópran í eftir-
dragi“ í þriðja sinn. Diddú, Jóhann 
Friðgeir og Óskar Pétursson verða 
sem sagt í Akureyrarkirkju núna um 
helgina, á sunnudaginn. Miðasala er 
í Eymundsson.

Sjónblekkingar og vísindi leika 
aðalhlutverkið í fjölskylduleið-
sögn sem verður á Kjarvals-
stöðum á sunnudag klukkan 15. 
Smiðjan tengist sýningunni Blik,  
sem er í vestursal Kjarvalsstaða, 
og verður sýningin skoðuð áður 
en smiðjan hefst. 

Á sýningunni Blik eru verk 
eftir marga af okkar fremstu 
listamönnum meðal annars Ólaf 
Elíasson, Hrein Friðfinnsson, Jón 
Gunnar Árnason og Helga Þor-
gils Friðjónsson en megináhersla 
er lögð á verk Eyborgar Guð-
mundsdóttur, sem lét til sín taka 
á listasviðnu hér og í París um 
miðja síðustu öld. Um helgina er 
síðasti sýningardagur á Blik en 
Kjarvalsstaðir eru opnir daglega 
frá kl. 10-17. 

Blik hættir 

VERK EFTIR EYBORGU GUÐMUNDS-
DÓTTUR

Litla orgelmessan eða „Missa 
brevis St. Joannis de Deo“ eftir 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
verður flutt í sunnudagsmessu í 
Seltjarnarneskirkju á morgun kl.  
11. Þetta fræga tónverk verður 
flutt af Kammerkór kirkjunnar 
og strengjakvartett úr Sinfóníu-
hljómsveit áhugamanna undir 
stjórn Friðriks Vignis Stefáns-
sonar, tónlistarstjóra kirkjunnar. 

Þetta er merkilegur tónlistarvið-
burður í Seltjarnarneskirkju og er 
verkið flutt vegna dánarafmælis 
Haydn. Litla orgelmessan, sem 
er í B-dúr, var líklegast samin 
veturinn 1777-78 fyrir kapelluna í 
Eisen stadt í Austurríki. Tónverk-
ið er samið fyrir strengjakvart-
ett og orgel með sópraneinsöng 
í Benedictus og blandaðan kór. 
Verkið er í sex þáttum.

Litla orgelmessan flutt

4. sýning -Laugardaginn 7. 11. 2009 – UPPSELT
5. sýning - Sunnudaginn 8. 11. 2009 – UPPSELT
6. sýning - Föstudaginn 13. 11. 2009 – UPPSELT
7. sýning - Sunnudaginn 15. 11. 2009 – UPPSELT
8. sýning - Föstudaginn 20. 11. 2009 – UPPSELT
AUKASÝNING - Sunnudaginn 22. 11. 2009 – UPPSELT
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AUKASÝNING - Föstudaginn 27. 11. 2009 – Laus sæti
AUKASÝNING - Sunnudaginn 29. 11. 2009 – Laus sæti

Bergþór Pálsson kynnir verkið kl. 19.15 öll sýningarkvöld
í boði Vinafélags Íslensku óperunnar.

Laugardagskvöld í Kjallaranum
Húsið opnar 23.00



Alþýðan í Barcelona byggði eina 
fegurstu kirkju heims í skugga 
styrjalda, hungurs og drepsótta; 
Kirkju hafsins. 

Saga hennar er saga borgarinnar 
og fólksins, saga um gleði og 
harma, líf og dauða – margslungin 
og viðburðarík bók. 

Amazon.com 

„... metnaðarfull saga sem heldur 
lesandanum föngnum ...“ 

Daily Express

„Hörkufín lesning ... ein af þessum stóru, víðfeðmu epísku sögum, 
full af litríkum persónum og dýrðlegum sviðsetningum ... 
grimmd, losti, nornaveiðar og til að auka enn á spennuna 

– spænski rannsóknarrétturinn.“

Estella’s Books
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Heimildarmyndin Draumalandið 
eftir Þorfinn Guðnason og Andra 
Snæ Magnason, byggð á bók þess 
síðarnefnda, er eitt viðamesta 
heimildarverkefni sem ráðist 
hefur verið í á Íslandi og sló 
aðsóknarmet í flokki íslenskra 
heimildarmynda þegar hún var 
sýnd í bíóhúsum hér á landi síð-
astliðið vor og hlaut einróma lof 
gagnrýnenda. Nú hefur verið 
greint frá vali mynda í aðalkeppni 
heimildar mynda á kvikmyndahá-
tíðinni í Amsterdam, IDFA, sem 
helguð er heimildarmyndum og er 
virtasta hátíð þeirrar gerðar í Evr-
ópu. Draumalandið hefur nú verið 
valið þar til sýninga og tekur þátt í 
aðalkeppninni. Er frumsýning þar 
ytra fyrirhuguð hinn 24. nóvem-
ber í Tuschinski-kvikmyndahús-
inu í Amsterdam, einu fallegasta 
„art deco“-kvikmyndahúsi í Evr-
ópu, að viðstöddum leikstjórum.

Hátíðin stendur frá 19.-29. 
nóvember í ár. Um 2.000 myndir 
sækja um þátttöku á IDFA ár hvert 
og tæplega 200 myndir eru sýnd-
ar á hátíðinni en aðeins 17 myndir 
voru valdar í keppnina í ár og er 
Draumalandið ein þeirra. Það er 
mikið keppikefli kvikmyndagerð-
armönnum og framleiðendum að 
koma myndum sínum á hátíðina 
og stendur valið yfir sumarlangt 
fram á haust. Hafa þeir IDFA-
menn, eins og flestir forráðamenn 
stærri hátíða, lagt áherslu á að ná 
til sín frumsýningum á nýjum 
myndum og verður því að teljast 
nokkur árangur hjá framleiðend-
um Draumalandsins að myndin 
skuli tæk í aðalkeppni þótt langt 
sé liðið frá frumsýningu hennar 
hér á landi. Draumalandið keppir 

því meðal bestu mynda á heims-
mælikvarða. Þetta er í fyrsta 
skipti sem íslensk heimildarmynd 
er valin í aðalkeppnina á IDFA og 
því stór áfangi fyrir íslenska kvik-
myndagerð og mikill heiður fyrir 
kvikmyndagerðamennina sem að 
myndinni stóðu. Keppt er um aðal-
verðlaunin, 12.500 evrur, svo eftir 
nokkru er að slægjast.

Þar að auki hefur Draumalandið 
verið valin ein af fimm myndum 
sem munu ferðast um kvikmynda-
hús í Hollandi meðan á hátíðinni 
stendur og einnig hefur Ally 
Derks, stjórnandi hátíðarinnar, 
valið Draumalandið sem eina 
af sínum tíu uppáhaldsmyndum 
og verður hún sýnd í sérstöku 

viðhafnarprógrammi ásamt þeim 
myndum að hátíð lokinni. Þannig 
að það verða margir sem munu 
sjá Draumalandið af hollenskum 
þegnum næstu mánuði og bætist 
þar enn við orðspor þjóðarinnar í 
Niðurlöndum.

Íslenskir kvikmyndagerðar-
menn hafa í langan tíma sótt 
Amsterdam heim meðan á IDFA 
hefur staðið, flestir þó til að taka 
þátt í fjáröflunarstefnunni sem 
þar er haldin í tengslum við hátíð-
ina en þar koma saman allir helstu 
dagskrárstjóra stöðva í Evrópu og 
heyra kynningar á nyjum verkefn-
um í heimildamyndagerð. Ekkert 
íslensk verkefni komst þar á blað 
í ár. - pbb

Draumaland til Amsterdam

KVIKMYNDIR Þorfinnur Guðnason leik-
stjóri, höfundur handrits eftir bókinni og 
hinn leikstjóri hennar.

KVIKMYNDIR Andri Snær Magnason 
rithöfundur og annar leikstjóri Drauma-
landsins.

F R U M F L U T N I N G U R  Á  D E G I  H E I L A G R A R  S E S S E L Í U

ÓRATÓRÍAN 

EFTIR ÁSKEL MÁSSON

CECILÍA

FYRIR FJÓRA EINSÖNGVARA, BLANDAÐAN KÓR, TVÖ ORGEL OG HLJÓMSVEIT 

TEXTI:  THOR VILHJÁLMSSON

STEINHARPA OG VATNSTROMMUR EFTIR PÁL Á HÚSAFELLI

Þ ó ra  E i n a r s d ó t t i r  s ó p ra n :  H e i l ö g  C e c i l í a ,  v e r n d a r d ý r l i n g u r  t ó n l i s t a r i n n a r
B ra g i  B e rg þ ó r s s o n  te n ó r :  Va l e r í a n u s ,  e i g i n m a ð u r  C e c i l í u

Ág ú s t  Ó l a fs s o n  b a r í to n :  T í b ú r k í u s ,  b r ó ð i r  Va l e r i a n u s a r
B j a r n i  Th o r  K r i s t i n s s o n  b a s s i :  A l m a k h í u s  g r e i f i

Þ ó rg u n n u r  A n n a  Ö r n ó l fs d ó t t i r :  e n g i l l
M ó t e t t u kó r  H a l l g r í m s k i r k j u 

K a m m e r s ve i t  H a l l g r í m s k i r k j u
Ko n s e r t m e i s t a r i :  U n a  Sve i n b j a r n a rd ó t t i r

S t j ó r n a n d i :  H ö r ð u r  Á s ke l s s o n

HALLGRÍMSKIRK JA SUNNUDAGINN 22. NÓVEMBER 2009 KL. 16.00  

Ó r a t ó r í a n 
Ce c i l í a  f j a l l a r  u m 

l í f  ve r n d a rd ý r l i n g s  tó n -
l i s t a r i n n a r,  h e i l a gra r  S e s s e l í u , 

s e m  t a l i n  e r  h a f a  d á i ð  p í s l a r v æ t t i s -
d a u ð a  í  R ó m  á  3 .  ö l d .  H e i m i l d i r  gre i n a 
f rá  þ v í  a ð  S e s s e l í a  h a f i  ve r i ð  n a f n -
d ý r l i n g u r  H ú s a fe l l s k i r k j u  í  k a þ ó l s k-

u m  s i ð  o g  e r  s ö g u s v i ð i ð  H ú s a fe l l  í 
B o rg a r f i r ð i  o g  R ó m a r b o rg.

Ve r k i ð  v a r  p a n t a ð  a f  L i s t v i n a f é l a g i  H a l l g r í m s k i r k j u  m e ð  s t y r k  f r á  K r i s t n i h á t í ð a r s j ó ð i , Tó n l i s t a r s j ó ð i  m e n n t a m á l a r á ð u n e y t i s i n s , 
M e n n i n g a r -  o g  f e r ð a m á l a r á ð i  R e y k j a v í k u r b o r g a r  o g  K r i s t n i s j ó ð i .

LIST VINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRK JU 27. STARFSÁR 

Þýska sendiráðið og 
Goethe-Institut minna á
Fyrir 20 árum féll 
Múrinn

Goethe-Stofnunin verður 
þann 09. nóvember frá kl. 
17.00 í Norræna Húsinu að 
minnast falls múrsins á langri 
kvikmyndanóttu með kvik-
myndunum “Nikolaikirche” og 
frá kl. 19:45 “Deutschland-
spiel“. Kvikmyndirnar verða 
sýndar á þýsku með enskum 
texta. Aðgangur ókeypis. 

Þýski sendiherrann býður 
öllum áhugasömum þýskra 
bókmennta og atburðarins 
9. nóvember 1989 að koma 
þann 12. nóvember 2009 
kl. 19.00 í Túngötu 18, 
101 Reykjavík, á rithöf-
undalestur þriggja þýskra 
rithöfunda. Renatus Deckert, 
Annett Gröschner og Thomas 
Rosenlöcher munu lesa úr 
bókinni “In der Nacht als 
die Mauer fi el” (Um nóttina 
þegar múrinn féll) og síðan 
svara spurningum viðstaddra. 
Aðgangur ókeypis.

Deutsche Botschaft 
und Goethe Institut 
erinnern
Vor 20 Jahren fi el 
die Mauer

Das Goethe-Institut wird am 
09. November 2009 im Nor-
dischen Haus von 17.00 Uhr 
an in einer langen Filmnacht 
mit den Filmen “Nikolaikirche” 
und um 19:45 Uhr “Deutsch-
landspiel” an den Mauerfall 
erinnern. Die Filme werden auf 
deutsch mit englischen Unter-
titeln vorgeführt. Eintritt frei.

Der deutsche Botschafter lädt 
alle an deutscher Literatur und 
den Ereignissen des 9.Novem-
ber 1989 Interessierten am 12. 
November 2009 um 19.00 
Uhr in die Túngata 18, 101 
Reykjavík, zu einer Dichterle-
sung dreier deutscher Autoren 
ein. Renatus Deckert, Annett 
Gröschner und Thomas Rosen-
löcher werden aus dem Buch 
„In der Nacht als die Mauer 
fi el“ lesen und sich dann den 
Fragen der Teilnehmer stellen.
Eintritt frei.



sms smálán - kredia .is

Phil Nichol - Kanada
Tom Stade - Kanada
Steve Hughes - Ástralía
Joel Dommett - England
Eric Lampaert - England
Þorsteinn Guðmundsson
Radíusbræður
Helga Braga Jónsdóttir
Kaffibrúsakarlarnir
Halldóra Geirharðs og 
Ólafía Hrönn
Sveinn Waage
Mið-Ísland, Ari Eldjárn, 
Árni Vilhjálmsson, 
Bergur Ebbi,
Dóri DNA, Jóhann 
Alfreð Kristinsson
Brynja Valdís
Þórhallur Þórhallsson
Rökkvi Vésteinsson

Freyr EyjólfssonKynnir:

Fram koma:

Komdu og hlæðu að fólki sem finnst gaman að koma fólki til að hlæja!

Reykjavik Comedy Festival

loftkastalinn.is

Miðasala Loftkastalans 527 1000

Miðasala Loftkastalans 
er opin virka daga frá 14-18 
og allan sólarhringinn á midi.is.

Námsmenn fá 20% afslátt gegn 
framvísun skólaskírteinis.
Gildir aðeins í miðasölu Loftkastalans.

Stand up / uppistand á heimsmælikvarða!

2 fyrir 1
á laugardag  og 

yy
sunnudag á midi.is 
í boði Kredia
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 7. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
14.00 Trúbatrixur 
verða með tón-
leika á HAVARÍ 
við Austur stræti 6. 
Fram koma Þóra 
Björk, Elín Ey, Solla 
og María Magnús-
dóttir. 
21.00 Fuzz Fezt 
fer fram á Dillon 
Rockbar við Lauga-
veg 30. Fram koma: 

Retron, Plastic Gods, Ashton Cut, Miss-
ing og The Vintage. Húsið verður opnað 
kl. 20.
22.30 Tónleikaserían Duplex verður 
haldin í fyrsta sinn á skemmtistöðunum 
Sódómu og Batteríinu við Tryggvagötu. 
Fram koma Retro Stefson, XXX Rottweil-
er, Sykur, Snorri Helgason, Nolo og DJ 
Musician. Húsin verða opnuð kl. 22.

➜ Opnanir
14.00 Margrét Jónsdóttir listmálari 
opnar sýningu á verkum sínum í Lista-
sal Mosfellsbæjar í Kjarna við Þverholt. 
Opið virka daga kl. 12-19 og lau. kl. 
12-15.
14.00 Guðmunda Kristinsdóttir opnar 
málverkasýningu í gullsmíðaverslun Hún 
og Hún að Skólavörðustíg 17b.
15.00 Í Hafnarborg við Strandgötu í 
Hafnarfirði eru opnaðar tvær sýningar. 
Úrvalið, Íslenskar ljósmyndir 1866-2009. 
Hvar er klukkan? Ný verk eftir Davíð Örn 
Halldórsson. Opið alla daga kl. 11-17 
nema þriðjudaga, og fimmtudaga til 
kl. 21.
15.00 Bergþór Morthens opnar sýning-
una „Jón um Jón frá Jóni til Jóns“ á Cafe 
Karólínu við Kaupvangsstræti á Akureyri. 
Opið mán.-fim. kl. 11.30-01, fös. og lau. 
kl. 11.30-03 og sun. kl. 14-01.
16.00 Á Kjarvalsstöðum við Flókagötu 
verður opnuð sýning á verkum Högnu 
Sigurðardóttur arkitekts. Opið alla daga 
kl. 10-17.
16.00 Íslensk Grafík 40 ára, sýningin í 
tilefni af 40 ára afmæli félagsins, opnuð 
í Norræna húsinu við Sturlugötu. Opið 
þri.-sun. kl. 12-17.
16.00 Í Skaftfelli, miðstöð myndlistar á 
Seyðisfirði, eru opnaðar þrjár nýjar sýn-
ingar. Ljós og skuggar, sýning á verkum 
nemenda 7-10. bekkjar Seyðisfjarðar-
skóla í aðalsal. Heaven and Hell are just 
one breath away, sýning Hildar Bjarkar 
Yeoman í Vesturvegg. Regnboginn, sam-
sýning fjögurra listamanna í verkefna-
rýminu Bókabúðinni.
20.00 Í Gallerí Crymo við Lauga-
veg 41a verður opnun á verkum níu 
myndlistarmanna þar sem sýndir verða 
skúlptúrar, vídeóverk, teikningar og 

klippimyndir. Einnig verður 
útgáfa á bókverki listamenn-
irnir unnu að í sameiningu. 
Skáld flytja ljóð og húsbandið 

treður upp. Allir velkomnir.

➜ Sýningar
Í Molanum við Hábraut 2 í 
Kópavogi hefur verið opnuð 
gítarsýning þar sem mötg af 
helstu hljóðfærum íslenska 
jazz, rokk og blús bransans 
eru til sýnis. Opið Alla daga 

nema mánudaga kl. 14-22.

➜ Listahátíð
Unglist, listahátíð ungs fólks 11.-14. nóv-
ember. Ókeypis á alla viðburði. Nánari 
upplýsingar á www. hitthusid.is.
13.00 Nemendur frá klassíska listdans-
skólanum sýna dansatriði á Café Rót við 
Hafnarstræti 17.
20.00 Tónleikar á Café Rót þar sem 
leikinn verður jazz, spuni og bræðingur.

➜ Hagyrðingakvöld
21.00 Birgir Sveinbjörnsson stjórnar 
Hagyrðingakvöldi hjá Græna hattinum 
við Hafnarstræti 96 á Akureyri. Fram 
koma Pétur Pétursson, Reynir Hjartar-
son, Árni Jónsson, Einar Kolbeinsson og 
Hjálmar Freysteinsson. Um söngatriði 
sér Karlakór Eyjafjarðar. Húsið verður 
opnað kl. 20.

➜ Sögustund
13.00 Í Bókasafni Seltjarnarness á Eið-
istorgi, verður boðið upp á sögustund 
fyrir yngstu börnin er lesin verður „Þetta 
er Einar Áskell“.

➜ Kvikmyndir
15.00 Á Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
við Tryggvagötu 15 (6. hæð) verða sýnd-
ar tvær stuttmyndir eftir Agnès Varda. 
Enskur texti og enginn aðgangseyrir. 
Þessi viðburður er í tengslum við ljós-
myndasýningu André Kertész, „Frakk-
land - Landið mitt“ sem nú stendur þar 
yfir.
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
kvikmynd leikstjórans Federico Fellini 
„8 1/2“ (1963). Sýningin fer fram í 
Bæjarbíói við Strandgötu í Hafnarfirði. 
Enskur texti. Nánari upplýsingar á www.
kvikmyndasafn.is.

➜ Dansleikir
Skriðjöklar verða á skemmtistaðnum 
Spot við Bæjarlind í Kópavogi.
Sniglabandið verður á Players við Bæjar-
lind í Kópavogi.
Geir Ólafsson og Furstarnir verða á 
Kringlukránni, Kringlunni. Einnig koma 
fram Ólafur Gaukur, Svanhildur Jakobs-
dóttir, André Bachmann, Egill Ólafsson 
og Páll Rósinkrans.

➜ Leiðrétting
Það er í dag sem Helga Arnalds sýnir 
Sólarsögu, brúðuleiksýningu fyrir fyrir 
börn á aldrinum 2-6 ára í bókasöfnum 
Kópavogs en ekki í gær eins 
og ranglega var greint frá 
í þessum dálki í gær. Sýn-
ingin tekur um 40 mín. 
Enginn aðgangseyrir og 
allir velkomnir.
13.00 Sýning í 
Lindarsafni við 
Núpalind 7.
15.00 Sýning 
í Aðalsafni við 
Hamraborg 6a.

➜ Markaðir
Jólabasar verður haldinn í Menningar-
salnum í Hrafnistu við Hraunvang 7 kl. 
12-18. Einstakt tækifæri til að gera góð 
kaup í jólapakkana.
Rauði kross Íslands og kexverksmiðjan 
Frón standa fyrir skiptimarkaði fyrir 
barnaföt að Borgartúni 25. Opið kl. 
13-17.

Sunnudagur 8. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Sönghópurinn Hljómeyki verður 
með tónleika í Guðríðarkirkju í Grafar-
holti. Á efnisskránni verða m.a. verk eftir 
V. Tormis, M. Lauridsen, F. Poulenc, Þur-
íði Jónsdóttur og Huga Guðmundsson.
17.00 Í Dómkirkjunni við Austurvöll 
verða tónleikar þar sem fram koma: 
Anna Sigríður Helgadóttir, Guðný 
Guðmundsdóttir, Guðrún Birgisdóttir, 
Gunnar Kvaran, Lenka Mátéová, Marial 
Nardeau, Skólakór Kársness og fleiri. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Kvennakór við Háskóla Íslands 
og Uppsveitarsystur úr Árnessýslu verða 
með tónleika í Hjallakirkju við Álfaheiði 
í Kópavogi. Á efnisskránni verða m.a. 
verk eftir F. Schubert, G. Fauré og F. 
Mendelssohn.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í 
Breiðfirðingabúð að Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.

➜ Listahátíð
Unglist, listahátíð ungs fólks 11.-14. nóv-
ember. Ókeypis á alla viðburði. Nánari 
upplýsingar á www. hitthusid.is.
14.00 Ungir dansarar standa fyrir fjöl-
breyttri dagskrá í Borgarleikhúsinu við 
Listabraut.
20.00 Nemendur úr tónlistaskólum á 
höfuðborgarsvæðinu flytja ýmis verk á 
tónleikum í Norræna húsinu við Sturlu-
götu.

➜ Greining
Þjóðminjasafn Íslands við Suðurgötu 
býður fólki að koma með gamla muni í 
skoðun og greiningu kl. 14-16.

➜ Sýningastjóraspjall
15.00 Í Norræna húsinu 
við Sturlugötu 
verður Aðalsteinn 
Ingólfsson með 
sýningarstjóraspjall 
um sýninguna 
Íslensk Grafík 40 ára.

➜ Dansleikir
Dansleikur Félags eldri borgara í Reykja-
vík og nágrenni verður haldinn að 
Stangarhyl 4 kl. 20-23.30. Borgartríó 
leikur fyrir dansi.

➜ Dagskrá
20.00 Í Hjallakirkju við Álfaheiði í 
Kópavogi fer fram fjölbreytt skemmti-
dagskrá undir heitinu „Hönd í hönd“. 
Allur ágóði mun renna til Mæðrastyrks-
nefndar Kópavogs. Fram koma m.a. 
kvenna- og karlakór Kópavogs, South 
River Band og Hljóðfæraleikarar úr 
Skólahljomsveit Kópavogs.

➜ Leikrit
14.00 Lýðveldisleikhúsið sýnir „Út í 
kött“, dans- og söngleik fyrir börn í 
Menningarmiðstöðinni Gerðubergi við 
Gerðuberg 3-5.

➜ Leiðsögn
14.00 Í Listasafni Íslands við Fríkirkju-
veg verður boðið upp á leiðsögn þar 
sem fjallað verður um vináttu og verk 
Halldórs Laxness og Svavars Guðnason-
ar. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

ÆSKUMINNINGAR
FLOSA ÓLAFSSONAR

Flosi Ólafsson var

einn ástsælasti leikari

þjóðarinnar í áratugi 

en var jafnframt 

afkastamikill rithöfundur 

og þýðandi. Hann var

leiftrandi húmoristi og 

er þessi bók skýr vottur 

um það. Hér fer Flosi á 

kostum um æsku sína í 

miðbæ Reykjavíkur, ýmis 

dægurmál, baráttuna við 

skriffinnskubáknið o.fl.

Frábærlega
skemmtileg bók!

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is
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OKKUR 
LANGAR Í

…

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

> GLÆSILEG OG SPENNANDI SÝNING
Í verslun Steinunnar Sigurðardóttur er um þessar 
mundir glæsileg og spennandi sýning á höttum 
fransk/íslensk/tyrkneska hönnuðarins Ozden Dora 
sem lærði í London og er búsett þar. Hattarnir 
eru innblásnir af snjó og ís og verða til sýnis í 
nóvember. 

Nú fer að líða að jólum og þessi tími fram undan er sannarlega í miklu 
uppáhaldi hjá mér. Ég elska stemninguna sem myndast í nóvember og 
desember, skammdegi, kuldi og stjörnubjartur himinn og spenningur í 
loftinu hjá stórum og smáum vegna hátíðarhaldanna sem í vændum eru. 
Þetta er sannarlega tími til að verja með fjölskyldu og vinum. En einn 
er þó gallinn: allt í kringum mig spretta upp greinaskrif í blöð og sjón-
varpsþættir um hvernig eigi að prjóna lopapeysur, föndra jólaföndur 
eða baka piparkökur. Nú játa ég að á öllum þessum fyrrgreindum svið-
um er ég í einu orði sagt algjör illi. Ég hef aldrei prjónað neitt meira 
en langan trefil sem fann engan enda, og ef límstifti, skæri og pappírs-
blað eru sett fyrir framan mig brýst mitt eðlislæga hrútseðli fram og 
óþolinmæðin gerir það að verkum að ég lími allt annað saman en jóla-
skrautið. Bakstur hjá mér byrjar og endar á franskri súkkulaðiköku og 
hefur mér þótt það vel nægjanlegt hingað til. (Það skal þó tekið fram 
að öll önnur matargerð er mér mjög að skapi og þar fá listrænir hæfi-
leikarnir verulega útrás). En málið er bara að ég tel að ég hafi alist upp 
í þeirri kynslóð þar sem jafnrétti er algjört og að bakstur, þrif, prjón 
og jólaföndur eru bara ekkert einskorðuð við kvenpeninginn. Það fer 
alltaf hálfpartinn í taugarnar á mér þegar kynsystur mínar stæra sig 
af því hvernig þær geta mundað Ajax-brúsann með annarri hendi og 
kökukefli með hinni á meðan þær prjóna ungbarnahúfur alla restina af 
tímanum. Facebook-staða hjá þessum kvensum snýst um að segja heim-
inum að þær séu búnar að þrífa húsið hátt og lágt, elda þriggja rétta 
kvöldverð handa „karlinum“ og  búa til jóladesertinn sem bíður væntan-
lega í frystinum næstu tvo mánuðina. Vinna þessar 
konur ekki neitt og eyða þær fjölskyldustund-
unum í ryksugun? Kannski er ég bara öfund-
sjúk en ekki sé ég svona yfirlýsingar hjá strák-
unum. Jólaundirbúningurinn á heldur ekkert 
að snúast um svona stress. Það er ekkert 
mál þó að piparkökurnar séu úr dollu og 
húsið sé skreytt viku fyrir jól. Aðal-
atriðið er að allir geti slakað 
á og notið samvistanna. 

Jólahúsmæður fara á stjá

Ótrúlega töff stálgrátt 
naglalakk frá Make Up 
Store. Nútímalegt og 
svalt. 

Nýjasta „mineral“ púðr-
ið frá Estée Lauder sem 

nærir húðina og lítur 
ótrúlega eðlilega út. 

Þessa klassísku og 
kvenlegu gráu kápu frá 

SportMax. Fullkomin fyrir 
veturinn og fæst í GK. 

Íslenski hönnuðurinn Steinunn Sigurðardóttir, sem einnig var skipuð 
borgarlistamaður Reykjavíkurborgar í ár, sýndi dásamlega fallega línu 
fyrir haust og vetur á tískuvikunni í Mílanó. Fyrir þessa tilteknu línu 
segist Steinunn hafa fengið innblástur frá Íslandi. „Fötin eru saman-
sett af auðlindum íslands. Myrkrinu, snjónum og norðurljósunum.“ Hér 
gefur að líta sýn Steinunnar á veturinn sem er að hefjast.  - amb

LÍNA STEINUNNAR FYRIR HAUST OG VETUR: 

Samansett af 
auðlindum Íslands

TÚRKISBLÁTT 
Falleg skyrta 
við stutt 
svart pils.

GLÆSILEGT 
Aðsniðinn jakki 
og kögurpils.

GAMALDAGS 
Flottur hvítur 

kjóll með svartri 
blúndu.

GEGNSÆTT 
Svartur kjóll 
með kögri 
við fallega 
húfu.

KVENLEGT 
Aðsniðin 
dragt í svörtu.



RISA
MARKAÐUR
ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

er nú í B&L Húsinu Grjóthálsi

Útsöluvörur frá

Hinn eini sanni

Opið í dag frá 12 - 18
og sunnudag 12 - 18
Opnunartími alla daga er 12 - 18
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folk@frettabladid.is

> ÓSÁTTIR VIÐ BRITNEY

Tónlistaráhugamenn í Ástralíu 
eru ósáttir við Britney Spears því 
hún syngur ekki á eigin tón-
leikum þar í landi. Í kjöl-
far heimsóknar Britney eru 
komnar fram kröfur um 
að auglýst sé sérstak-
lega þegar tónlistarmenn 
„mæma“ á tónleikum í 
Ástralíu – tónleikagestir 
sem greiði háan aðgangs-
eyri eigi skilið að fá það sem 
þeir borga fyrir.

Boðið var upp á for-
hlustun á nýrri sólóplötu 
Stefáns Hilmarssonar 
í lúxussal Smárabíós á 
fimmtudagskvöld. Hinir 
fáu útvöldu sem boðið 
var skemmtu sér hið 
besta yfir hugljúfum 
tónum Stefáns.

Platan nefnist Húm (söngvar 
um ástina og lífið) og hefur að 
geyma lög eftir þekkta laga-
smiði á borð við Gunnar Þórðar-
son, Jóhann G. Jóhannsson og 
Magnús Þór Sigmundsson. Síð-
asta plata Stefáns, jólaplatan 
Ein handa þér, kom út fyrir 
jólin í fyrra. freyr@frettabladid.is

STEBBI HILMARS Í LÚXUSSAL
FJÖLSKYLDA Stefán Hilmarsson ásamt eiginkonu sinni Önnu Björk Birgisdóttir og syninum Birgi Steini. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jóhann G. Jóhannsson og Gunnar 
Þórðarson eiga lög á plötunni. Þeir 
spjölluðu við Togga.

Berglind Guðmundsdóttir og Rakel Hólm 
mættu í hlustunarteitið.

Gestirnir létu fara vel um sig í lúxus-
salnum.

Stefán Hilmarsson ásamt vini sínum Eyjólfi 
Kristjánssyni og fleiri góðum.

„Ég er með kransæðar eins og 32 ára 
knattspyrnumaður af Skaganum,“ 
segir Reynir Traustason, ritstjóri 

DV.
Reynir fór í hjartaþræðingu í vikunni 

og var ánægður með niðurstöðuna. „Í 
sjálfu sér eru þetta ekkert miklar ýkjur. 
Við komum þarna inn á sama tíma, ég og 
Skagamaður sem hefur fengist við fót-
bolta og við fengum sömu niðurstöðu,“ 
segir hann. „Hann er ekki þekktur, en 
hann var einhvern tíma í fótbolta. Ég er 
bara svolítið að grobba mig.“

Reynir er hjá sama hjartalækni og 
annar fjölmiðlamaður, Eiríkur Jóns-
son, ritstjóri Séð og heyrt. Sá síðar-
nefndi var útskrifaður strax og hefur 
að sögn Reynis haldið því á lofti að 
hann sé hress eins og unglingur.

„Ég er nú karlmenni, en ég var samt 

farinn að hafa áhyggjur. Hysterían 
grípur mestu karlmenn,“ segir Reynir. 
„Ég var búinn að fá að vita að þetta gæti 
verið 30% stífla, gæti verið meira, enda 
voru menn ekki búnir að sjá neitt. Svo 
kom í ljós að þetta var fínt. Samt eru 
allir áhættuþættir í hámarki hjá mér; 
ég er í blaðamennsku og það er eins og 
það er. Ég reyki og það er eins og það 
er og svo er ég of þungur. Niðurstaðan 
kom mér notalega á óvart því ég bjóst 
við að það þyrfti að víkka eitthvað.“

-Og ertu búinn að grobba þig við 
Eirík?

„Já, já. Eiríkur hringdi í mig þegar 
ég var að ná mér úr mókinu og sagði 
að það hefði spurst út að aðgerðin 
hefði tekið langan tíma. Hann sagði að 
sá orðrómur gengi að þeir hefðu ekki 
fundið í mér hjartað.“  - afb

Eins og 32 ára Skagamaður

HJARTAÐ VIRKAR Reynir er stálsleginn þrátt 
fyrir að vera með alla áhættuþætti í hámarki.

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

3.995,-

2.795,-

Helgar-
tilboð

London ferðir
13.-16. nóvember
11.-13. desember
05.-07. febrúar
12.-14. mars 

Verð á mann í tvíbýli:

53.900 kr.
Innifalið: flug með flugvallarsköttum 
og öðrum gjöldum ásamt gistingu 
með morgunverði.

Expressferðir hafa kappkostað að gefa öllum sínum farþegum tækifæri á 
að heimsækja London á viðráðanlegu verði og gista á góðu 3* hóteli Royal 
National sem er vel staðsett í hjarta borgarinnar. Þetta er upplagt fyrir hópa 
og stofnanir, sem og einstaklinga, sem vilja fara í ódýra helgarferð. Hvort 
sem þú ætlar að versla, fara í leikhús, út að borða, hitta vini eða njóta lífsins 
þá er London rétti áfangastaðurinn.  

Heimsborgin kallar

Nánari upplýsingar á www.expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Borgarferðir



Saga ættmóður Íslands

Auður djúpúðga er í hópi þekktustu landnema Íslands, 

en hingað til lands kom hún ekki fyrr en á efri árum. 

Hér er þroskasaga hennar sögð og dregin upp mynd 

af róstusömum tímum þegar norrænir menn herjuðu í 

Vesturhafi. Hrífandi frásögn af sterkri og heillandi konu.

Vilborg Davíðsdóttir er þekkt fyrir áhrifamiklar sögulegar 

skáldsögur. Síðasta bók hennar, Hrafninn, var tilnefnd 

til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.

Yndisleg flétta

Nýjasta bók Kristínar Marju Baldursdóttur er einstök saga af 

kynslóðum, draumum og þrám – því sem skilur okkur að og 

sameinar okkur öll. 

Sagan bregður óvæntu ljósi á mannlegt eðli. Þeir fjölmörgu 

sem hafa heillast af fyrri bókum Kristínar fá hér að kynnast 

nýjum ógleymanlegum persónum og lífi þeirra. Kristín Marja 

hlaut tilnefningu til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 

fyrir bókina Karitas án titils.

Heillandi konur og 
mannlegt eðli

5.490 kr.
3.840 kr.

5.490 kr.
3.840 kr.

Tilboð gildir til og með 8. nóvember.



 7. nóvember 2009  LAUGARDAGUR

Í byrjun þessa áratugar 
vöktu tvær heimildamyndir 
Gríms Hákonarsonar um 
Varða sem fór á vertíð og 
til Evrópu verðskuldaða 
athygli. Hallvarður Ásgeirs-
son, „Varði“ í myndunum, 
hefur ekki setið auðum 
höndum síðan þá og er nú 
að gefa út plötuna Observat-
ion með hljómsveitinni The 
Coma Cluster.   

„Ég var við nám í Brooklyn og ég 
og vinur minn Sigþór „Siffvilni-
us“ Hrafnsson vildum gera eitt-
hvað saman,“ segir Hallvarður. 
„Við fórum að senda fæla á milli 
landa og smám saman varð platan 
til. Jón Indriðason, eða Pjotr Ver-
stappen eins og hann kallar sig á 
plötunni, bjó í Danmörku á þessum 
tíma og kom inn í þetta. Svo feng-
um við söngkonuna Yukiko Shim-
izu sem bjó í Tókýó til að leggja í 
púkkið. Þetta var allt gert í gegn-
um Netið. Hljómsveitin hefur 
aldrei spilað saman en samt hljóm-
ar platan merkilega mikið eins og 
band.“

Platan var í smíðum frá 20. júlí 
2008 til 22. október 2009. „Við köll-
um þetta abstrakt speis-rokk. Þetta 
er ambient-kennt og framúrstefnu-
legt,“ segir Hallvarður. „Ég hef 
gaman af King Crimson, metali, 
Sonic Youth og pönki. Sigfús hefur 
verið í mörgum verkefnum í gegn-
um tíðina. Við spilum báðir á gítar 
og hann á orgel þar að auki. Plat-
an var eiginlega bara unnin með 
því að beita útilokunaraðferð-
inni.“

Varði er orðinn hámenntaður 
músíkant. Hann útskrifaðist úr 
tónsmíðadeild LHÍ 2006, tók 
kennsluréttindin og svo master 
í tónsmíðum frá Brooklyn Coll-
ege. Hann kennir nú í Tónlist-
arskólanum í Hafnarfirði. „Svo 
er maður að spila með hinum og 

þessum. Til dæmis með tónsmíða-
félaginu S.L.Á.T.U.R. Annars er 
ég bara að komast niður á jörðina 
eftir Bandaríkjadvölina. Það var 
alveg frábær tími, en verst þegar 
gengið hrundi á miðju námsári. 
Maður var að drepast í nokkra 
mánuði en svo fóru þeir að borga 
út námslánin í dollurum svo þetta 
slapp fyrir horn.“

Coma Cluster-platan er eingöngu 
fáanleg á Netinu: comacluster.net.
 

  drg@frettabladid.is

Plata með bandi sem
hefur aldrei spilað saman

ABSTRAKT SPEIS-ROKK Hallvarður Ásgeirsson er í The Coma Cluster. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

„PLÖTUUMSLAGIÐ“ Anne Herzog, 
frönsk eiginkona Hallvarðs, 
hannaði það.

METSÖLULISTI 
FOR L AGSINS
31.10.09 – 11.11.09

A Ð A L L I S T I
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B A R N A -  O G  U N G L I N G A B Æ K U R

SVÖRTULOFT
Arnaldur Indriðason
Nýjasta bók meistara spennunnar hefur fengið frábærar mót-
tökur. Arnaldur hefur hlotið fjölda eftirsóttra bókaverðlauna.

SKRÍMSLI Í HEIMSÓKN
Áslaug Jónsdóttir
Fyrri bækurnar um stóra og litla skrímslið hafa notið verð-
skuldaðra vinsælda og hlotið margs konar viðurkenningar.

KARLSVAGNINN
Kristín Marja Baldursdóttir
Einstök saga um ólíkar persónur og lífssögur þeirra 
eftir einn vinsælasta höfund þjóðarinnar.

EF VÆRI ÉG SÖNGVARI
Ragnheiður Gestsdóttir
Þessi gullfallega bók geymir 120 kvæði sem öll fjölskyldan 
getur sungið saman. Geisladiskur fylgir.

SNORRI 
ÆVISAGA SNORRA STURLUSONAR 1179–1241

Óskar Guðmundsson
Stórbrotin örlagasaga manns sem barðist við heiminn fyrir átta 
öldum en sigraði hann að lokum með bókmenntunum.

GULLGERÐARMAÐURINN
Michael Scott
Spennandi ævintýrasaga sem hefur farið sigurför um heiminn. 
Kvikmynd gerð eftir henni er væntanleg.

AUÐUR 
Vilborg Davíðsdóttir
Hér er sögð þroskasaga Auðar djúpúðgu landnámskonu 
sem rís úr djúpi aldanna, sterk og heillandi.

LUBBI FINNUR MÁLBEIN
Eyrún Ísfold Gísladóttir o.fl.
Hér eru íslensku málhljóðin kynnt með stuttri sögu, skemmti-
legri vísu og glæsilegum myndum. Geisladiskur fylgir.

NÝTT TUNGL
Stephenie Meyer
„... lesendur setja lengdina ekki fyrir sig heldur fagna mjög 
og sökkva sér ofan í ævintýraríka frásögn.“ 

KOL BRÚ N BE RGÞ ÓR SD Ó T T I R / MORGU N BL A ÐI Ð   

HEIMSMETABÓK GUINNESS 
2010
Heimsmetabókin kemur alltaf á óvart með furðulegum 
frásögnum af uppátækjum manna og kvenna um allan heim.

HVÍTI TÍGURINN
Aravind Adiga
Frábærlega snjöll frásögn, háðsk og fyndin, heillandi og sláandi, 
sem hlaut hin heimsþekktu Booker-verðlaun 2008.

SEX GRUNAÐIR
Vikas Swarup
Höfundurinn vakti heimsathygli með bókinni Viltu vinna 
milljarð? Þessi snjalla saga gefur henni ekkert eftir.

HIMINNINN YFIR ÞINGVÖLLUM
Steinar Bragi
Nýjar sögur eftir Steinar Braga. Síðasta bók hans, Konur, sló í 
gegn svo um munaði. Einhver alsnjallasti höfundur landsins.

w w w.forlagid.is

4
HYLDÝPI
Stefán Máni
Stílfimi höfundar og innsæi er enn á sínum stað 
og sögusviðið ískyggilegt sem fyrr. 

SÚPERAMMA 
OG SJÓRÆNINGJARNIR
Björk Bjarkadóttir
Fjórða bókin um þessar skemmtilegu persónur fyrir lesendur 
frá 4 ára aldri.

Freyr Eyjólfsson / Rás 2

Sigríður B. Thorarensen 
/ eyjan.is

Felix Bergsson

Úl ildur Dagsdó r / bokmenn r.is

BÓK FYRIR 
BÖRN Á 

ALDRINUM

9 TIL 99
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Tónlist  ★★★★

Frábært eða frábært
Sykur

Með stuð í eyrum
Táningahljómsveitin Sykur hefur vakið athygli 
undanfarið fyrir líflega og flotta tónleika, meðal 
annars á tveimur síðustu Airwaves-hátíðum. 
Frábært eða frábært er hennar fyrsta plata. Tón-
listin er fjörlegt og dansvænt hljóðgervla popp. 
Af tólf lögum plötunnar eru sjö ósungin, Rakel 
Mjöll Leifsdóttir syngur í tveimur (Rocketship og 

Bite Me), Katrína Mogensen syngur í Með stuð í eyrum, Erpur Eyvindarson 
rappar í Viltu dick? og strákarnir syngja sjálfir í New Horizons.

Sykur er á svipuðum slóðum tónlistarlega og stuðsveitir á borð við 
Junior Senior, Bloodgroup eða FM Belfast. Það er svolítil retró-stemning í 
þessari tónlist og manni verður stundum hugsað til syntasveita níunda og 
tíunda áratugarins. Frábært eða frábært er ein af 
skemmtilegri plötum ársins. Það er ekki verið 
að gera nein kraftaverk eða byltingar, en platan 
er full af fínu stöffi. Af instrúmental lögunum 
má nefna Swedish Snowboard Girl, Sykur og 
hið frábæra lokalag Lessupjetur. Rocketship 
og Bite Me eru fín poppstykki og Rakel Mjöll 
hefur sykursæta rödd sem hæfir þeim vel. 
Katrína skilar sínu líka vel í Með stuð í eyrum. 
Óvæntasta lagið er svo Viltu dick? en í því gerir 
gamli perrinn BlazRoca heiðarlega tilraun til 
að spilla ungviðinu: „Ég vil ekki vinna ég vil 
bara drekka drykk/og slæda upp á frænku og 
segja bitch viltu dick?“ Gaman að þessu.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Hljóðgervlaskemmtipoppplata 
ársins.

Frances Bean Cobain, dóttir 
rokkgoðsins Kurts Cobain og 
Courtney Love, lét öllum illum 
látum þegar hún komst að því að 
ekki hefði verið búið að greiða 
fyrir lestarfar hennar frá Boston 
til New York. Stúlkan neitaði að 
greiða sjálf fyrir farið og stóð 
þess í stað og jós skömmum yfir 
starfsmanninn í miðasölunni. 
Hún hrópaði nafn sitt og foreldra 
sinna ítrekað, en án árangurs. Að 
lokum neyddist hún til þess að 
hringja í umboðsmann sinn, sem 
greiddi lestarfarið undir stúlk-
una.  

Dóttir Cobains reiðist

FRANCES BEAN Dóttir Kurts Cobain neit-
aði að greiða fyrir lestarmiða sinn. Hér 
er hún ung stúlka með móður sinni.

Meðlimir hljómsveitarinnar No 
Doubt hafa höfðað mál gegn tölvu-
leikjafyrirtækinu Activision sem 
framleiðir tölvuleikinn Band Hero. 
Hljómsveitarmeðlimum þykir per-
sónur í leiknum líkjast sjálfum sér 
helst til of mikið. „Það er búið að 
breyta meðlimum No Doubt í staf-
rænan karókísirkus,“ var haft eftir 
söngkonunni Gwen Stefani. 

Meðlimir hljómsveitarinnar 
höfðu áður gefið leyfi fyrir því 
að persónur í tölvuleiknum yrðu 
byggðar á þeim, en þessar per-
sónur áttu aðeins að flytja þrjú 
lög eftir No Doubt. Þess í stað er 
hægt að nota persónurnar til að 
flytja hátt í sextíu lög. Stjórnendur 
Activision telja að fyrirtækið 
hafi unnið í samræmi við lög og 
reglur. 

Ósáttir popparar

ÓSÁTTIR Meðlimir No Doubt eru ósáttir 
við tölvufyrirtækið Activision.

Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)

Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.bloggar.is

Hot jóga
Hatha Jóga
Byrjendanámskeið
Meðgöngujóga námskeið
Stakur tími 1.500 kr.
Mánaðarkort 9.265 kr.
3 mánaðakort 20.315 kr.
6 mánaðakort 30.600 kr.

15% 
afsláttur af 
öllum kortum

opnunartilboð

Byrjendanámskeið 12.665 kr.
Meðgöngujóga námskeið 9.265 kr. 

Innifalið í kortum eru allir opnir tímar 
ásamt þeirri þjónustu sem boðið er upp á 
í Veggsport.

Ný og persónuleg jógastöð
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Svo virðist sem kreppan 
sé tími ævintýra og hafa 
vinkonurnar Áslaug Rán 
Einarsdóttir, eða Ása eins 
og hún er kölluð, og Anita 
Hafdís Björnsdóttir ákveðið 
að hætta í vinnu sinni, selja 
eigur sínar og halda á vit 
ævintýranna. 

Stúlkurnar stunda báðar svif-
vængjaflug af kappi og næstu tvö 
árin ætla þær að ferðast um heim-
inn og stunda íþróttina. Samhliða 
fluginu hafa þær þó sett á laggirn-
ar verkefni sem kallast The Flying 
Effect til að vekja athygli á frelsis-
málum kvenna á heimsvísu. Verk-
efnið er unnið í samstarfi við UNI-
FEM á Íslandi.

„Þetta byrjaði allt með svif-
vængjafluginu. Það er erfitt að 
lýsa því með orðum hvað ger-
ist þegar maður flýgur, en heim-
urinn og hvernig maður skynjar 
hann breytist. Maður verður frjáls 
eins og fuglinn. Við vorum að velta 
fyrir okkur þessari frelsistilfinn-
ingu og í kjölfarið fórum við að spá 
í hversu misfrjálst fólk er og hvern-
ig fólk túlkar frelsi. Þetta varð 
svo grunnur inn að verkefninu,“ 
útskýrir Ása. Hún segir það hafa 

verið lítið mál að taka þá ákvörð-
un að halda út í óvissuna. „Fjár-
hagslega er þetta svolítið erfitt, 
en það var ekki erfið ákvörðun að 
fara. Það er ákveðinn léttir að losa 
sig við alla þessa óþarfa muni sem 
maður hefur sankað að sér í gegn-
um tíðina, þó að það sé erfitt að láta 
frá sér einstaka hluti.“

Stúlkurnar halda út í byrjun 
desember og verður Nepal fyrsti 
áfangastaður þeirra og þaðan 
halda þær meðal annars til Ind-
lands, Ástralíu og Austur-Evrópu. 
„Samhliða fluginu ætlum við að 
hitta konur í hverju landi og gefa 
þeim tækifæri á að ávarpa heiminn 
í gegnum teikningar, ljóð, bréf eða 
myndir. Við notum svo þetta efni til 
að setja upp sýningar á þeim stöð-
um sem við komum til,“ segir Ása. 

Áætlað er að Ása og Anita snúi 
heim næsta sumar og setji upp sýn-
ingu á verkefninu áður en þær halda 
aftur út í hinn stóra heim. Stúlkurn-
ar eru að leita eftir styrktar aðilum 
fyrir verkefnið og segir Ása að þær 
geti unnið eitthvað í skiptum. „Við 
erum báðar menntaðir grafískir 
hönnuðir þannig við getum tekið 
að okkur verkefni fyrir mögulega 
styrktaraðila.“

Hægt er að fylgjast með verk-
efninu á vefsíðunni www.theflying-
effect.wordpress.com. 

 sara@frettabladid.is

Selja eigur sínar 
og halda út í heim

FRJÁLSAR SEM FUGLINN 
Aníta Björnsdóttir (á mynd) og Ása 
Rán Einarsdóttir leggja af stað út í 
heim á vit ævintýranna. Þær hættu í 
vinnu sinni og selja allar eigur sínar.

Fyrrverandi kærasta leikar-
ans Verne Troyer hefur farið 
fram á nálgunarbann því 
hún óttast að leikarinn muni 
ganga í skrokk á henni. 
Yvette Monet sagði 
að hún hefði 
fengið ógrynni 
af símtölum og 
smáskilaboðum 
frá Troyer þar 
sem hann hefði í 
hótunum við hana. 
Hún heldur því jafn-
framt fram að Troyer 
og vinir hans gangi um 
vopnaðir byssum. „Vinur 
hans er lögreglumaður 
og gengur alltaf um með 

byssu á sér. Ég óttast um líf 
mitt,“ var haft eftir Monet. 
Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem Troyer á í útistöðum 

við fyrrverandi kærustu 
því í fyrra kærði hann 

Ranae Shrider eftir 
að kynlífsmynd-
band með þeim lak 
til fjölmiðla. Troyer 
er frægastur fyrir 
hlutverk sitt sem 

Mini-Me í Austin 
Powers-myndunum.

Hrædd við Mini-Me

DÓLGUR Verne Troyer 
mætti að ósekju bæta 
hegðun sína.

„Þetta verður nú bara svona kitl í hjáverkum, en það 
er gaman að vera kominn í útvarpið aftur,“ segir 
Bjarni Arason. Hann snýr aftur í útvarp eftir eins 
árs hlé þegar hann byrjar með þátt á Kananum kl. 
16 á sunnudaginn. 

Hljótt hefur verið um Bjarna, að minnsta kosti 
útvarpslega séð, eftir að honum var sagt upp störf-
um sem dagskrárstjóri Bylgjunnar í kjölfar hruns-
ins í fyrra. „Ég hef nú bara verið að mennta mig, 
það er eina vitið. Ég er við nám í Keili og er nú bara 
að stefna á að komast í Háskólann. Ætli það verði 
nokkuð fyrr en svona árið 2020! Nei, ég segi svona.“

Bjarni hætti á sínum tíma í námi og stritar nú við 
að ná ígildi stúdentsprófs. „Ég er droppát. Maður 
var alltaf í músíkinni og mátti ekkert vera að því að 
pæla í algebru og þessu dóti.“ 

Tónlistin er ennþá alltaf númer eitt og Bjarni mun 
skemmta á jólahlaðborði í Valsheimilinu nú fyrir 
jólin með Magna, Birgittu og Hemma Gunn. En upp 

á hvað ætlar Bjarni svo að bjóða í nýja þættinum? 
„Þetta er nú bara DJ-þáttur, engin vísindi. Ég kynni 
lög og afkynni. En ég segi ekki hvað klukkan er. Það 
eru allir með klukkur á sér, er það ekki?“ - drg

Látúnsbarkinn snýr aftur

DJ BJARNI Í LOFTIÐ Á NÝ Einar Bárðarson býður Bjarni Ara 
velkominn á Kanann. Tæknimaðurinn Halldór Jóhannesson 
– „Dóri dimmraddaði“ – stendur á milli þeirra.

Söngkonan Rihanna rauf þögnina og ræddi um 
rifrildið við Chris Brown sem endaði samband 
þeirra í viðtali við Diane Sawyer. Rihanna hefur 
hingað til ekki tjáð sig um atvikið, en rifrildið 
endaði með því að Brown beitti hana líkamlegu 
ofbeldi. 

„Ég barðist á móti með því að ýta honum í 
burt með fótunum. Við vorum ekki beint að ríf-
ast lengur. Ég óskaði þess aðeins að þessu mundi 
ljúka, mér blæddi og ég var orðin bólgin. Ég 
hefði ekki komist heim nema fótgangandi, í ball-
kjól og blóðug í framan. Ég vissi í raun ekki hvað 
ég átti að gera næst, ég var ekki með neitt plan,“ 
sagði söngkonan þegar hún rifjaði upp þetta 
örlagaríka kvöld. 

Hún útskýrir að þrátt fyrir barsmíðarnar hafi hún snúið aftur til 
Browns en þrátt fyrir það hafi hún ekki getað fyrirgefið honum. „Ást 
mín blindaði mig og ég sá ekki aðstæðurnar í réttu ljósi. Líkamlegu 
örin hverfa og þá fer maður ósjálfrátt að ljúga að sjálfum sér. Ég hafði 
óbeit á honum en ég reyndi að fela það. En hann vissi þetta, hann spurði 
í sífellu hvort ég hataði hann og alltaf svaraði ég neitandi. En ég hataði 
hann og allt við hann pirraði mig. Að lokum var ég komin með nóg.“

Hataði kærastann

SEGIR FRÁ Rihanna 
tjáði sig í fyrsta sinn 
um barsmíðarnar í við-
tali við Diane Sawyer.

HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS
Fáðu þér miða á www.hhi.is eða í síma 800 6611

á einn miða í desember
milljónir
75

Þeir sem eiga miða í Happdrætti Háskólans geta átt von
á 75 milljóna afmælisvinningi í síðasta útdrætti ársins.
Þú getur ennþá verið með! Tryggðu þér miða fyrir aðeins 
1.000 kr. á mánuði. Við drögum næst 10. nóvember!
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Skyldueign allra ábyrgra 
skotveiðimanna
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Nýja platan með Hjaltalín heitir 
Terminal og fylgir eftir Sleep-
drunk Seasons, sem kom út 
fyrir jólin 2007. Nýja platan er 
í vinnslu erlendis um þessar 
mundir og kemur til landsins 
eftir tæpar tvær vikur. Nokkur 
spenna hefur skapast fyrir plöt-
unni, sem minnir kannski helst 
á þá stemningu sem var í gangi 
þegar Sigur Rós sendi frá sér 
Ágætis byrjun fyrir rúmum tíu 
árum. Ef Sigur Rós var Þursa-
flokkur X-kynslóðarinnar er 
spurning hvort Hjaltalín sé Tod-
mobile krúttkynslóðarinnar. Að 
minnsta kosti er Hjaltalín ófeim-
in við mikið flúr og skraut og 
nýtir möguleika sinfóníuhljóm-
sveitarinnar til hins ýtrasta á 
Terminal.

Á plötunni eru lögin „Suit-
case Man“ og „Stay by You“ 

sem þegar hafa heyrst, auk níu 
annarra. Öll eru sungin á ensku. 
Umslagið gerir Regína María 
Árnadóttir. Nú er bara að sjá 
hvort platan stendur undir vænt-
ingum. - drg

Beðið eftir Hjaltalín

VÆNTINGAR Umslag Terminal með 
Hjaltalín.

Stelpur báru sigur úr býtum í 
öllum flokkum á stuttmynda hátíð 
unga fólksins, Ljósvakaljóðum, 
sem var haldin í Norræna hús-
inu. Besta stuttmyndin var valin 
Dinner Is Served eftir Gunni Þór-
hallsdóttur Von Matern. Myndin 
er sjö mínútur að lengd og fjallar 
um fjölskyldu sem fer vægast sagt 
óhefðbundna leið að því að halda 
sér fullkominni. Besta handrit-
ið af þeim tuttugu sem tóku þátt 
í keppninni var Lítil hjálp eftir 
Höllu Míu Ólafsdóttur. Bestu 
hugmyndina átti Áslaug Einars-
dóttir sem kynnti hugmynd að 
heimildarmynd um uppistandara-
hóp kvenna sem eru allar fyrr-
verandi kærustur frægra uppi-
standara. Leikstjórarnir Ragnar 
Bragason, Silja Hauksdóttir og 
Ottó Geir Borg voru í dómnefnd 

fyrir bestu stuttmyndina. Dóm-
nefndina í handritaflokknum 
skipuðu þau Friðrik Þór Friðriks-
son, Silja Hauks dóttir og Bergur 
Ebbi Benediktsson. 
 - fb

Stelpurnar sigruðu

SIGURVEGARI Gunnur Þórhallsdóttir Von 
Matern ásamt Ragnari Bragasyni og Silju 
Hauksdóttir sem voru í dómnefnd.

Helgi Björnsson
flytur ljúfar dægurperlur og jólalög

Hljómsveitin Hafrót  leikur fyrir dansi

Nánari upplýsingar á grand.is

514 8000Pantanir í síma 

NÝ BÓK EFTIR ÓLAF HAUK
Fuglalíf á Framnesvegi 
er sjálfstætt framhald 

Flugu á vegg sem út kom 
í fyrra og hlaut einróma 

lof gagnrýnenda. Hér
heldur höfundur áfram 
að rekja uppvaxtarsögu

drengsins í Vesturbæ 
Reykjavíkur fram á

unglingsár. Gamansöm, 
dramatísk og hugljúf 

saga sem lætur engan 
ósnortinn.

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Nokkrar umsagnir um Flugu á vegg:

Ljúfsár ... hrífandi ... dramatísk og einlæg ...
– Einar Falur Ingólfsson, Lesb. Mbl.

Unaðslegt að lesa þetta ... virkilega góð bók
– Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljan

★★★★

Ólafur er leiftrandi höfundur þe
hann er bestur. ... Það er heiður
yfir frásögninni allri, væntumþy
ekkert væl.

      – Páll B. Baldvinsson, Fréttabl.
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

10
10
L
16
L
L
16
10
L

DESEMBER   kl. 4 - 6 - 8 - 10
DESEMBER LÚXUS kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
THIS IS IT   kl. 3 - 5.30 - 8  - 10.30
ZOMBIELAND     kl. 8 - 10
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2   kl.1
JÓHANNES   kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM    kl. 2.40 - 5.20
9    kl.1
ÍSÖLD 3    kl.1

SÍMI 462 3500

DESEMBER   kl. 8 - 10
THIS IS IT   kl. 5.45 - 8 - 10.10
JÓHANNES    kl. 5.45
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2   kl.4

10
L
L
L

10
L
L
16

DESEMBER   kl. 4 - 6 - 8 - 10
THIS IS IT   kl.3 - 5.30 - 8  - 10.30
JÓHANNES   kl. 4 - 6 - 8 - 10
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl.2.40 - 5.20 - 8 - 10.40

SÍMI 530 1919

16
12
16
12
16

PARANORMAL ACTIVITY kl.4 - 6 - 8 - 10
WANTED AND DESIRED kl. 5.45
ZOMBIELAND     kl.3.20 - 8 - 10 
BROKEN EMBRACES kl.3.20 - 6 - 9
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl.3.20 - 6 - 9

SÍMI 551 9000

300kr. 550kr.

550kr. 550kr.

SÝNINGUM FER FÆKKANDI

- A.K. - ÚTVARP SAGA - A.S.G. - BYLGJAN

SÝND ÚT NÓVEMBER 
SÖKUM VINSÆLDA

UPPLIFÐU LISTAMANNINN EINS OG 
ÞÚ HEFUR ALDREI SÉÐ HANN ÁÐUR.

ÁÐUR ÓSÉÐ MYNDEFNI 
SEM HEIMURINN HEFUR BEÐIÐ EFTIR.

.com/smarabio

25.000
MANNS!

BÚÐU ÞIG UNDIR MATRÖÐ
SEM ÞÚ GLEYMIR SEINT.

SLÁANDI, ÓGNVEKJANDI OG SVO 
MÖGNUÐ AÐ ÞÚ SITUR EFTIR Í LOSTI! 

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, BOÐSMIÐA Á 
FORSÝNINGAR O.M.FL.

„Vel gert og 
sannfærandi jóladrama 
sem minnir á það sem 

mestu máli skiptir“
-Dr. Gunni, FBL

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16

V I P

V I P

16

16

16

16

16

12

12

12

7

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

HVERNIG STÖÐVARÐU MORÐINGJA 
SEM ER NÚ ÞEGAR Í FANGELSI?

LAW ABIDING CITIZEN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 8 - 10:20
MORE THAN A GAME kl.1:30 - 3:40 - 5:50-8-10:20
THE INFORMANT kl. 8 - 10:20
THE INFORMANT kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
TOY STORY M/ ísl. Tali kl. 12(3D) - 2(3D) - 4(3D) - 6(3D)

COUPLES RETREAT kl. 5:50 - 8 - 10:20
GAMER kl. 8
FAME kl. 12
ORPHAN kl. 10:20
ALGJÖR SVEPPI kl. 12 - 2 - 4 - 6
UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40

TURANDOT kl. 6
LAW ABIDING CITIZEN kl. 8:10 - 10:30
THE INFORMANT kl. 8:10 - 10:30
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali kl. 12:15(3D) - 2:15(3D)

COUPLES RETREAT kl. 10:30D

SKELLIBJALLA M/ ísl. Tali kl. 4:15D

FAME kl. 3:50 - 6
ALGJÖR SVEPPI kl. 6:15D

UPP M/ ísl. Tali kl. 11:50 - 3:50

LAW ABIDING CITIZEN kl. 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI kl 2 - 4 - 6
SKELLIBJALLA kl. 2 - 4
FAME kl. 6 
COUPLES RETREAT kl. 8 - 10:20

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DESEMBER kl. 2, 4 og 6 10

PARANORMAL ACTIVITY kl. 6, 8 og 10 16

COUPLES RETREAT kl. 8 og 10.15 12

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI: ELTIÐ APANN kl. 2 og 4 - Ísl. tal L

JÓHANNES kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L

T.V. - Kvikmyndir.is

550 kr.  í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

28.000 MANNS

V.J.V - FréttablaÐiÐ

Rithöfundurinn Einar Már 
Guðmundsson og gítar-
leikarinn Gunnar Bjarni 
Ragnarsson hafa snúið bök-
um saman og sent frá sér 
plötuna Sjaldgæfir fuglar.

„Þetta er bara ekta pönk, að gera 
hlutina með stemninguna og sköp-
unarkraftinn að vopni,“ segir 
Einar Már. Hann hefur í félagi 
við Gunnar Bjarna Ragnarsson, 
gítarleikara Jet Black Joe, gefið 
út plötuna Sjaldgæfir fuglar. Þar 
spilar Gunnar Bjarni ásamt blús-
sveitinni Johnny and the Rest, 
með Hrafnkel, son Einars Más 
innanborðs, lög við ljóð skálds-
ins. Flest lögin eru eftir Gunnar 
Bjarna, sem sá einnig um allar 
útsetningar. 

Vinnan við plötuna tók um það 
bil tvo mánuði og voru lögin spil-
uð af fingrum fram með gömlum 
hljóðfærum úr eigu gítarleikarans 
til þess að ná upp rétta andrúms-
loftinu. Þrátt fyrir að samstarf 
þeirra Einars Más og Gunnars 
Bjarna sé harla óvenjulegt virð-
ast þeir hafa smollið vel saman. 
„Ég vissi mjög vel af tónlist Gunn-
ars. Þegar hann kom til liðs við 
mig fannst mér það gott val því 
ég hef alltaf fílað Jet Black Joe 
og hvað lögin þeirra hafa lifað 
tímans tönn,“ segir Einar Már. 
Hann telur að líkja megi verkefn-
inu, upp að vissu marki, við gæfu-
ríkt samstarf ljóðskáldsins Peters 
Ronald Brown og Jack Bruce úr 
Cream og einnig samstarf Roberts 

C. Hunter og hljómsveitar innar 
Grateful Dead. 

Einar Már les upp nokkur ljóð-
anna  á plötunni og fóru þær upp-
tökur fram í dúfnakofa sem er  í 
hljóðveri Gunnars Bjarna. Minnti 
stemningin þá félaga stundum á 
ljóðalestur Jims Morrison á plötu 
hans An American Prayer. „Þær 
veita manni hugarró. Maður var 
með þetta þegar maður var yngri,“ 
segir Gunnar Bjarni um dúfurnar 
og telur það fullkomlega eðlilegt 
að hafa kofann í hljóðverinu, enda 
spila dúfurnar sína rullu á plöt-
unni.

Nokkrum árum áður en Gunn-
ar Bjarni kom að verkefninu var 

hann  beðinn um að semja lag við 
ljóð úr ljóðabók Einars, Ég stytti 
mér leið fram hjá dauðanum. Þar 
með hófst samstarf þeirra tveggja. 
Eftir efnahagshrunið varð Einar 
Már mjög áberandi í fjölmiðlum. 
„Einar virtist vera alls staðar og 
þegar hann spurði hvort ég væri til 
í að koma í þetta verkefni sagði ég 
já. Þetta var mikil áskorun fyrir 
mig,“ segir Gunnar Bjarni og er 
ánægður með samstarfið. „Auð-
vitað þurfti ég að fíla ljóðin hans 
og eftir að ég kláraði þetta er ég 
búinn að átta mig á því að það er 
rosalega gott að hafa góð ljóð við 
lögin mín,“ segir hann og brosir.  

 freyr@frettabladid.is

EINAR MÁR OG GUNNAR 
BJARNI SNÚA BÖKUM SAMAN

EINAR MÁR OG GUNNAR BJARNI Einar Már og Gunnar Bjarni hafa sent frá sér 
plötuna Sjaldgæfir fuglar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LADDI STEFÁN KARL HERDÍS ÞORVALDS STEFÁN HALLUR UNNUR BIRNAOG

28.000 MANNS
Besta myndin síðan
Sódóma Reykjavík

...Sannkölluð “feelgood”
-mynd, ekki veitir af

Þetta er alvöru
tær snilld

VINSÆLASTA MYNDIN
Á ÍSLANDI Í DAG

3/4
- Atli Steinn, Bylgjan

1/2
- S.V. MBL- A.K. - Útvarp Saga

KEFLAVÍKSELFOSS

SPARBÍÓ
30.000 GESTIR!

SKELL IBJALLA M/ ísl. Tali kr. 550
kl. 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 11:50 í Kringlunni

TILBOÐSVERÐ

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓKL.3.20 REGNBOGINN

550kr.

KL.4 REGNBOGINN

300kr.

550kr.

KL.3.20 REGNBOGINN

300kr.

KL.3.20 REGNBOGINN KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.300kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.

KL.2.40 HÁSKÓLABÍÓ



Laugavegi · Kringlunni 
www.skifan.is

Nýtt
í Skífunni

DVD tilboð

Nýtt erlent

Nýjir tölvuleikir

2.699 kr.

Helgar

tilboðHHHHHHHeHeHeHe
tiltttil

HHHeHH

2.299 kr.

Helgar

tilboðHHHHHHHHHHeeee
tiltttil

HHHeH

1.999 kr.

Helgar

tilboðHHHHHHHHHHeeee
tiltttil

HHHeH

Áritanir
 í Skífunni Kringlunni í dag

Á móti sól 
spila og árita kl.14

Helgi Björns
áritar og tekur lagið kl.16 

2.199 kr.

Helgar

tilboðHHHHHHHeHeHeHe
ttiltttil

HHHHeHH

2.299 kr.

Helgar

tilboðHHHHHHHeHeHeHe
ttilttttil

HHHHeHH

Nýjar íslenskar plötur

Aðeins í Skífunni!forsala á plötunni 8 með Á móti sól
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI  Guðlaugur Victor Páls-
son var fljótur að festa sig í sessi 
hjá varaliði enska úrvalsdeildar-
liðsins Liverpool en hann gekk til 
liðs við félagið í janúar.

Hann hefur síðan þá aðallega 
spilað á miðjunni eða sem bak-
vörður. Hann var í nýju hlutverki 
þegar Liverpool mætti Everton 
á þriðjudagskvöldið. Þá lék hann 
sem miðvörður.

„Victor stóð sig vel í nýrri 
stöðu,“ sagði John McMahon þjálf-
ari. „Við teljum að þetta gæti verið 
hans framtíðarstaða vegna þess 
að hann er mikill íþróttamaður og 
hefur góðar sendingar.“  - esá

GUÐLAUGUR VICTOR Hefur verið 
fastamaður í varaliði Liverpool í tæpt 
ár. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þjálfari varaliðs Liverpool ánægður með Guðlaug:

Sjáum Guðlaug fyrir 
okkur sem miðvörð

Nýr starfsmaður!
Geir Sigurðsson, sigurvegari í 
ungliðakeppni Intercoiffure 2009 
er mættur til starfa.

hársnyrtistofa, Listhúsinu Engjateigi 17, 
sími 581 3055, hjadudda@simnet.is

Umfelgun og ný dekk á góðu verði

Opið í dagfrá 9 til 13Lokað í Knarrarvogiog á Akureyri

   Fræðslukvöld ÍSÍ 12. nóv. 
    E-salur Íþr.-miðst. í Laugardal kl. 17-21.  Hafrún 

Kristjánsdóttir sálfræðingur fjallar um íþróttasálfræði.  Hluti 
náms á 2. stigi þjálf.menntunar ÍSÍ en samt öllum opið 16 
ára og eldri s.s. iðkendum.  Skráning á namskeid@isi.is eða 
í 514-4000.  Aðeins kr. 3.500.-  

SSjjáá nnáánnaarr áá wwwwww..iissii..iiss

Landsliðsmaðurinn Ólafur Ingi Skúlason skoðar framtíðarmögu-
leika sína þessa dagana. Hann segir líklegt að hann muni yfirgefa 
herbúðir sænska félagsins Helsingborg um áramótin eftir að hafa 
verið þar í tæp þrjú ár.

„Ég myndi telja það frekar líklegt að ég yfirgefi félagið um 
áramótin. Þá rennur samningur minn við félagið út,“ segir Ólafur 
Ingi sem getur þó verið áfram kjósi hann svo.

„Þeir hafa boðið mér nýjan samning. Hann er til eins árs 
fyrir þá en tveggja ára fyrir mig. Ég get ákveðið að vera áfram 
seinna árið ef ég vil. Þessi samningur er fjárhagslega lakari 
en núverandi samningur enda er kreppa hér eins og annars 
staðar. Á móti kemur að ég get fengið mig lausan fyrir 
frekar litla fjárhæð ef það kemur spennandi tilboð,“ 
sagði Ólafur Ingi.

Ólafur Ingi segir að sér og sinni fjölskyldu líði vel 
í Svíþjóð en hann vilji samt prófa eitthvað nýtt. Hann 
neitar því ekki að hugurinn stefni að einhverju leyti til Eng-
lands. Hann var á mála hjá Arsenal í fjögur ár og svo síðar hjá 
Brentford í eitt og hálft ár.

„Ég er búinn að prófa að vera í neðri deildunum á Englandi 
þar sem reksturinn var erfiður. Ég væri til í að fara til Eng-
lands en þá helst ekki nema í einhverja alvöru, í lið sem er 
að lágmarki í B-deildinni,“ sagði Ólafur Ingi.

Hann segist hafa fengið einhverjar fyrirspurnir frá 
Englandi en það sé allt á frumstigi. Einnig hafa lið í 

Svíþjóð og Danmörku haft samband.
„Ég þarf kannski að bíða aðeins lengur með 

England. Liðin þar eru ekki endilega búin að sjá 
hvað þau vantar fyrr en í desember. Nú þarf 
maður að vera þolinmóður en það er að sama 
skapi ekkert auðvelt því maður vill helst hafa sín 

mál á hreinu. Ég er samt alltaf með þetta hér í Svíþjóð 
þannig að ég er rólegur,“ sagði Ólafur Ingi, sem er á leið 

með landsliðinu til Teheran þar sem það mætir landsliði 
Írans eftir helgi.
„Það verður gaman. Ég hefði nú aldrei farið þangað 

nema til að spila fótbolta. Ég er búinn að fara til Armeníu og 
Georgíu með Helsingborg. Það verður gaman að bæta Íran við.“

ÓLAFUR INGI SKÚLASON:  LIÐ FRÁ ENGLANDI OG DANMÖRKU SÝNA LANDSLIÐSMANNINUM ÁHUGA

Ólafur Ingi er líklega á förum frá Helsingborg

BOX Hnefaleikakapparnir David 
Haye og Nikolai Valuev voru 
vigtaðir í Nürnberg í Þýskalandi 
í dag fyrir bardaga kappanna sem 
fram fer á laugardagskvöld.

Bardaginn hefur gengið undir 
nafninu Davíð og Golíat vegna 
hæðar- og þyngdarmunar á köpp-
unum tveimur. 

Þrátt fyrir að hinn 1,90 metra 
hái Haye hafi aldrei vigtast þyngri 
en hann gerði í dag, eða 99 kíló, 
þá er hann samt tæpum 45 kíló-
um léttari en hinn 2,13 metra hái 
Valuev. 

„Haye er ekkert mikið þyngri 
en hann hefur verið áður. Hann er 
samt massaðari og leit frábærlega 

út. Hann virtist ekki vera með 
gramm af fitu utan á sér,“ sagði 
Jim Watt, hnefaleikasérfræðing-
ur Sky, sem var á staðnum.

„Það sem heillaði mig mest 
var grimmdin í augunum á Haye 
þegar hann starði á Valuev. Hann 
er mættur til þess að gera eitt-
hvað, það leyndi sér ekki. Hann er 
svakalega ákveðinn,“ sagði Watt 
hrifinn.

Risinn Valuev hefur aldrei verið 
sleginn niður áður og Haye hefur 
lofað að verða fyrsti maðurinn til 
að ná þeim árangri.

Bardaginn er í útsendingu á Stöð 
2 Sport og hefst útsendingin kl. 
22.50 í kvöld.  - óþ

Spennan farin að magnast fyrir bardaga Valuevs og Hayes sem mætast í kvöld:

Valuev er 45 kílóum þyngri en Haye

DAVÍÐ OG GOLÍAT Mætast í kvöld. 
  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

> Stórleikur í Krikanum

Það verður væntanlega mikið fjör að Ásvöllum á sunnu-
dag þegar Hafnarfjarðarliðin Haukar og FH mætast í 
N1-deild karla. Bæði lið hafa fimm stig og 
sitja í öðru og þriðja sæti deildarinnar. 
Það var fullt út úr húsi þegar þessi sömu 
lið mættust í fyrra og muna elstu menn 
vart eftir annarri eins stemningu á leik í 
efstu deild á Íslandi. Hafnfirðingar munu 
vafalítið fjölmenna á leikinn nú um 
helgina og almennir handbolta-
áhugamenn ættu einnig að láta sjá 
sig og upplifa magnaða stemningu.

KÖRFUBOLTI „Það er frábært að 
vinna feikisterkt lið KR tvisvar á 
tæpri viku. Þetta var dæmigerð-
ur bikarleikur og þó svo að vörn-
in hafi ef til vill ekki gengið alveg 
eins og við lögðum upp með var 
sigurviljinn mikill. 

Mér fannst ég vera hræðilegur 
í leik liðanna á dögunum og var 
ákveðinn í að bæta fyrir það og var 
funheitur í kvöld,“ sagði ánægður 
Magnús Þór Gunnarsson sem skor-
aði 28 stig í 90-86 sigri Njarðvíkur 
gegn KR í 32-liða úrslitum Subway-
bikarsins í gærkvöldi.

Strax frá fyrsta flauti var leik-
urinn mjög hraður og harður og 
leikmenn beggja liða gengu eins 
mögulega langt í barningnum og 
dómarar leiksins leyfðu enda sjálf-
ur bikardraumurinn í húfi. Jafnt 
var á öllum tölum í fyrsta leikhluta 
en staðan var 12-12 þegar hann 
var hálfnaður og 24-24 að honum 
loknum. Í öðrum leikhluta virtust 
heimamenn í Njarðvík, sem voru 
studdir rækilega af troðfullri 
Ljónagryfjunni, vera að ná yfir-
höndinni en gestirnir í KR náðu 
að klóra sig aftur inn í leikinn með 
mikilli baráttu og leiddu í hálfleik 
39-44. Í þriðja leikhluta breyttist 
gangur leiksins mjög og skyttur 
liðanna fengu að njóta sín. Njarð-
víkingurinn Magnús Þór Gunnars-
son var allt í öllu hjá heimamönn-
um; hann setti niður fjóra þrista í 
leikhlutanum og hélt Njarðvík inni 
í leiknum. Flest benti til þess að 
KR færi inn í lokaleikhlutann með 
fjögurra stiga forystu en Kristján 
Rúnar Sigurðsson setti þá niður 

rándýra flautukörfu og minnkaði 
muninn niður í eitt stig, 65-66 og 
allt ætlaði um koll að keyra á pöll-
unum.

Það vantaði heldur ekki dramat-
íkina í lokaleikhlutanum en staðan 
var 86-84 Njarðvík í vil þegar um 
mínúta lifði leiks og KR-ingar með 
boltann. KR-ingar fóru hins vegar 
illa að ráði sínu á lokakaflanum og 
Njarðvíkingar sýndu að þeir eru 
með stáltaugar og kláruðu leikinn 
90-86 og komust áfram í sextán 
liða úrslitin.

Páll Kolbeinsson, þjálfari KR, 
var vitanlega svekktur eftir tapið 
en það var enginn uppgjafartónn 

í honum. „Ég er auðvitað ósátt-
ur með annað tapið á skömmum 
tíma gegn Njarðvík í leikjum sem 
við höfum leitt og verið með yfir-
höndina. Við erum að henda þessu 
frá okkur á lokamínútunum og það 
er hlutur sem við verðum að laga. 
Magnús vinur minn Gunnarsson 
var þeim líka dýrmætur og það 
er erfitt að eiga við hann þegar 
hann dettur í stuðið. Það vantaði 
hins vegar að einhver af mínum 
leikmönnum myndi stíga upp en 
við munum ekki tapa aftur gegn 
Njarðvík í vetur. Því skal ég lofa,“ 
sagði Páll ákveðinn. 

 omar@frettabladid.is

KR aftur bráðin í Ljóna-
gryfju Njarðvíkinga
Ljónagryfjan í Njarðvík er ekki uppáhaldsstaður KR-inga þessa dagana. Þeir 
töpuðu þar í annað sinn á tæpri viku fyrir Njarðvík, núna í bikarnum.

GRÍÐARLEG BARÁTTA Fannar Ólafsson og Friðrik Stefánsson slást hér um boltann í 
leiknum í gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Subway-bikar karla:
Njarðvík-KR   90-86
Stig Njarðvíkur: Magnús Gunnarsson 28, Jóhann 
Árni Ólafsson 18, Guðmundur Jónsson 11, Friðrik 
Stefánsson 10, Páll Kristinsson 10, Hjörtur Einars-
son 6, Rúnar Erlingsson 4, Kristján Sigurðsson 3.
Stig KR: Semaj Inge 19, Brynjar Þór Björnsson 14, 
Finnur Atli Magnússon 14, Fannar Ólafsson 11, 
Tommy Johnson 9, Darri Hilmarsson 7, Skarphéð-
inn Ingason 7, Jón Orri Kristjánsson 5.
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FÓTBOLTI Sjö ár eru liðin síðan 
Manchester United tókst að vinna 
Chelsea á Stamford Bridge í Lund-
únum en þar munu liðin á morgun 
eigast við í toppslag helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. Chelsea er 
á toppnum eins og er og getur með 
sigri aukið forystu sína á Man.
Utd í fimm stig. Sigri United kom-
ast þeir rauðklæddu hins vegar á 
toppinn.

United hefur þó aðeins unnið 
einn af síðustu tíu leikjum sínum á 
heimavelli Chelsea. Alex Ferguson, 
stjóri liðsins, vill bæta úr því.

„Við viljum bæta árangur okkar 
á þessum velli,“ sagði Ferguson 
í gær. „Hann hefur ekki verið 
það góður á undanförnum árum. 
Við höfum gert nokkur jafntefli 
en ekkert meira en það. Okkur 
gekk áður fyrr mun betur á Stam-
ford Bridge en höfum gefið eftir 
á síðustu árum. Leikmenn vita 
hversu mikilvægur leikurinn er og 
frammistaða þeirra skiptir miklu 
máli.“

Ferguson á von á því að þeir 
Nemanja Vidic og Dimitar 
Berbatov verði báðir klárir í slag-
inn en þeir hafa átt við meiðsli að 
stríða. Rio Ferdinand og Ji-Sung 
Park eru þó báðir meiddir og þá 
verður Gary Neville í banni.

Hjá Chelsea er Jose Bosing-
wa enn meiddur en allir aðrir eru 
klárir í slaginn, einnig þeir Yuri 
Zhirkov og John Obi Mikel sem 
hafa verið að glíma við meiðsli.

Á sama tíma í fyrra var Chel-
sea með fimm stiga forystu á 
United í deildinni. United varð 

þó meistari um vorið og lauk 
tímabilinu með sjö stiga forystu 
á Chelsea. Það getur því margt 
breyst enn þó svo að Chelsea nái 

aftur fimm stiga forystu nú.
„Í mínum huga er þetta ekki 

úrslitaleikur um titilinn,“ sagði 
Ferguson. „Þetta gæti vissulega 
verið mikilvægur leikur og það 
kann að vera gott að hafa unnið 
þennan leik þegar við hugsum til 
baka í maí næstkomandi. En það er 

erfitt að koma fyrir sig mikilvægi 
leiksins nú.“

United hefur byrjað mun betur í 
haust en það gerði á síðasta tíma-
bili og það kann að valda andstæð-
ingum þeirra áhyggjum. Chelsea 
er þó á góðu skriði og hefur skor-
að alls níu mörk í síðustu tveimur 

deildarleikjum sínum. Didier 
Drogba er í miklu stuði og hefur 
til þessa skorað tólf mörk í fjór-
tán leikjum í öllum keppnum með 
Chelsea.

„Þetta verður mjög áhugaverður 
leikur og við erum ánægðir með 
að þessi leikur skuli fara fram nú 
því okkur hefur gengið mjög vel,“ 
sagði Carlo Ancelotti, stjóri Chel-
sea. „En við vitum að þetta verður 
erfiður leikur. Manchester United 
er með mjög sterkt lið og er komið 
áfram í Meistaradeildinni, rétt 
eins og við. Þeim gengur einnig 
mjög vel í úrvalsdeildinni. En öll 
lið hafa sína veikleika og það er 
ekkert lið ósigrandi.“

Chelsea er eina liðið sem hefur 
enn ekki tapað fyrir öðru stórliði 
í ensku úrvalsdeildinni í haust. 
Chelsea vann 2-0 sigur á Liverpool 
en síðarnefnda liðið vann Unit-
ed með sama mun um þarsíðustu 
helgi. United vann að sama skapi 
góðan sigur á Arsenal í haust.

Hafa ber einnig í huga að þar 
sem Chelsea og United mætast inn-
byrðis um helgina er kjörið tæki-
færi fyrir Arsenal að blanda sér 
enn meira í toppbaráttuna. Liðið 
er sem stendur þremur stigum á 
eftir United en á leik til góða. Liðið 
mætir Wolves í dag en Arsenal 
hefur ekki tapað þar síðan 1978.

Umferðinni lýkur svo á mánu-
dagskvöldið þegar Liverpool tekur 
á móti Birmingham sem hefur 
reyndar ekki tapað síðustu þremur 
leikjum sínum á Anfield. Ef úrslit 
annarra leikja um helgina verða 
Liverpool óhagstæð getur liðið 
verið komið niður í níunda sæti 
deildarinnar þegar leikurinn hefst 
á mánudagskvöldið.

 eirikur@frettabladid.is

United ekki unnið á Brúnni í sjö ár
Chelsea tekur á morgun á móti Manchester United í toppslag helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Með 
sigri getur Chelsea tryggt sér fimm stiga forystu á toppnum áður en tveggja vikna landsleikjafrí tekur við.

USS Patrice Evra sendir Michael Ballack skilaboð þegar United og Chelsea áttust við í 
leiknum um Samfélagsskjöldinn í ágúst síðastliðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
hefur jafnað sig á axlarmeiðslum 
sínum og getur spilað með AS 
Monaco í frönsku úrvalsdeildinni 
á nýjan leik. Hann hefur verið 
frá í þrjár vikur en gæti feng-
ið tækifæri í dag þegar Monaco 
mætir botnliði Grenoble klukkan 
18 í dag. 

Eiður Smári hefur aldrei spilað 
heilan leik með Monaco. Þrívegis 
hefur hann verið í byrjunarliðinu 
og einu sinni kom hann inn á sem 
varamaður. Hann á enn eftir að 
skora sitt fyrsta mark í Frakk-
landi.

Monaco hefur þó gengið vel 
síðan hann kom til liðsins. Liðið 
tapaði að vísu fyrir toppliði 
Bordeaux um síðustu helgi, 1-0, 
en er í þriðja sæti deildarinnar 
með 21 stig eftir ellefu leiki.

Grenoble hefur hins vegar 
gengið skelfilega í haust, tapað 
öllum ellefu leikjum sínum til 
þessa og er með markatöluna 5-23.

Fleiri leikmenn Monaco hafa 
náð sér af meiðslum og geta spil-
að í dag. Juan Pablo Pino hefur 
verið frá síðan í 
september vegna 
meiðsla á kálfa en 
er klár í slaginn 
í dag. Þá er Chu-
Young Park búinn 
að jafna sig eftir 
smávægileg 
meiðsli 
sem hann 
hlaut á 
æfingu í 
síðustu 
viku.

 - esá

Eiður Smári Guðjohnsen:

Orðinn heill 
heilsu á ný

EIÐUR SMÁRI 
GUÐJOHNSEN

FÓTBOLTI Fernando Torres 
er farinn til Spánar þar 
sem hann er sagður ætla 
að leita sér læknisaðstoð-
ar vegna þeirra meiðsla 
sem hafa plagað hann að 
undanförnu.

Torres hefur verið að 
glíma við meiðsli í nára og 
hefur af þeim sökum ekki 
náð að beita sér fyllilega í 
leikjum Liverpool í haust.

Læknar Liverpool hafa 
reynt að leysa vandann en nú 
hefur Torres ákveðið að leita 
sér einnig læknisaðstoðar í 
Valencia á Spáni. 

Margir leikmenn Liverpool 
hafa átt við meiðsli að stríða 

en orðrómur hefur verið á 
kreiki um að bæði Steven 
Gerrard og Torres þurfi 

að gangast undir aðgerð 
til að fá bót meina 
sinna. - esá

Liverpool hefur áhyggjur af meiðslum Torres:

Spænskir læknar 
skoða meiðsli Torres

TORRES Spilaði 
sárþjáður gegn Lyon í 
Meistaradeildinni.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Alþjóðadómstóll íþrótta-
mála (CAS) hefur tekið til greina 
áfrýjun enska úrvalsdeildarfélags-
ins Chelsea gegn banni við leik-
mannakaupumsem alþjóðaknatt-
spyrnusambandið (FIFA) dæmdi 
Lundúnafélagið í. 

Samkvæmt banni FIFA mátti 
Chelsea ekki fá til sín nýja leik-
menn fyrr en árið 2011 vegna þess 
að félaginu var gefið að sök að hafa 
sannfært hinn átján ára gamla 
Gael Kakuta um að svíkja samn-
ing sinn við franska liðið Lens til 
þess að skrifa frekar undir samn-
ing við Chelsea. 

CAS ákvað að áflétta banninu 
þangað til endanleg niðurstaða 
yrði tekin í málinu en ekki liggur 
fyrir að svo stöddu hvenær það 
gæti orðið. 

Að öllu óbreyttu getur Chelsea 
nú tekið þátt í félagaskiptaglugg-
anum sem opnast í janúar. 

Líklegt er að Lundúnafélagið 
muni þá stökkva til og fjárfesta 
grimmilega, ekki síst þar sem lykil-
mennirnir Didier Drogba, Salomon 
Kalou, Michael Essien og John Obi 
Mikel eru líklegir til þess að missa 
af stærstum hluta janúarmánaðar 
vegna Afríkukeppninnar.

Samkvæmt breskum fjölmiðlum 
er Chelsea sagt tilbúið að eyða í það 
minnsta fimmtíu milljónum punda 
í nýja leikmenn í janúar.    - óþ

Leikmannakaupabanni Chelsea aflétt tímabundið:

Chelsea getur keypt 
á ný í janúar

UPP MEÐ VESKIÐ Chelsea getur líklega 
keypt menn í janúar. NORDIC PHOTOS/GETTY 

TOPPSLAGUR!

Á MORGUN KL. 15:30

5.290 KR.Á MÁNUÐI Í 3 MÁNUÐIFYRIR KREDITKORTHAFA VISA

FRÁBÆRT ÁSKRIFTARTILBOÐ
Á AÐEINS

CHELSEA
MAN.UTD.



SÍMI 440 1000
  WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Leikmenn heimsækja þjónustustöð N1 í Lækjargötu milli 

13:30 og 14:30 og gefa eiginhandaráritanir, taka við 

hvatningu gesta og dæla á tankinn fyrir þá sem vilja. 

Við gefum líka miða á leikina. Fyrstur kemur, fyrstur fær!

Baráttan um 
Hafnarfjörð

Í dag hitum við upp fyrir spennandi stórleiki 
Hafnarfjarðarliðanna í N1 deildinni á morgun

hefst á N1 Lækjargötu í dag

60%

99 kr.

afsláttur á 
nammibar

ís í brauð-
formi

N1 deild kvenna
á morgun kl. 14 

N1 deild karla  
á morgun kl. 16

Við bjóðum 

upp á kaffi 

og smakk 

af nýbökuðu 

bakkelsi

Haukar – Fram 

Haukar – FH 
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STÖÐ 2

SVT 1

10.00 Migranterne 10.30 På de syv have 
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 
Boxen 11.20 Truslen fra dybet 12.05 
Håndboldsondag 13.30 Håndboldsondag 
14.55 Håndboldsondag 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 Kriminalkommissær Foyle 22.50 
Columbo 

15.30 Í nærveru sálar

16.00 Hrafnaþing 

17.00 Græðlingur

17.30 Mannamál 

18.00 Maturinn og lífið 

18.30 Neytendavaktin 

19.00 60 plús 

19.30 Óli á Hrauni

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Í kallfæri

21.30 Birkir Jón

22.00 Hrafnaþing 

10.20 Løvebakken 10.45 Migrapolis 
11.15 Kunnskapskanalen 11.40 Billy Elliot 
13.30 V-cup skøyter 15.50 Eventyret om 
Thea Foss 16.15 Ut i nærturen 16.30 
Åpen himmel 17.00 Linus i Svingen 
17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen 
18.45 Sportsrevyen 19.15 Tore på sporet 
20.05 Mona Lisa Smile 22.00 Kveldsnytt 
22.15 Forsnakkinga som samla Tyskland 
23.10 Beat for beat 

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.

10.17 Svarti folinn  (The Young 
Black Stallion)

11.07 Mennskum mönnum of-
vaxið  (Beyond Human Limits) 
(2:3)

12.00 Hvað veistu? - Stjórna 
geimgeislar loftslaginu?

12.30 Silfur Egils 

13.50 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik Hauka 
og Fram í efstu deild kvenna.

16.00 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik Hauka 
og FH í efstu deild karla.

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Lína  (5:7) (e)

17.51 Litli draugurinn Laban 
 (5:6)

18.00 Stundin okkar 

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fréttaaukinn 

20.10 Himinblámi  (Himmelblå) 
(2:16) Norskur myndaflokkur. 

21.00 Persónur og leikendur 
 Eva María Jónsdóttir ræðir við 
Róbert Arnfinnsson. 

21.45 Beaufort-kastali  (Beau-
fort) Ísraelsk bíómynd frá 2007 um 
ísraelskan herflokk á undanhaldi frá 
Líbanon. 

23.55 Silfur Egils  (e)

01.15 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 (3:25) 

16.35 Doctors (4:25)

17.05 Doctors (5:25)

17.35 Doctors (6:25)

18.05 Doctors (7:25)

18.30 Seinfeld (16:24) 

18.55 Seinfeld (17:24) 

19.20 Seinfeld (12:24)

19.40 Seinfeld (13:24)

20.05 So You Think You Can 
Dance (7:25) Sjötta þáttaröðin.

20.50 So You Think You Can 
Dance 

21.35 Blade (6:13) Kynngimagn-
aðir spennuþættir um Blade sem er 
hálfur maður og hálf vampíra.

22.20 Logi í beinni

23.10 Auddi og Sveppi

23.45 Seinfeld (16:24)

00.05 Seinfeld (17:24) 

00.30 Seinfeld (12:24)

00.55 Seinfeld (13:24) 

01.20 Modern Toss (5:6)

01.45 The O.C. 2 (19:24)

02.30 ET Weekend 

03.15 Sjáðu

04.20 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.20 Mónakó - Grenoble 
Foot 38 Útsending frá leik í frönsku 
deildinni.

14.00 Race of Champions Út-
sending frá Race of Champions en 
í þessu skemmtlega móti etja kappi 
allir bestu ökuþórar heims úr hinum 
ýmsu akstursíþróttum.

16.20 Nikolai Valuev - David 
Haye Útsending frá bardaga Nikolai 
Valuev og David Haye.

17.50 Atletico Madrid - Real 
Madrid Útsending frá nágranna-
slag Atletico Madrid og Real Madrid í 
spænska boltanum.

22.30 Barcelona - Mallorca Út-
sending frá leik Barcelona og Mall-
orca í spænska boltanum.

08.40 Mörk dagsins Allir leikir 
dagsins í ensku úrvalsdeildinni skoð-
aðir. Öll bestu tilþrifin og mörkin á 
einum stað.

09.20 Aston Villa - Bolton Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

11.00 Tottenham - Sunderland 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

12.40 Mörk dagsins 

13.20 Hull - Stoke Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

15.30 Chelsea - Man. Utd Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni. Chelsea hefur tveggja stiga 
forskot á Englandsmeistarana en 
Chelsea er á toppi deildarinnar.

18.00 West Ham - Everton Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

19.40 Wigan - Fulham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.20 Wolves - Arsenal Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.00 Man. City - Burnley Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.15 World Cup of Pool 2008 
 (e)

13.05 Dynasty  (e)

13.55 Dynasty  (1:29) (e)

14.45 Yes Dear  (9:15) (e)

15.10 Lífsaugað  (7:10) (e)

15.50 Innlit/ Útlit  (2:10) (e)

16.20 Nýtt útlit  (5:10) (e)

17.10 Spjallið með Sölva  (7:13) 
(e)

18.00 The Office  (3:28) (e)

18.30 30 Rock  (5:22) (e)

19.00 Survivor - NÝTT  (1:15) 
Að þessu sinni fer leikurinn fram á 
Samoa-eyjum í Suður-Kyrrahafi og 
það eru tuttugu keppendur sem 
hefja leikinn. Þeir er strax skipt í tvo 
ættbálka. Galu og Foa Foa. Síðan 
hefst leikurinn og fyrsti keppandinn 
er sendur heim.

19.45 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (8:12) 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  (8:10) Þórhallur 
Guðmundsson miðill stýrir skyggni-
lýsingum fyrir gesti sína í sal og 
sjónvarpsáhorfendur. 

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit  (9:19) Bandarísk 
sakamálasería um sérdeild lögregl-
unnar í New York sem rannsakar 
kynferðisglæpi. 

21.50 Harper’s Island  (9:13) 
Morðinginn heldur Madison í gísl-
ingu og þau sem eftir eru í hópn-
um snúast gegn hvort öðru en 
þegar kort af neðanjarðargöngum 
eyjarinnar kemur í leitirnar þurfa 
þau að snúa bökum saman og 
freista þess að finna hana. 

22.40 House  (3:24) (e)

23.30 Nurse Jackie  (3:12) (e)

00.00 Penn & Teller: Bullshit  
(e)

00.30 Penn & Teller: Bullshit  
(e)

01.00 Pepsi MAX tónlist

10.30 X-Games 11.15 Kanin à la Berlin 
12.10 Debatt 12.55 Dansbandskampen 
14.25 Tre Kronor live. Karjala Tournament 
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 John Adams 21.25 Vinna eller 
försvinna 21.55 Den stora utplåningen 
22.25 Andra Avenyn 23.10 Byss 23.25 
Brottskod. Försvunnen 

10.15 EastEnders 10.45 Doctor Who 
11.30 Doctor Who 12.20 Dalziel and 
Pascoe 13.10 Dalziel and Pascoe 14.00 
My Hero 14.30 My Hero 15.00 My 
Family 15.30 My Family 16.00 My Family 
16.30 Doctor Who 17.15 Robin Hood 
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 Robin Hood

08.00 Parenthood 

10.00 On a Clear Day 

12.00 Over the Hedge 

14.00 Parenthood 

16.00 On a Clear Day 

18.00 Over the Hedge Tölvu-
teiknimynd úr smiðju Dreamworks.

20.00 A Little Thing Called 
Murder Mynd byggð á sönnum at-
burðum um mæðgin sem rændu, 
svindluðu og frömdu morð í stór-
um stíl. 

22.00 Scarface Áhrifarík mynd 
um innflytjanda sem kemst til valda í 
bandaríska glæpaheiminum.

00.45 The Squid and the 
Whale 

02.05 Daltry Calhoun 

04.00 Scarface 

20%
afsláttur 

af þessari vöru

AÐEINS ÞESSA 

HELGI

20%
afsláttur af þessari vöruAÐEINS ÞESSA HELGI

20%
afsláttur af þessari vöruAÐEINS ÞESSA HELGI

20%
afsláttur af þessari vöruAÐEINS ÞESSA HELGI

Það er aðfangadagur og Daníel, 
Georg og Ólafur þurfa að taka á 
honum stóra sínum til að halda 
uppi jólastemningunni. Brúðkaup, 
gleði, sorg og Bubbi Morthens 
sameina krafta sína þannig að eftir-
minnileg jól verða á Litla-Hrauni.

STÖÐ 2 KL. 21.20

Fangavaktin

> Michelle Pfeiffer
„Ég hef alltaf staðið mig 
betur sem móðir þegar ég er 
útivinnandi. Þá nýti ég tímann 
betur með börnunum því ég 
veit að ég get ekki alltaf verið 
hjá þeim.“ 
Pfeiffer fer með hlutverk 
Elviru Hancock í kvikmyndinni 
Scarface sem Stöð 2 Bíó sýnir í 
kvöld. kl. 22.00.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi

09.50 Barnatími Stöðvar 2 

10.35 Underdog

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar 

13.45 Grey‘s Anatomy (2:23) 

14.35 So You Think You Can 
Dance

15.20 So You Think You Can 
Dance 

16.05 Chuck (9:22) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 The Moment of Truth 
(19:25) 

19.50 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll 
tekur hús á áhugaverðu fólki og kynn-
ist því eins og honum einum er lagið. 

20.30 Fangavaktin (6:8) Endur-
sýndur þáttur frá 1. nóvember.

21.15 Fangavaktin (7:8) Frumsýning.

21.55 Numbers (17:23) Tveir ólíkir 
bræður sameina krafta sína við rann-
sókn flókinna sakamála. Sá eldri, Don 
er varðstjóri hjá FBI en sá yngri, Charl-
ie er stærðfræðiséní sem fundið hefur 
leið til að nota reikniformúlur og lík-
indareikning í þágu glæparannsókna.

22.40 Mad Men (4:13) Önnur 
þáttaröðin þar sem fylgst er með 
daglegum störfum og einkalífi auglýs-
ingapésans Dons Drapers og kollega 
hans í hinum litríka auglýsingageira á 
Madison Avenue í New York. 

23.30 The 4400 (13:13) 

00.15 NCIS (13:19)

01.00 60 mínútur 

01.45 The End of the World 
Fyrri hluti

03.10 The End of the World 
Seinni hluti

04.35 Numbers (17:23)

05.20 Fangavaktin (7:8)

05.55 Fréttir 

Sakamálasería um sérsveit innan lög-
reglunnar í New York sem rannsakar 
morðmál þar sem kynferðisglæpir 
koma við sögu. Sögurnar eru oft 
byggðar á sönnum sakamálum sem 
hafa vakið mikla athygli í fjölmiðlum. 
Í þættinum í kvöld uppgötvar sveitin 
ljótt fjölskylduleyndarmál er hún 
rannsakar morð á barnfóstru.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Law & Order: Special Victims 
Unit
Skjár einn kl. 21.00

▼
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STÖÐ 2

17.00 Mannamál 

17.30 Græðlingur 

18.00 Hrafnaþing

19.00 Mannamál 

20.00 Hrafnaþing

21.00 Græðlingur

21.30 Mannamál 

22.00 Maturinn og lífið 

22.30 Neytendavaktin 

23.00 60 plús 

23.30 Óli á Hrauni

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Skellibær, Sögustund með Mömmu 
Marsibil, Tóta trúður, Paddi og Steinn, Tóti 
og Patti, Ólivía, Tsitsi, Elías Knár, Kobbi gegn 
Kisa, Skúli skelfir og Landið mitt.

10.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi  (e)

10.55 Leiðarljós  (e)

12.20 Kastljós  (e)

13.00 Kiljan  (e)

13.50 Konur á rauðum sokkum  (e)

14.50 Fégræðgi  (1:3) (e)

15.45 Matthew Barney  (e)

17.00 Lincolnshæðir  (23:23) 

17.45 Táknmálsfréttir

17.55 Eldað með Jóhönnu Vigdísi  (e)

18.25 Marteinn  (1:8) (e) Ný íslensk 
gamanþáttaröð. Aðalhlutverk: Jóhannes 
Haukur Jóhannesson, Kjartan Guðjónsson 
og Edda Björg Eyjólfsdóttir. 

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Spaugstofan

20.10 Útsvar  (Dalvík - Garðabær) 

21.15 Undrabarnið  (August Rush) 
Bandarísk bíómynd frá 2007. Munaðar-
laust undrabarn í tónlist nýtir sér gáfu sína 
sem vísbendingu við að hafa uppi á foreldr-
um sínum. 

23.15 Flugkappar  (Flyboys) Bresk bíó-
mynd frá 2006 um unga Bandaríkjamenn 
sem gerðust sjálfboðaliðar í franska hernum 
áður en Bandaríkjamenn urðu þátttakendur 
í fyrri heimsstyrjöldinni. 

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.40 TOUR Championship Presented 
Sýnt frá hápunktunum á PGA-mótaröðinni 
í golfi.

09.35 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni.

10.00 World Golf Championship 2009 
Bein útsending frá HSBC Champions mót-
inu í golfi.

14.00 Race of Nations 

16.50 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur 

17.20 24/7 Pacquiao - Cotto: Upp-
hitun

17.50 24/7 Pacquiao - Cotto 

18.20 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

18.50 Barcelona - Mallorca Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

20.50 Atletico Madrid - Real 
Madrid Bein útsending frá leik í spænska 
boltanum.

22.50 Nikolai Valuev - David Haye 
Bein útsending frá bardaganum. 

00.50 Mónakó - Grenoble Foot 38 Út-
sending frá leik í frönsku deildinni. Leikurinn 
er sýndur beint á Sport 3 kl 16.55.

08.40 1001 Goals Bestu mörk ensku úr-
valsdeildarinnar skoðuð.

09.35 Man. Utd - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

11.15 Arsenal - Tottenham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

12.55 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

13.50 Premier League World Enska úr-
valsdeildin er skoðuð frá ýmsum hliðum.

14.20 Premier League Preview 

14.50 Man. City - Burnley Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. 
Tottenham - Sunderland Sport 4. Aston Villa 
- Bolton Sport 5. Blackburn - Portsmouth

17.15 Wolves - Arsenal Bein útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 Mörk dagsins Allir leikir dagsins í 
ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. 

20.10 Leikur dagsins 

21.50 Mörk dagsins 

22.30 Mörk dagsins 

23.10 Mörk dagsins 

23.50 Mörk dagsins

00.30 Mörk dagsins 

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.20 Dynasty  (e)

13.10 Dynasty  (e)

14.00 Dynasty  (e)

14.50 America’s Next Top Model 
 (3:13) (e)

15.40 90210  (5:22) (e)

16.30 Melrose Place  (5:13) (e)

17.20 Lipstick Jungle  (3:13) Þáttaröð 
um þrjár valdamiklar vinkonur í New York. 
(e)

18.10 According to Jim  (11:18) (e)

18.35 Yes Dear  (9:15) Bandarísk 
gaman sería um grallaraspóana Greg og 
Jimmy sem eru giftir systrunum Kim og 
Christine. 

19.00 Game Tíví  (8:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

19.30 Bruce Almighty  Bruce Nolan er 
ósáttur við lífið og tilveruna og kennir Guði 
um allt sem miður fer. Með aðalhlutverk 
fara Jim Carrey, Jennifer Aniston og Morgan 
Freeman. (e)

21.15 Der Untergang  Myndin lýsir síð-
ustu vikunum í neðanjarðarbyrgi Hitlers 
undir lok síðari heimsstyrjaldar. Aðalhlut-
verkin: Bruno Ganz og Alexandra Maria 
Lara. 

23.10 The Contender Muay Thai  (e)

00.00 World Cup of Pool 2008  (e)

01.20 The Jay Leno Show  (e)

02.10 The Jay Leno Show  (e)

03.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

09.55 Barnatími Stöðvar 2

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

15.00 Logi í beinni 

15.50 ET Weekend  Allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólks-
ins er tíundað á hressilegan hátt.

16.40 Ástríður (12:12) Ætlar Davíð í al-
vöru að láta verða af því að flytja til Dan-
merkur? Skilur hann ástina eftir eða munu 
þau á endanum ná saman?

17.15 Fangavaktin (6:8) Georg fær 
fræðasetrið sitt og virkjar allt fangelsið í upp-
setningu þess. Daníel fær að fara í bæjarferð 
á meðan Ólafur hittir pabba sinn aftur.

18.00 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Veður 

19.10 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 Fjölskyldubíó: Monster House  
Vinsæl teiknimynd úr smiðju Stevens Spiel-
berg og Roberts Zemeckis.

21.05 Made of Honor Rómantísk 
gaman mynd. Patrick Dempsey leikur pipar-
svein sem horfir upp á bestu vinkonu sína 
og stóru ástina í lífi sínu játast öðrum manni. 
Það sem meira er þá biður hún hann um að 
vera brúðarmær. En það er meira en hann 
getur þolað... eða hvað?

22.45 Candles on Bay Street Rómant-
ísk mynd með Aliciu Silverstone í aðalhlutverki. 
Hún leikur einstæða móður sem snýr aftur 
til heimabæjar síns eftir langa fjarveru. En 
hún sá ekki fyrir að það myndi kvikna í göml-
um glæðum og að hún félli aftur fyrir gömlu 
menntaskólaástinni – eiginkonu hans til mik-
illar gremju.

00.20 Borat 

01.45 Gone Baby Gone

03.35 Alien Autopsy 

05.15 Ástríður (12:12)

05.40 Fréttir 

06.35 Idiocracy 

08.00 Shopgirl 

10.00 The Birdcage 

12.00 Ratatouille 

14.00 Shopgirl 

16.00 The Birdcage 

18.00 Ratatouille 

20.00 Idiocracy 

22.00 The Upside of Anger 

00.00 Hot Fuzz 

02.00 From Dusk Till Dawn 2

04.00 The Upside of Anger 

06.00 A Little Thing Called Murder 

Fyrir fáeinum vikum var því lýst yfir á þessum stað að 
Útvarp Saga væri sérstakt undur. Skulu nú færð rök 
fyrir þeirri skoðun. 

Flestir fjölmiðlar hafa sett sér stefnu og starfs-
reglur að vinna eftir. Oftast er það af hinu góða 
en stundum festast þeir um of í forminu. 

Ekki verður með nokkru móti séð að 
unnið sé eftir stefnu eða reglum á Sögu. 
Þar leyfist allt. Þess vegna er hún æði.

Unun er að hlýða á Sigurð G. Tómas-
son, sem veit svo margt að hann þarf 
ekki að spyrja viðmælendur sína að 
nokkrum sköpuðum hlut. Öfugt við 
flesta útvarpsmenn varpar Sigurður 
einfaldlega fram fullyrðingu sem við-
mælandinn svo jánkar. 

Óritskoðuð skoðanabunan stendur út 

úr foringjanum Arnþrúði. Engum er hlíft. Adda 
er best snemma á morgnana því röddin mýkist 
örlítið þegar líður á daginn. 

Pétur heitir maður löglærður. Hann getur rifið 
kjaft og gerir það óhikað. Það er hressandi. 

Maggi á Sjávarbarnum kann akkúrat 
ekkert fyrir sér í fjölmiðlun og það er 
hans kostur. Viðtöl hans við aðra kokka 
eru ein besta skemmtun sem völ er á. 

Langbest er samt fólkið sem hringir. 
Persónugalleríið er óborganlegt. 

Ágæti útvarpsefnis hefur löngum verið 
mælt út frá því hvað fólk gerir þegar 
komið er á áfangastað. Slekkur það á 
tækinu og hendist út úr bílnum eða situr 
það áfram og hlustar? Ég sit áfram þegar 
ég hef hætt mér á Sögu.

VIÐ TÆKIÐ BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON SKEMMTIR SÉR VIÐ ÚTVARP SÖGU 

Engin stefna og alls engar reglur
> Keri Russell
„Það er sorglegt þegar stúlkur 
halda að þeim nægi það eitt að 
vera fallegar.“ 
Russell fer með hlutverk í kvikmynd-
inni Undrabarnið sem Sjónvarpið sýnir í 
kvöld kl. 21.15

18.35 Yes Dear  
 SKJÁREINN

20.10 Útsvar  
 SJÓNVARPIÐ

20.50 Atletico Madrid - Real 
Madrid, beint  STÖÐ 2 SPORT

21.05 Made of Honor 
 STÖÐ 2

22.10 Identity  STÖÐ 2 EXTRA

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 
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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

10.35 Dalziel and Pascoe 11.25 My Hero 11.55 My 
Hero 12.25 After You‘ve Gone 12.55 EastEnders 
13.25 EastEnders 13.55 EastEnders 14.25 
EastEnders 14.55 Doctor Who 15.40 Never Better 
16.10 Never Better 16.40 Dalziel and Pascoe 
17.30 Dalziel and Pascoe 18.20 Hustle 19.10 
How Do You Solve A Problem Like Maria? 20.40 
The Jonathan Ross Show 21.30 Primeval 22.20 
No Heroics 22.45 No Heroics 23.10 No Heroics 
23.35 No Heroics 

10.00 Borneblæksprutten 10.15 Tidens tegn 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Troldspejlet 
11.30 MC‘s Fight Night - det store 10 års jubil-
æumsshow 12.30 Boogie Update 12.55 S P 
eller K 13.05 Hurra for de blå husarer 14.40 
Columbo 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. De frygtlose - EM i korestols-
rugby 18.35 Pingvinerne fra Madagascar 19.00 
Flintesonnerne 20.35 Kriminalkommissær Barnaby 
22.20 Forbrydelser 

10.25 Husdrømmen 10.55 Uventet besøk 11.25 
Gullballen 2009 12.25 Tore på sporet 13.15 V-cup 
skøyter 16.20 Kvitt eller dobbelt - Like før! 16.30 
Tilbake til 60-tallet 17.00 Kometkameratene 17.25 
Ugla 17.30 Krem Nasjonal 18.00 Lørdagsrevyen 
18.45 Lotto-trekning 18.55 Hvilket liv! 19.25 Kvitt 
eller dobbelt 20.25 Med hjartet på rette staden 
21.10 Løvebakken 21.35 Viggo på lørdag 22.05 
Kveldsnytt 22.20 Two for the Money 

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

13.30 Oprah 

14.15 Doctors (24:26)

14.45 Doctors (25:26)

15.15 Doctors (26:26) 

15.45 Doctors (1:25)

16.15 Doctors (2:25) 

16.45 Nágrannar 

17.05 Nágrannar 

17.25 Nágrannar

17.50 Nágrannar

18.15 Nágrannar 

18.40 Ally McBeal (4:23) 

19.25 Logi í beinni

20.10 Ástríður (11:12)

20.35 Ástríður (12:12)

21.00 Fangavaktin (5:8) Georg reynir að 
fá fræðasetur reist í sínu nafni. Daníel neyðist 
til að brjóta gegn samvisku sinni til að rétta 
af skuld sína við Ingva. Ólafur styrkir vináttu 
sína við Þröst Hjört.

21.35 Fangavaktin (6:8) Eftir hungur-
verkfallið fær Georg loksins fræðasetrið sitt.
Daníel á hinn bóginn fær að fara í bæjarferð 
á meðan Ólafur hittir pabba sinn aftur.

22.10 Identity (6:12) 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 (9:13)

01.50 John From Cincinnati (9:10)

02.40 ER (14:22)

03.25 Sjáðu 

04.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.10 Livet i Fagervik 10.55 Tre Kronor live. Karjala 
Cup 13.55 Uppdrag Granskning 14.55 Doobidoo 
15.55 David McCullough 16.35 Byss 16.50 
Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 
17.15 Disneydags 18.00 Guds tre flickor 18.30 
Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 Dansbandskampen 
20.30 Robins 21.00 Brottskod. Försvunnen 21.45 
Nurse Jackie 22.15 X-Games 23.00 Livet från den 
ljusa sidan 

Þýska kvikmyndin Der Untergang 
hlaut Óskarsverðlaunin sem besta 
erlenda kvikmyndin árið 2005. 
Myndin er byggð að stórum hluta á 
sjálfsævisögu Traudl Junge sem var 
einkaritari Hitlers og lýsir síðustu 
vikunum í neðanjarðarbyrginu undir 
lok síðari heimsstyrjaldarinnar. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

SkjárEinn kl. 21.15
Der Untergang

▼

▼

Vinsæl teiknimynd úr smiðju Stevens Spielberg og Roberts Zemeckis. Þetta 
er létt og skemmtileg draugasaga fyrir hugaða krakka á öllum aldri um þrjá 
vini sem ákveða að bíta á jaxlinn og kanna draugalegasta húsið í hverfinu 
en sagan segir að þar búi voðalegt skrímsli.

STÖÐ 2 KL. 19.35

FJÖLSKYLDUBÍÓ: Monster House

Opið: Mán.-lau. 11 til 18 - Sun. 12 til 18 • Sími 578 9400

KORPUTORGIKORPUTORGI

STÆRSTA OUTLET 
LANDSINS

Dömufatnaður

Herrafatnaður

Barnafatnaður

Íþróttafatnaður

Sundfatnaður

Töskur

Skór

T-bolir

1.695 kr.

Með myndum
Hettupeysur

3.995 kr.

Svartar/Gráar

Jakkaföt

14.995 kr.

Dökkblá og svört
Stærðir 46-64

Dömustígvél

3.995 kr.

Svört, támjó (36-41)
Fótboltabúningar

3.495 kr.

Fyrir börn
Ýmsar gerðir

Dömubuxur

1.000 kr.

Mikið úrval

Vertu vinur MerkjaOutlet á Facebook. Kíktu á myndirnar og skoðaðu vöruúrvalið!

Champion

4.995 kr.

Hettupeysa fyrir herra

Hummel

895 kr.

Íþróttasokkar
Svartir / hvítir 3 stk. í pk.

Íþróttabuxur

4.995 kr.

Fyrir dömur
Softshell jakki

9.995 kr.

með hettu
Fyrir dömur og herra
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. að lokum, 6. í röð, 8. jarðsprunga, 
9. veiðarfæri, 11. belti, 12. rusl, 14. 
hólf, 16. fisk, 17. smátt lausagrjót, 18. 
missir, 20. til dæmis, 21. hljómsveit.

LÓÐRÉTT
1. nálægð, 3. einnig, 4. spariföt, 5. 
andi, 7. sjúkdómur, 10. samræða, 13. 
er, 15. súrefni, 16. stefna, 19. grískur 
bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loks, 6. áb, 8. gjá, 9. net, 
11. ól, 12. drasl, 14. klefi, 16. ál, 17. 
möl, 18. tap, 20. td, 21. tríó. 

LÓÐRÉTT: 1. nánd, 3. og, 4. kjólföt, 
5. sál, 7. berklar, 10. tal, 13. sem, 15. 
ildi, 16. átt, 19. pí. 

Hafdís Arnardóttir

Aldur: Ég er 22 ára.
Starf: Vinn í gestamóttöku á hóteli.
Fjölskylda: Ég á mömmu og 
pabba, stjúpforeldra, fimm systkini 
og sex stjúpsystkini.
Búseta: 101.
Stjörnumerki: Ég er ljón og rísandi 
sporðdreki samkvæmt vinkonu minni.

Hafdís skipuleggur þögult diskó á Austur-
velli í kvöld.

„Þetta eru viðamikil forlög víða um 
heim sem eru að veðja á hann, enda 
fékk hann einróma lof fyrir þessa 
bók hérna heima,“ segir Guðrún Vil-
mundardóttur hjá Veröld og Bjarti. 

Eitt stærsta útgáfufyrirtækið 
í hinum spænskumælandi heimi, 
Salamandra á Spáni, hefur tryggt 
sér útgáfuréttinn á bók Jóns Kalm-
ans Stefánssonar, Himnaríki og 
helvíti. Fyrirtækið gefur einnig út 
bækur eftir höfunda á borð við J.K. 
Rowling, Nick Hornby og Khaled 
Hosseini. Forlagið Ambo Anthos 
í Hollandi hefur sömuleiðis keypt 
réttinn á bókinni ásamt ítalska 
útgáfufélaginu Iperborea sem þurfti 
að keppa um útgáfuréttinn við mörg 
af stærstu forlögum Ítalíu. Áður 
höfðu þýsk, frönsk, sænsk og dönsk 

útgáfufélög tryggt sér réttinn að 
bókinni. Þessi mikli áhugi á rætur 
að rekja til þess þegar Christopher 
MacLehose, sem er goðsögn í 
breskri bókaútgáfu, tryggði sér rétt-
inn að Himnaríki fyrir tæpu ári. 

Jón Kalman er að vonum glaður 
yfir áhuganum á bókinni. „Maður 
veit aldrei hvað gerist þegar maður 
sendir bók frá sér. Það kom mér 
kannski á óvart að svona margir 
hefðu áhuga á sjómennsku,“ segir 
hann. „En þetta er oft spurning 
um heppni og tilviljun.“  Áhuginn 
að utan auðveldar Jóni að einbeita 
sér að skrifum í framtíðinni. „Þetta 
hjálpar til við heimilisbókhaldið og 
ef vel gengur er maður glaður. Þetta 
er gott klapp á bakið.“ 
 - fb

Spánverjar kaupa Himnaríki 
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JÓN KALMAN STEFÁNSSON Útgáfu-
félög um alla Evrópu hafa sýnt 
bókum Jóns Kalmans mikinn áhuga 
að undanförnu.

„Við sungum án undirleiks fyrir 
forstjórann og allt í einu fylltist 
salurinn af starfsfólki fyrirtækis-
ins. Eftir að við höfðum sung-
ið kallaði forstjórinn okkur inn 
á skrifstofu til sín og bauð okkur 
samning á staðnum,“ segir Stein-
unn Camilla Sigurðardóttir söng-
kona. Steinunn og stallsystur henn-
ar í stúlknasveitinni Nylon hafa 
landað útgáfusamningi við plötu-
fyrirtækið Hollywood Records sem 
tilheyrir Disney-samsteypunni og 
hefur listamenn á borð við Miley 
Cyrus og Jonas Brothers á sínum 
snærum. Nylon-stúlkurnar flytja 
til Los Angeles á næstunni þar 
sem þær munu vinna að tónlist 
sinni. Samningurinn hljóðar upp á 
útgáfu á fjórum lögum en ljóst er 
að Hollywood Records ætlar þeim 
stóra hluti.

Rúm tvö ár eru síðan Nylon kom 
síðast fram á tónleikum hér á landi. 

Síðan þá hafa stúlkurnar þrjár slitið 
tengslin við Einar Bárðarson, sem 
stofnaði sveitina, og unnið að því 
að koma sér á framfæri erlendis. 
Ævintýrið hófst fyrir alvöru í apríl 
í fyrra þegar Nylonstúlkurnar kom-
ust í kynni við Rip Pelley, sem unnið 
hefur í tónlistarbransanum vestra 
í fjörutíu ár. „Ólöf Valsdóttir sópr-
ansöngkona kom þessu öllu af stað. 
Hún hitti Rip í Los Angeles og lét 
hann hafa disk með lögunum okkar. 
Hann fær ábyggilega svona tuttugu 
diska á dag en ákvað greinilega að 
gefa íslensku stúlknapoppbandi 
séns því daginn eftir hringdi hann í 
Ölmu.“ Steinunn segir að Rip Pelley 
hafi reynst þeim mjög vel. „Þetta er 
maðurinn sem „breikaði“ Queen í 
Bandaríkjunum og hefur líka unnið 
með Eagles. Hann er hreint út sagt 
frábær.“ 

Í janúar á þessu ári fóru Nylon-
stúlkurnar fyrst út til LA. Þar tóku 

þær upp í hljóðveri, fóru á fundi og 
í myndatöku. Eftir heimsókn þeirra 
í janúar fór boltinn að rúlla og það 
var svo í júlí sem þær sungu fyrir 
forstjóra Hollywood Records og 
hann lofaði þeim samningi. Síðan 
þá hafa stúlkurnar unnið að nýjum 
lögum og beðið meðan gengið er 
frá landvistarleyfi fyrir þær og 
alls kyns skriffinnsku í kringum 
samninginn.

Steinunn kannast ekki við það 
að Nylonstúlkur verði ríkar á því 
að gera plötusamning við Holly-
wood Records eins og fólk kynni 
að halda. „Samningar í dag eru því 
miður ekki upp á mikla peninga. 
Það er gömul klisja. Við erum bara 
ánægðar með þetta tækifæri. Þetta 
er skrimt, það er ekkert grín að 
koma sér á framfæri í Bandaríkj-
unum. Við fórnum öllu fyrir þetta … 
en góðir hlutir krefjast fórna.“

 hdm@frettabladid.is

STEINUNN CAMILLA: VIÐ FÓRNUM ÖLLU FYRIR ÞETTA

Nylonstúlkur gera samn-
ing við Hollywood Records 

„Það er glatað þegar stórfyrirtæki 
gera þetta sem eiga nóg af pening-
um,“ segir ljósmyndarinn Snorri 
Gunnarsson. 

Ljósmynd eftir Snorra var 
notuð án leyfis í kanadískri net-
auglýsingu Toyota þar sem nýr 
jeppi umboðsins er auglýstur. 
Myndin var tekin af ljósmynda-
síðunni Flickr ásamt ljósmyndum 
frá fjörutíu öðrum ljósmyndurum, 
jafnt atvinnu- sem áhugamönnum. 
Enginn þeirra var spurður leyfis 
og er Snorri vitaskuld ósáttur við 
vinnubrögðin. „Fyrst hélt ég að 
þeir væru búnir að gera samning 
við Flickr en svo höfðu þeir bara 
valið úr og hvorki látið kóng né 
prest vita,“ segir Snorri, sem er 
búsettur í Kanada. Hann kennir 

þó ekki Toyota beint um verknað-
inn heldur auglýsingastofunni 
Saatchi & Saatchi sem bjó til aug-
lýsinguna. Stofan hefur þegar 
beðið Snorra afsökunar og ber við 
að um tæknileg mistök hafi verið 
að ræða. Snorri trúir því mátu-
lega, enda hefur auglýsingastofan  

að hans sögn áður orðið uppvís að 
vafasömum vinnubrögðum. Núna 
standa yfir samningaviðræður um 
að mynd Snorra verði áfram notuð 
í auglýsingunni og þá fær hann að 
sjálfsögðu eitthvað fyrir sinn snúð 
eins og eðlilegt er.

Þrátt fyrir að mynd hans, sem 
var tekin í Kanada, hafi verið tekin 
ófrjálsri hendi er Snorri sammála 
því að það sé vissulega heiður að 
fá hana birta í Toyota-auglýsingu. 
„Það er alltaf voða gaman að sjá 
myndina sína einhvers staðar en 
það hefði verið 100% gaman ef 
maður hefði verið beðinn um það. 
Ef þeir hefðu haft samband við 
þetta fólk hefði helmingurinn leyft 
þeim að nota myndina ókeypis.“ 
  -fb

Toyota stelur mynd íslensks ljósmyndara
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NYLON HERJAR Á BANDARÍKIN Stelpurnar í Nylon hafa landað plötusamningi í Banda-
ríkjunum og virðast ætla að meika það. Þær Alma Guðmundsdóttir, Steinunn Camilla 
Sigurðardóttir og Klara Ósk Elíasdóttir flytja til Los Angeles á næstu vikum og ætla að 
taka Englaborgina með trompi.

VEITINGASTAÐURINN
er loksins komin á koppinn

SÚPA,FISKUR OG KAFFI

Aðeins 990

Opið 11:30-14:30
Jibbí! Jibbí!

Hjartaknúsarinn Ingólfur Þórar-
insson, Ingó Veðurguð, hefur verið 
á ferð með gítarinn um landið í 
vikunni. Hann kom við í 
Árskóla á Sauðárkróki 
á fimmtudag og vakti 
verðskuldaða athygli. 
Athyglin var reyndar 
svo mikil að fréttavefur 
Skagafjarðar, 
Feykir.is, tók 
það sérstak-
lega fram að 
kvenkyns starfs-
menn skólans hefðu tekið strákn-
um sérstaklega vel og að aðdáunin 
hefði skinið úr hverju andliti. 

Írski tónlistarmaðurinn Damien 
Rice heimsótti leikskólann Laufás-
borg í gær og borðaði hádegismat 
með börnunum. Þau fóru svo með 
honum í Hljómskálagarðinn þar 
sem gróðursetja átti tuttugu plöntur 
í Laufásborgarreitinn. Ljósmyndarar 
frá helstu fjölmiðlum landsins biðu 
þar og ætluðu að smella myndum 
af þessum skemmtilega viðburði, 
en brá í brún þegar borgarstjórinn 

Hanna Birna Kristj-
ánsdóttir og Gísli 
Marteinn Baldursson 
birtust og tróðu sér 
fram fyrir börnin 
til að vera á mynd 

með Rice. Óvíst 
er hvort þau 
eru eldheitir 
aðdáendur 
Írans eða 
hvort það 
eru einfald-

lega kosningar á næsta ári. 

Svo virðist sem Eurovision-nörd-
arnir séu strax farnir að halda með 
Heru Björk í íslensku undan-
keppninni. Hera semur lag með 
Örlygi Smára og verður sá kokkteill 
að teljast mjög sigurstranglegur. Ein 
helsta Eurovision-síðan í heimin-
um, Esctoday, skrifar frétt 
um málið og minnir 
á fyrri afrek Heru. 
Að hafa lent í öðru 
sæti í dönsku 
undankeppninni 
í fyrra og að hafa 
sungið bakraddir 
með Jóhönnu 
Guðrúnu.

 - afb, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

SNORRI GUNNARSSON Ljósmynd eftir 
Snorra var notuð án leyfis í netauglýs-
ingu fyrir Toyota.

LJÓSMYNDIN Ljósmynd Snorra sem var 
notuð í auglýsingunni.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Um eitt prósentustig.

 2 17. júní.

 3 Í ítölskum skólastofum.
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Mótmælt á ný?
Vegfarendum við Kalkofnsveg 
brá í brún í vikunni þegar þeir 

heyrðu mótmæli fyrir 
utan Seðlabankann. 
Urðu þeir ennþá meira 
hissa þegar rödd Bubba 
Morthens tók að óma 
yfir Arnarhól. Þegar betur 

var að gáð sást Gunnar 
B. Guðmundsson 
leikstjóri að stýra 

mótmælendum 
með harðri hendi 

og rann þá upp fyrir vegfarendum 
að verið væri að taka upp Áramóta-
skaupið.

Sultarólin hert
Meira af Áramótaskaupinu því 
framleiðsla þess virðist vera ágætis 
spegill á landann í þjóðfélaginu. 
Innan kvikmyndabransans hefur 
það verið rifjað upp í vikunni að 
Skaupið sem Reynir Lyngdal gerði 
árið 2007 hafi verið það langdýr-
asta frá upphafi. Silja Hauksdóttir 
sem tók við keflinu af 
Reyni þurfti að gera sér 
að góðu umtalsvert 
minna fjármagn og 
áðurnefndur Gunnar 
Björn fær að sögn 
helmingi minna 
fjármagn en 
Silja fékk í fyrra. 

Tökur í New York
Mikil spenna er fyrir næstu 
kvikmynd Baltasars Kormáks, 
Hollywood-myndinni Inhale sem 
frumsýnd verður eftir áramót. 
Fréttablaðið greindi frá því í 
vikunni að leikstjórinn skytist á 
milli Skagafjarðar og Hollywood 
til að fínpússa myndina. Auk þess 
heyrðist af Baltasar í New York í 
síðustu viku í viðbótartökum fyrir 

umrædda Inhale. Voru 
stórstjörnurnar Sam 
Shepard og Dermot 
Mulroney kallaðar í 
tökurnar svo ljóst má 

vera að eitthvað hefur 
legið við en nokkuð 

er um liðið síðan 
hefðbundnum 
tökum lauk.

  - afb, hdm

1 Linda skildi marga eftir 
fjárhagslega og tilfinningalega 
gjaldþrota

2 Íslensk kona eftirlýst í 
Bandaríkjunum

3  Magnús Þór: Hefur áhyggjur 
af dóttur sinni

4  Búið að handtaka íslensku 
konuna í Bandaríkjunum

5  Eftirför lögreglu: Rústaði bíl 
foreldra sinna


	FB104s_P001K.indd
	FB104s_P002K.indd
	FB104s_P003K.indd
	FB104s_P004K.indd
	FB104s_P005K.indd
	FB104s_P006K.indd
	FB104s_P007K.indd
	FB104s_P008K.indd
	FB104s_P009K.indd
	FB104s_P010K.indd
	FB104s_P011K.indd
	FB104s_P012K.indd
	FB104s_P013K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P016K.indd
	FB104s_P017K.indd
	FB104s_P018K.indd
	FB104s_P019K.indd
	FB104s_P020K.indd
	FB104s_P020K.indd
	FB104s_P022K.indd
	FB104s_P022K.indd
	FB104s_P024K.indd
	FB104s_P025K.indd
	FB104s_P026K.indd
	FB104s_P027K.indd
	FB104s_P028K.indd
	FB104s_P029K.indd
	FB104s_P030K.indd
	FB104s_P030K.indd
	FB104s_P032K.indd
	FB104s_P033K.indd
	FB104s_P034K.indd
	FB104s_P035K.indd
	FB104s_P036K.indd
	FB104s_P037K.indd
	FB104s_P038K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P040K.indd
	FB104s_P041K.indd
	FB104s_P042K.indd
	FB104s_P043K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P045K.indd
	FB104s_P046K.indd
	FB104s_P047K.indd
	FB104s_P048K.indd
	FB104s_P049K.indd
	FB104s_P050K.indd
	FB104s_P051K.indd
	FB104s_P052K.indd
	FB104s_P053K.indd
	FB104s_P054K.indd
	FB104s_P055K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P062K.indd
	FB104s_P063K.indd
	FB104s_P064K.indd
	FB104s_P065K.indd
	FB104s_P066K.indd
	FB104s_P038K.indd
	FB104s_P068K.indd
	FB104s_P069K.indd
	FB104s_P070K.indd
	FB104s_P071K.indd
	FB104s_P072K.indd
	FB104s_P073K.indd
	FB104s_P074K.indd
	FB104s_P074K.indd
	FB104s_P076K.indd
	FB104s_P077K.indd
	FB104s_P078K.indd
	FB104s_P079K.indd
	FB104s_P080K.indd
	FB104s_P081K.indd
	FB104s_P082K.indd
	FB104s_P083K.indd
	FB104s_P084K.indd
	FB104s_P085K.indd
	FB104s_P086K.indd
	FB104s_P087K.indd
	FB104s_P088K.indd
	FB104s_P089K.indd
	FB104s_P090K.indd
	FB104s_P091K.indd
	FB104s_P092K.indd
	FB104s_P093K.indd
	FB104s_P094K.indd
	FB104s_P095K.indd
	FB104s_P096K.indd
	FB104s_P097K.indd
	FB104s_P098K.indd
	FB104s_P099K.indd
	FB104s_P100K.indd
	FB104s_P101K.indd
	FB104s_P102K.indd
	FB104s_P103K.indd
	FB104s_P104K.indd

