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STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
segir að ríki Evrópusambands-
ins (ESB) vilji „stúta“ samn-
ingnum um Evrópska efnahags-
svæðið (EES). „Mér finnst það 
óskiljanleg þrjóska og þvergirð-
ingsháttur af hálfu ESB að opna 
ekki fyrir viðræður við EES-ríkin 
um möguleikann á að ganga inn 
í myntbandalagið,“ segir Bjarni 

í viðtali við Fréttablaðið og talar 
um árás á EES-samninginn í því 
sambandi. 

Bjarni dregur í efa að látið hafi 
verið reyna á möguleika á aðild 
EES-ríkjanna að myntsamstarfi 
og myntbandalagi ESB-ríkja. „Ég 
veit ekki til þess að því hafi nokk-
urn tímann verið hreyft við áhrifa-
valda innan ESB á pólitískum vett-
vangi,“ segir hann.

„Ég virði sjónarmið margra 
þeirra sem [styðja aðild að ESB] 
og benda á veikleikana í peninga-
málastjórnun á Íslandi,“ segir 
hann um ágreining sjálfstæðis-
manna um Evrópumál en seg-
ist ekki búast við að flokkurinn 
breyti um stefnu. Hann legg-
ur áherslu á að krónan sé bjarg-
vættur íslensks efnahagslífs eftir 
hrun. - pg / sjá síðu 36

Árás á EES-samning
Formaður Sjálfstæðisflokksins efast um að reynt hafi á möguleika þess að taka 
upp evru á vettvangi EES-samstarfsins. Hann segir krónuna bjargvætt eftir hrun.

VIÐTAL Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands, 
telur það vera forgangsmál að 
færa stjórnar-
skrá Íslands til 
nútímahorfs. 
Þetta kemur 
fram í viðtali 
við Vigdísi og 
Pál Valsson, 
ævisöguritara 
hennar, í 
helgarviðtali.

Vigdís telur 
eki einsýnt að 
forsetaembættið haldi áfram að 
vera til í núverandi mynd. Sýn-
ist fólki svo að þjóðin þurfi ekki 
á sameiningartákni að halda, eða 
hægt sé að finna aðra útfærslu á 
embættinu, verði þjóðin að finna 
sér farveg fyrir það. - bs / sjá síðu 24

Vigdís Finnbogadóttir:

Færa þarf 
stjórnarskrána í 
nútímahorf

VIGDÍS 
FINNBOGADÓTTIR

EFNILEGT BARÁTTUFÓLK Börn af nokkrum frístundaheimilum í Reykjavík fóru í réttindagöngu að Ráðhúsi Reykjavíkur í gær til að 
minnast þess að tuttugu ár eru liðin frá því að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók gildi. Börn á frístundaheimilum hafa upp 
á síðkastið verið frædd um sáttmálann og um almenn réttindi barna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Spennandi að 
synda á móti 
öldurótinu 

FÓLK Pétur Þorsteinsson, prestur 
Óháða safnaðarins, er einn stofn-
enda Hins íslenska töframanna-
gildis. Hann heldur svokallaðar 
galdramessur tvisvar á ári, en 
þar tvinnar hann saman töfra og 
kristilegan boðskap. 

Pétur hefur starfað sem prest-
ur í fimmtán ár og segist hafa 
nýtt töfrana til að gera fjöl-
skyldumessurnar sjónrænni fyrir 
kirkjugesti en hefur þó aldrei 
sýnt sama töfrabragðið tvisvar á 
þeim fimmtan árum. Aðspurður 
segist Pétur þó ekki grípa til töfra 
í venjulegum sunnudagsmessum, 
heldur séu þeir aðeins fyrir fjöl-
skyldumessurnar. - sm / sjá síðu 82

Óvenjulegar messur:

Prestur sýnir 
töfrabrögð  

PALLÍETTUR OG 
KISUMYNDIR
TÍSKA 64
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Einlæg OG
HEILLANDI

Áleitin og
bráðfyndin
reisubók

„Þetta er býsna vel gert.“
–Einar Falur Ingólfsson, Mbl
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LÖGREGLUMÁL Sextán ára stúlka 
hefur kært tuttugu og tveggja 
ára karlmann til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu fyrir nauðg-
un og frelsissviptingu. Maðurinn 
var handtekinn í gærmorgun.

Tildrög málsins liggja ekki með 
öllu ljós fyrir. Þó er vitað að mað-
urinn og stúlkan kynntust á sam-
skiptanetinu Facebook. Um síð-
ustu helgi mæltu þau sér svo mót 
og hittust á tilteknum stað í borg-
inni. Það var í fyrsta skipti sem 
þau hittust. Að því búnu fór stúlk-
an heim með manninum í húsnæði 
hans í Reykjavík. 

Áfengi var ekki haft þar um 
hönd, eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst, en í kjölfarið kærði 
stúlkan manninn fyrir að hafa 
haldið sér nauðugri þar í tólf 
klukkustundir og nauðgað sér. 

Grunur leikur á að maðurinn hafi 
haft uppi síendurtekið afar ofbeld-
isfullt athæfi gagnvart stúlkunni 
um nóttina.

Stúlkan fór á neyðarmóttöku 
fyrir þolendur kynferðisofbeld-

is síðastliðinn sunnudag, þar sem 
hún fékk aðhlynningu. Hún er með 
töluverða áverka eftir ofbeldis-
verk mannsins á höfði, í andliti og 
víðs vegar um líkamann.

Sem fyrr sagði var maðurinn 
handtekinn í gærmorgun. Tekin 
var skýrsla af honum í gær. 
Fyrirhuguð var húsleit hjá honum 
til þess að athuga tölvubúnað og 
fleira sem kynni að tengjast mál-
inu. Honum var sleppt að því 
loknu. Hann neitar að hafa nauðg-
að stúlkunni, samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins. Ekki verð-
ur krafist gæsluvarðhalds yfir 
honum.

Maðurinn hefur komið við sögu 
hjá lögreglu áður vegna umferð-
arlagabrota, fíkniefnabrota, 
þjófnaðarmála og fleiri brota af 
því tagi. jss@frettabladid.is

NEYÐARMÓTTAKA Stúlkan fór á neyðar-
móttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis 
á sunnudaginn.

Stúlka svipt frelsinu 
og nauðgað ítrekað
Tuttugu og tveggja ára karlmaður í Reykjavík er grunaður um að hafa haldið 
sextán ára stúlku nauðugri á heimili sínu yfir nótt, nauðgað henni ítrekað og 
beitt hana öðru ofbeldi. Stúlkan hefur kært manninn, sem var handtekinn í gær.

KYNNTUST Á FACEBOOK  Maðurinn sem kærður hefur verið fyrir að nauðga sextán ára gamalli stúlku kynntist henni á samskipta-
síðunni Facebook. Í framhaldi af þeim kynnum mæltu þau sér mót um síðustu helgi.

Sigurbjörg, tókstu til við að 
Twizzta?

„Já, mér var ekki til zetunnar boðið.“ 

Sigurbjörg  Pétursdóttir innanhússarki-
tekt sneri vörn í sókn þegar hún missti 
vinnuna og hefur stofnað verslun sem 
heitir Twizzt. 

LÖGREGLUMÁL „Mér finnst þetta nú 
grátbroslegt, ég gat ekki annað 
en brosað aðeins þegar ég heyrði 
þetta,“ segir Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir, lögreglustjóri á Suð-
urnesjum, sem missti bíl sinn í 
hendur þjófs í fyrrakvöld.

Bíllinn stóð fyrir utan Keflavík-
urkirkju þegar honum var stolið. 
Þar var eiginmaður Sigríðar, Skúli 
Sigurður Ólafsson, sóknarprestur 
í Keflavík, að sinna fermingar-
fræðslu.

„Auðvitað er þetta ekki gaman,“ 
bætir Sigríður við. „En það mátti 
búast við þessu því það var búið 
að stela lyklakippunni með bíl-
lyklunum á áður.“ Það gerðist líka 

í Keflavíkurkirkju, en svo virðist 
sem þjófurinn hafi seilst í úlpu-
vasa prestsins þar sem yfirhöfnin 
hékk í fatahengi.

Bíllinn er grár Volvo S60 með 

númerinu AE-976. Sigríður vonar 
að hann komi fljótt í leitirnar. „En 
nú er ég bara neytandi á störf lög-
reglu. Það verður gaman að sjá 
hvernig hún stendur sig í að finna 
bílinn.“ Aðspurð segir Sigríður að 
hún hljóti að vera með öllu van-
hæf til að taka á málinu sjálf sem 
yfirmaður hjá embættinu.

„Það alvarlega í þessu er að við 
erum búin að vera með mjög mörg 
þjófnaðarbrot í umdæminu á Suð-
urnesjum að undanförnu,“ segir 
Sigríður Björk. Ekki hafi þó þar 
verið sérstaklega um bílþjófnaði 
að ræða, heldur hafi meðal ann-
ars verið mjög mikið um innbrot 
og þjófnaði tengda þeim.  - sh

Lögreglustjóra Suðurnesja finnst grátbroslegt að þjófur hafi stolið bíl hennar:

Stal af lögreglustjóra og presti

SKÚLI SIGURÐUR 
ÓLAFSSON

SIGRÍÐUR BJÖRK 
GUÐJÓNSDÓTTIR

VIÐSKIPTI Nýi Kaupþing banki 
heitir Arion banki frá og með 
deginum í dag. 

Nýju nafni fylgja ný stefna og 
gildi, að því er segir í tilkynn-
ingu, og markar það nýtt upp-
haf. „Markmiðið er að byggja 
upp traustan, öflugan banka sem 
vinnur með og fyrir fólkið í land-
inu, er haft eftir Finni Svein-
björnssyni bankastjóra. 

Nafnið er sótt til dótturfélags 
hans sem annaðist margvíslega 
þjónustu fyrir Kaupþing og önnur 
fjármálafyrirtæki. 

Kostnaði við nafnabreytinguna 
verður haldið í lágmarki. Ásýnd 
útibúa mun taka breytingum 
á næstu vikum og endurnýjun 
markaðsefnis unnin meðan eldri 
birgðir klárast. - bþs

Banki tekur upp nýtt nafn:

Kaupþing verð-
ur Arion banki

ORKUMÁL Fulltrúar Orkuveitunn-
ar og Evrópska fjárfestingabank-
ans undirrituðu í gær samning 
um fjármögnun framkvæmda á 
Hengilssvæðinu, um það bil ári á 
eftir áætlun.

Lánið samsvarar 31 milljarði 
króna og fer meginhluti þess til 
uppgreiðslu annarra lána. Þannig 
ætlar stjórnarformaður fyrir-
tækisins, Guðlaugur G. Sverr-
isson, að af þessum 31 milljarði 
bætist fjórir milljarðar í raun 
við skuldir Orkuveitunnar. Þær 
verða þá 231 milljarður króna. 
Hann gleðst yfir því að evrópski 
bankinn treysti Orkuveitunni til 
góðra verka.  - kóþ

Orkuveita Reykjavíkur:

Fær langþráð 
lán frá Evrópu

RÚSSLAND, AP Stjórnlagadómstóll 
Rússlands kvað á fimmtudag upp 
þann úrskurð að dauðarefsingum 
mætti ekki beita í landinu, þrátt 
fyrir að þær hafi enn ekki verið 
bannaðar með lögum.

Rússnesk stjórnvöld ákváðu að 
hætta að beita dauðarefsingum 
þegar landið fékk aðild að Evrópu-
ráðinu árið 1996. Stjórnvöld hafa 
hins vegar verið treg til að banna 
dauðarefsingar vegna þess hve 
víðtækur stuðningur er við þær 
meðal almennings. Stjórnlagadóm-
stóllinn segir nú að meðan banns 
sé beðið sé stjórnvöldum óheimilt 
að taka upp dauðarefsingar. - gb

Stjórnlagadómstóll Rússlands:

Dauðarefsingar 
ekki leyfðar

VALERY ZORKIN Yfirdómari stjórnlaga-
dómstóls Rússlands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan handtók 
í gær karlmann, eftir hann 
hafði verið með hótanir og 
orðið valdur að eignaspjöllum í 
dómsmálaráðuneytinu.

Maðurinn var ósáttur við 
afgreiðslu Útlendingastofnunar á 
máli er snýr að komu konu hans 
til landsins. Mál konunnar, sem 
er af erlendu bergi brotin, hafa 
verið til meðferðar hjá Útlendinga-
stofnun og á meðan hefur hún 
ekki fengið leyfi til að koma hing-
að. Maðurinn tjáði skoðanir sínar 
með látum og henti meðal annars 
um koll stórum blómapotti og hót-
aði starfsfólki. Síðan kvaðst hann 
ætla að fara niður í Alþingi til 
að tjá skoðanir sínar þar. Hann 
var svo á rölti niður Hverfisgötu 
áleiðis að Alþingishúsinu þegar 
lögreglan handtók hann.  - jss

Handtekinn við ráðuneyti:

Ósáttur við af-
greiðslu Útlend-
ingastofnunar

HEILBRIGÐISMÁL Læknaráð Land-
spítalans hvetur stjórnvöld, í 
aðhaldsaðgerðum þeirra, til að líta 
til þess hvaða þættir ríkiskerfis-
ins eru almenningi mikilvægastir 
til lengri tíma litið. Bendir ráðið 
á að Landspítalinn sé aðalsjúkra-
hús landsins og hafi, sem megin-
stoð íslenska heilbrigðiskerfisins, 
algera sérstöðu. Hann geti engum 
sjúklingahópum vísað frá sér.

Í ályktun ráðsins frá í gær er 
bent á að fjárveitingar til Landspít-
alans hafi lækkað í góðæri undan-
farinna ára. Vandséð sé að komist 
verði hjá verulega skertri þjónustu 
og uppsögnum til að mæta um 
þriggja milljarða króna samdrætti 
í framlögum á næsta ári. - bþs

Læknaráð Landspítalans:

Stjórnvöld líti 
til framtíðar

REYKJAVÍK Slökkviliðsstjóri hefur áhyggjur af því að 
á Reykjavíkurflugvöll verði ekki ráðnir menn með 
lögboðna menntun til að sinna brunavörnum.

Fjórir til fimm menn hafa verið á flugvellinum á 
vegum slökkviliðsins síðustu ár. Flugstoðir ohf. hafa 
hins vegar sagt upp samningnum við slökkvilið-
ið og munu ætla að búa til sinn eigin viðbragðshóp í 
staðinn.

„Við höfum ekki fengið á hreint hvernig þeir 
ætla að útfæra þetta,“ segir Jón Viðar Matthíasson 
slökkviliðsstjóri.

Fyrir utan margþætta menntunina þurfi einnig að 
senda menn í reglulegar læknisskoðanir, þrekpróf 
og þess háttar.

„Það er ansi dýrt að reka slökkvilið,“ segir Jón 
Viðar. Það gæti orðið jafn dýrt fyrir Flugstoðir og 
það er fyrir slökkviliðið að halda úti fullnægjandi 
viðbúnaði.

„Við höfum því skrifað bréf til Brunamálastofnun-
ar, sem er eftirlitsaðili með slökkviliðum. Við óskum 
eftir því að hún kalli eftir skýringum frá Flugstoð-
um um hvernig þetta verður útfært,“ segir hann.

Jón Viðar segir að „ákveðinn uggur“ sé í honum 

þegar verið sé að riðla núverandi góðu fyrirkomu-
lagi. Vel geti verið að Flugstoðir lumi á einhverri 
lausn: „En ég er frekar smeykur um að hún sé ekki í 
kortunum.“  - kóþ

Slökkviliðsstjóri hóar í Brunamálastofnun vegna uppsagna á Reykjavíkurflugvelli:

Óttast skert öryggi á vellinum

JÓN VIÐAR MATTHÍASSON Slökkviliðsstjóri hefur beðið Bruna-
málastofnun um að krefja Flugstoðir skýringa á því hvernig 
brunaöryggi verði háttað á Reykjavíkurflugvelli í framtíðinni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPURNING DAGSINS



Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs
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EFNAHAGSMÁL Umhverfisstefna 
stjórnvalda virðist miða að því 
að takmarka nýtingu á þeim auð-
lindum sem nóg er af en ganga á 
þær sem eru takmarkaðar. Þetta 
segir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins. Hann ritaði í gær grein 
á vef samtakanna þar sem farið 
var yfir fyrirhugaðar breytingar 
í skattheimtu.

Mest segir hann bera í milli í 
fyrirætlunum stjórnvalda og skoð-
un samtakanna þegar kemur að 
stöðu sjávarútvegsins. „Við getum 
ekki sætt okkur við að sjávarútveg-
urinn taki á sig ríflega 3,5 milljarða 
í hækkun á tryggingagjaldi, veiði- 
og kolefnisgjaldi, en honum svo ekki 
gefinn starfsfriður.“ Hann bendir 
á að í frumvarpi landbúnaðarráð-
herra um breytingar á stjórn fisk-
veiða, sé áætlað að veiða skötusel 
áttatíu prósent umfram ráðgjöf. 

„Hvaða umhverfisstefna er það 
að vilja ekki nýta þær auðlindir sem 
er nóg af en ganga á þær sem eru 
takmarkaðar?“ segir hann og vísar 
til tregðu í virkjun endurnýjan-
legra orkugjafa. „Það er ekki hægt 
að bjóða upp á svona lagað. Þetta er 
svo ótrúlegt fúsk,“ segir hann. Engu 
að síður fagnar Vilhjálmur því að 
ríkisstjórnin hafi horfið frá áform-
um um sextán milljarða nýja varan-
lega orku-, kolefnis- og umhverfis-
skatta. „Heildartekjur af þeim eiga 
nú að nema 4,4 milljörðum á ári í 
þrjú ár, þegar þessir skattar falla 
niður,“ segir hann og kveður mikil-
vægt að í stað þeirra muni að þeim 
tíma liðnum koma skattlagning 
sem verði í samræmi við alþjóða-
samninga og þróun á alþjóðlegum 

vettvangi. „Við reiknum með að út 
úr loftslagssamningunum og þeim 
þáttum komi skattaumhverfi sem 
okkar fyrirtæki geti gengið inn í, 
en þeim sé ekki mismunað í saman-
burði við erlenda keppinauta.“

Til viðbótar við þá umhverfis-
skatta sem stóriðjan á að greiða 
næstu þrjú ár bætist fyrirfram-
greiðsla tekjuskatts, 1,2 millj-
arðar króna á ári í þessi þrjú ár. 
Þær greiðslur segir Vilhjálmur 
að skiptist hlutfallslega á orku-
fyrirtækin, í sömu hlutföllum og 
gjaldið sem lagt var á kílóvatt-
stundina. Stærstan hlut greiði 
Alcoa, þar á eftir komi svo Norð-
urál með litlu minni hlut, þá Ísal 
og svo Járnblendiverksmiðjan á 
Grundartanga.

Vilhjálmur telur að með þessum 

breytingum megi tryggja að áform 
um fjárfestingar í stóriðju og 
virkjunum geti gengið eftir. „Þar 
erum við að tala um að Helguvík 
geti haldið áfram af fullum krafti 
og líka framleiðsluaukningin í 
Straumsvík. Þessar framkvæmd-
ir eru algjör lykilforsenda þess að 
hér verði hagvöxtur á næsta ári, 
en ekki kreppan, taka tvö,“ segir 
Vilhjálmur. olikr@frettabladid.is

LAGT AÐ BRYGGJU Í NJARÐVÍK Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, segir gróflega vegið að rekstrarskilyrðum sjávarútvegsins með frum-
varpi til breytinga á lögum um stjórn fiskveiða.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fúsk og furðuleg 
umhverfisstefna
Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins gagnrýnir harðlega hvernig breytt skatt-
heimta kemur við sjávarútveginn. Honum finnst ósamræmi í afstöðu stjórnarinnar 
til umhverfismála. Nokkur árangur hafi þó náðst varðandi skatt á stóriðju.

FYRIRFRAMGREIDDUR 
SKATTUR STÓRIÐJUNNAR
Fyrirtæki  Milljónir króna
Alcoa  462
Norðurál  369
Ísal  277
Grundartangi  92
Alls  1.200
 Heimild: SA
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FÍNT VEÐUR  Dagur-
inn verður fl ottur, 
hægur vindur og 
víða bjart með 
köfl um. Á morgun 
snýst síðan í norð-
austlæga átt með 
slyddu norðaustan- 
og austanlands, 
en áfram verður 
bjartviðri sunnan- 
og suðvestanlands. 

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

LÖGREGLA Vegna alvarleika brots 
og á grundvelli almannahagsmuna 
fór lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu fram á áframhaldandi gæslu-
varðhald yfir ungum manni sem 
skaut með haglabyssu á útidyra-
hurð íbúðarhúss í Seljahverfi um 
síðustu helgi.

Gæsluvarðhaldsúrskurður yfir 
manninum rann út í gær, en Hér-
aðsdómur Reykjavíkur framlengdi 
varðhaldið um fjórar vikur. Ekki 
hafði í gær verið tekin ákvörð-
un um hvort úrskurðinum yrði 
áfrýjað.

„Farið er fram á varðhaldið á 
grundvelli almannahagsmuna, 
en rannsóknin er það langt komin 

að það er ekki vegna rannsóknar-
hagsmuna,“ segir Friðrik Smári 
Björgvinsson, yfirlögregluþjónn 

hjá rannsóknardeild lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. „Brotið er 
það alvarlegt að ástæða þótti til að 
halda manninum áfram.“

Komið hefur fram áður að mað-
urinn hefur játað árásina, en hann 
bankaði upp á í hús í Seljahverfi í 
Breiðholti á aðfaranótt sunnudags 
og réðist á íbúa þar þegar hann 
kom til dyra. Sá náði að skella 
aftur hurðinni, en þá hleypti mað-
urinn af fimm skotum í læsingu og 
dyraumbúnað. 

Með árásarmanninum í för var 
unnusta mannsins, en hún er fyrr-
verandi starfsmaður þess sem ráð-
ist var á. Hann hafði skömmu áður 
sagt henni upp störfum. - óká

VIÐ HÉRAÐSDÓM Ungur maður var 
úrskurðaður í gæsluvarðhald á mánudag 
eftir að hafa ráðist á mann í Breiðholti 
aðfaranótt sunnudags.  

Árásarmaður úrskurðaður í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald:

Haldið vegna alvarleika afbrotsins

UNGLINGAR Breyta þarf skipu-
lagi á skemmtanahaldi fram-
haldsskólanna segir Valgerður 
Halldórsdóttir félagsráðgjafi, 
sem gagnrýnir það svigrúm 
sem gefið er til drykkju fyrir 
skemmtanir sem tengjast 
skólunum. 

Valgerður hefur starfað innan 
framhaldsskóla og segir að yfir-
menn skóla ættu að íhuga að 
breyta þeirri stefnu að leyfa 
heimapartí fyrir böll. Fyrir 
árshátíðir fari nemendur til að 
mynda iðulega út að borða en í 
stað þess að ballið hefjist strax 
að loknu borðhaldi sé gefinn tími 
til heimapartís. 

Þessa venju þurfi að endur-
skoða, ætli menn að draga úr 
unglingadrykkju. 

Í frétt Fréttablaðsins í gær 
kom fram að drykkja unglinga 
ykist um 140 prósent frá vori 
tíunda bekkjar til fyrsta haust-
misserisins í framhaldsskóla. - sbt

Drykkja framhaldsskólanema:

Banna ætti 
partí fyrir böll

PERÚ Fjórir menn hafa verið 
handteknir í Perú grunaðir um að 
hafa myrt allt að sextíu manns og 
selt fituna úr þeim í snyrtivörur. 
Þeir eru taldir hafa lokkað fólk 
til sín á afskekktum þjóðvegum 
með loforðum um atvinnu.

Talið er að fita af líkunum hafi 
verið seld snyrtivöruframleið-
endum í Evrópu fyrir hátt í tvær 
milljónir á lítrann. Grunar lög-
reglu að alþjóðlegur glæpahring-
ur sem sérhæfir sig í mannafitu 
hafi starfað í Perú. Tveggja 
ítalskra manna er einnig leitað.

Lögregla hefur við rann-
sóknina lagt hald á flöskur með 
bræddri búkfitu af mönnum. - sh

Óhugnanlegt sakamál í Perú:

Myrtu fólk og 
seldu fitu þess 
í snyrtivörur

FÉLAGSMÁL Í tilefni af áttatíu ára 
afmælis Sjálfstæðisflokksins og 
þess að fimmtíu ár eru frá mynd-
un Viðreisnarstjórnarinnar efna 
Sjálfstæðisflokkurinn og mál-
fundafélagið Óðinn til viðburða í 
Valhöll um helgina. 

Í dag klukkan fjögur mun 
Inga Jóna Þórðardóttir fjalla um 
konur og sjálfstæðisstefnuna og 
klukkan fjögur á morgun mun 
Styrmir Gunnarsson

fjalla um Viðreisnarstjórnina.
Í dag og á morgun verður sýn-

ing og bókamarkaður í Valhöll 
og klukkan eitt á morgun verða 
boðnir upp fágætir munir úr sögu 
flokksins. - bþs

Sjálfstæðisflokkurinn áttræður:

Styrmir ræðir 
um viðreisnina 

SJÁVARÚTVEGUR „Aðstæðurnar 
eru vægast sagt skelfilegar. Hér 
er stöðug bræla, vindur stendur 
á land og síldin er alveg uppi í 
landsteinum. Við erum í Kiðeyjar-
sundi um hálfa skipslengd frá 
eyjunni og þrátt fyrir þokkalegar 
lóðningar af og til er ákaflega 
erfitt að athafna sig“, segir Guð-
laugur Jónsson, skipstjóri á 
Ingunni AK, í viðtali á heimasíðu 
HB Granda í gær.

Þeir á Ingunni eru á síldveiðum 
í Breiðafirði og höfðu náð ágætis-
afla af góðri síld, eða þúsund 
af fimmtán hundruð tonna 
burðargetu. - shá

Ágætisveiði en bræla:

Erfitt á síldinni 
í Breiðafirði

Í HÖFN Nóg er af síld á Breiðafirði en 
hún er ekki auðsótt.

DÓMSMÁL Íslenska ríkið hefur 
verið sýknað í Héraðsdómi Reykja-
víkur af bótakröfu manns sem sat 
í gæsluvarðhaldi í kjölfar árásar-
innar í Keilufelli, þegar hópur 
manna réðst með barefli á átta 
Pólverja með þeim afleiðingum að 
sjö slösuðust, sumir alvarlega.

Maðurinn sem vildi sækja 
bætur til ríkisins ók bílnum sem 
flutti árásarmenn á og af vett-
vangi. Hann sætti þriggja vikna 
gæsluvarðhaldi en var ekki ákærð-
ur í málinu. Hann fór fram á ríf-
lega eina milljón króna frá ríkinu 
vegna fjártjóns. Jafnframt vildi 
hann tvær milljónir í miskabætur. 
Hann fékk hvorugt.  - jss

Íslenska ríkið sýknað:

Keilufellsmaður 
vildi bætur

GENGIÐ 20.11.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

236,6421
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,47  124,05

204,17  205,17

183,60  184,62

24,668  24,812

21,803  21,931

17,785  17,889

1,3888  1,3970

197,22  198,40

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Í dag tekur nýr banki, Arion banki, til starfa þar sem áður var Nýi Kaupþing 

banki. Samhliða endurskipulagningu bankans hafa starfsmenn mótað nýjar 

áherslur og nýja framtíðarsýn. Okkur er ljóst að traust almennings á bönkum

er í lágmarki og við ætlum að leggja okkur fram við að vinna aftur það traust 

sem hefur glatast. 

Við ætlum að byggja upp öflugan banka. Við ætlum að standa fyrir ábyrga 

verðmætasköpun, vinna með og fyrir fólkið í landinu og setja kraft í uppbygg-

ingu og velferð íslensks efnahagslífs. Með fagmennsku, framsækni, ábyrgð 

og umhyggju að leiðarljósi setjum við viðskiptavininn í fyrsta sæti. 

Merkið:
Merki Arion banka byggir á ævafornu munstri sem nefnist áttablaðarós 
og hefur lengi verið algengt í íslenskum hannyrðum. Áttablaðarósin 
minnir um margt á frostrós, en í rósinni felst einnig átta arma stjarna, 
grunnform áttavitans. Merkið bendir til íslenskrar menningar, staðhátta, 
náttúru og veðurfars.

Nafnið:
Nafnið Arion kemur úr grísku. Sagt er frá söngvaskáldinu Arion í fornum þjóðsögum 
frá Grikklandi. Hæfileikar hans gerðu hann ríkan og björguðu einnig lífi hans. Arion lenti 
í höndum sjóræningja, sem vörpuðu honum fyrir borð, en höfrungar sem höfðu heillast 
af tónlist hans báru hann á bakinu í heimahöfn. Arion er því afar táknríkt nafn og vísar 
til listfengis, þrautseigju, samvinnu og endurkomu.

Hafðu samband
sími 444 7000  •  arionbanki.is

Nýr 
banki lítur 
dagsins ljós

ÍS
L

E
N

S
K

A 
 S

IA
.I

S
 A

R
I 

48
05

2



6  21. nóvember 2009  LAUGARDAGUR

Hin rómaða þakkargjörðarveisla Hótel Cabin
verður haldin dagana 26. og 27. nóvember.

Í hádeginu 26. og 27. nóvember
Fimmtudagskvöldið 26. nóvember 
og föstudagskvöldið 27. nóvember

Verð einungis: 2.550 kr. í hádeginu
3.250 kr. á kvöldin

Léttir djasstónar verða leiknir yfir borðhaldi 
á föstudagskvöldið.

Borðapantanir í síma 511 6030

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

Helgartilboð

4.395,-

3.495,-

ALÞINGI Samtals 37.400 störf eru 
hjá hinu opinbera; átján þúsund 
hjá ríkinu og 19.400 hjá sveitar-
félögum. Störfunum hefur fjölgað 

um um það bil 
þrjátíu prósent 
á níu árum.

Þetta kemur 
fram í svari fjár-
málaráðherra 
við fyrirspurn 
Þorgerðar K. 
Gunnarsdóttur, 
varaformanns 
Sjálfstæðis-
flokksins.

Spurðist hún 
fyrir um hve 
margir starfs-
menn væru hjá 
ríki og sveitar-
félögum og hver 
þróunin hefði 
verið síðastliðin 
tíu ár.

Í svari ráð-
herra kemur 
fram að ekki 
liggi fyrir upp-

lýsingar um fjölda starfsmanna, 
aðeins fjölda starfa. Eru upplýs-
ingar um fjölda stöðugilda hjá rík-
inu fengnar úr launavinnslukerfi 
ríkisins.

Af tölunum má sjá að frá árinu 
2000 hefur stöðugildum hjá hinu 
opinbera fjölgað um 8.700, um 
4.000 hjá ríkinu og 4.700 hjá 
sveitarfélögunum. 

Í tvígang á tímabilinu fjölg-
aði stöðugildum hjá ríkinu stór-
um, í fyrra sinnið árið 2001 
þegar Borgarspítalinn sameinað-
ist Landspítalanum og aftur árið 
2006 þegar stöðugildi innan heil-
brigðisstofnana fluttust í miðlægt 
launakerfi ríkisins. 

Eins og áður sagði eru stöðugildi 
hjá ríki og sveit nú um þriðjungi 
fleiri en árið 2000. Hefur þeim 
fjölgað um 3,6 prósent að meðal-
tali á ári hjá sveitarfélögum og 

um 3,2 prósent hjá ríkinu. Sé tillit 
tekið til ofangreindra kerfisbreyt-
inga nemur fjölgunin hjá ríkinu 2,1 
prósenti. 

Rúmlega 165 þúsund manns 

voru starfandi á fyrsta ársfjórð-
ungi þessa árs. Lætur því nærri að 
um tuttugu prósent allra starfa séu 
hjá hinu opinbera: ríki eða sveitar-
félögum. bjorn@frettabladid.is

Opinberum störfum  
fjölgaði um þriðjung  
Á tæpum áratug fjölgaði stöðugildum hjá ríki og sveitarfélögum um næstum 
níu þúsund. Átján þúsund stöðugildi eru hjá ríkinu og 19.400 hjá sveitarfélögum. 
Lætur nærri að rúmlega tuttugu prósent starfa í landinu séu hjá hinu opinbera.

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

ÞORGERÐUR K. 
GUNNARDSÓTTIR

Á LANDSPÍTALANUM Sameining Borgarspítala og Landspítala 2001 og færsla stöðu-
gilda innan heilbrigðisstofnana í miðlægt launakerfi ríkisins 2006 hefur sín áhrif á 
tölur um störf hjá ríki og borg. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FJÖLDI STÖÐUGILDA HJÁ RÍKI OG SVEITARFÉLÖGUM
Tölurnar miðast við apríl ár hvert
Ár Ríki Sveitarf. Samtals
2000 14.000 14.700 28.700
2002 15.400 15.700 31.100
2004 15.900 17.400 33.300
2006 17.300 18.200 35.500
2008 18.300 18.900 37.200
2009 18.000 19.400 37.400

2001 1.300 störf færast frá Reykjavík til ríkisins með sameiningu Borgarspítala og 
Landspítala. 

2006 Launaafgreiðsla heilbrigðisstofnana færist til ríkisins, þar með 1.500 stöðu-
gildi. 

STJÓRNSÝSLA Fjármálaráðuneytið vinnur nú að því 
að endurskoða nefndarsetu Baldurs Guðlaugssonar, 
fyrrverandi ráðuneytisstjóra. Baldur sætir nú rann-
sókn sérstaks saksóknara vegna meintra innherja-
viðskipta hans með bréf í Landsbankanum.

Endurskoðunin tengist ekki rannsókn sérstaks 
saksóknara, að sögn Elíasar Jóns Guðjónssonar, 
upplýsingafulltrúa ráðuneytisins. „Þetta er bara 
gert í kjölfar þess að menn hætta störfum, þá 
er farið yfir setu þeirra í nefndum fyrir hönd 
ráðuneytisins,“ segir Elías. 

Taka þurfi saman í hvaða nefndum hann situr og 
hvort ástæða sé til að skipta honum út. Elías segir 
að hafi Baldur verið skipaður í nefnd vegna þess 
að hann var ráðuneytisstjóri segi það sig nokkurn 
veginn sjálft að hann muni víkja úr henni.

Elías segist ekki hafa upplýsingar á reiðum 
höndum um það í hvaða nefndum Baldur situr, 
verið sé að taka það saman. Hann hafi heldur ekki 

upplýsingar um laun Baldurs 
fyrir nefndarsetu. „En hann 
fær væntanlega eitthvað 
fyrir þessa nefndarsetu. Ég 
geri ráð fyrir því,“ segir 
Elías.

Á vef fjármálaráðu-
neytisins má sjá að Baldur 
gegni formennsku í þremur 
nefndum: ríkisreikningsnefnd, 
samstarfsnefnd um opinberar 
framkvæmdir og stjórn söfnunar-
sjóðs lífeyrisréttinda. - sh

Fjármálaráðuneytið skoðar hvort Baldur Guðlaugsson skuli sitja áfram í nefnum:

Nefndarseta Baldurs endurskoðuð

MENNTAMÁL Nokkrir nemendur í 
skólum í Mosfellsbæ voru í gær 
sendir heim fyrir að stríða og 
atast í rauðhærðum samnemend-
um sínum. Í gær var svokallaður 
„kick a ginger day“, sem útleggst 
sem „sparka-í-rauðhærða dagur-
inn“, hefð sem hefur orðið vinsæl 
eftir að tæpt var á henni í teikni-
myndaþáttunum South Park.

Tveir nemendur voru send-
ir heim úr Varmárskóla og heim-
ildir herma að um átta nemendur 
hafi verið sendir heim úr Lága-
fellsskóla.

Efemía Gísladóttir, annar skóla-
stjóra Lágafellsskóla, vildi ekkert 

tjá sig um málið þegar Fréttablað-
ið náði tali af henni í gær. „Ég 
ætla ekki að gefa neitt komment í 
blöðin,“ sagði hún.

Þeir nemendur sem sendir voru 
munu flestir hafa gerst sekir um 
lítilsháttar ofbeldisverk. Engum 
varð sérstaklega meint af, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 
Ekki hafa borist fregnir af því að 
þessa vandamáls hafi gætt annars 
staðar. Samtökin Heimili og skóli 
lýstu áhyggjum sínum af deginum 
og hvöttu skólastjórnendur til að 
vekja athygli foreldra og nemenda 
á því að slík hegðun yrði ekki liðin. 
 - sh

Hópur nemenda í Mosfellsbæ ataðist í rauðhærðum og var rekinn heim:

Heim fyrir að stríða rauðhærðum

ÚR LÁGAFELLSSKÓLA Skólastjóri Lága-
fellsskóla vill ekkert tjá sig um málið.

BALDUR GUÐLAUGSSON Sér-
stakur saksóknari hefur fryst 

yfir 100 milljónir í hans 
eigu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

PALESTÍNA, AP Mahmoud Abbas, 
forseti Palestínustjórnar, hefur 
fallist á að forseta- og þingkosn-
ingum, sem halda átti í janúar, 
verði frestað.

Kjörstjórn Palestínumanna 
lagði í síðustu viku til að kosn-
ingunum yrði frestað, eftir að 
Hamas-hreyfingin sagðist ætla 
að sniðganga þær. Kjörstjórnin 
segist nú ætla að taka ákvörðun 
í desember um nýjan kjördag.

Abbas lýsti því yfir fyrr í 
mánuðinum að hann væri hætt-
ur við að bjóða sig fram til ann-
ars kjörtímabils. Hart var lagt 
að honum að hætta við að hætta.
 - gb

Forseti Palestínustjórnar:

Fellst á frestun 
kosninganna

Hafa afleiðingar hrunsins verið 
skárri en þú bjóst við fyrir ári?
Já  31,5
Nei  68,5

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hljómar Arion, nýtt nafn Nýja-
Kaupþings, vel í þínum eyrum?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

KJÖRKASSINN
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BRETLAND, AP „Bílarnir flutu niður 
götuna. Það verður langt þangað til 
Cockermouth jafnar sig eftir þetta,“ 
sagði Michael Dunn, knæpueigandi 
í bænum Cockermouth á Englandi. 
„Þetta hefur lagt bæinn í rúst.“

Bærinn Cockermouth varð verst 
úti í flóðunum í Kúmbríuhéraði á 
norðanverðu Englandi, skammt 
frá landamærum Skotlands. 
Bjarga þurfti meira en 200 manns 
úr húsum í bænum, en alls flæddi 
umhverfis nærri þúsund heimili á 
flóðasvæðinu. Einn lögreglumaður 
fórst.

Breskir hermenn fóru hús úr húsi 
að kanna hvort einhver væri inni-
króaður vegna flóðanna, sem sums 
staðar voru allt að 2,5 metra djúp.

Daginn áður hafði rignt meira en 
dæmi eru til í þessum landshluta. Á 
einum stað mældist úrkoman 314,4 

millimetrar á einum sólarhring.
Hilary Benn umhverfisráðherra 

sagði að flóðavarnir á þessum slóð-
um ættu að standast flóð eins og 
þau gerast mest á hverri öld, en 
úrhellið að þessu sinni varð meira 
en nokkur gat reiknað með.

„Það sem við þurftum að tak-
ast á við síðustu nótt var frekar 
nokkuð sem búast má við á þúsund 
ára fresti, þannig að jafnvel allra 
bestu varnir geta brugðist þegar 
þetta mikil úrkoma kemur á þetta 
stuttum tíma,“ sagði hún.

Töluverð flóð urðu einnig á stór-
um hluta Írlands eftir óvenjumikl-
ar rigningar og hvassviðri. Meira 
en eins metra hátt vatn lá yfir mið-
bænum í Cork, næststærstu borg 
landsins. Álíka mikil flóð urðu í 
meira en tíu bæjum og borgum 
Írlands.

Í gær hætti loks að rigna og flóð-
in tóku að réna, sem gaf björgun-
arfólki færi á að komast á bátum 
að fólki sem var innikróað í húsum 
sínum.

Tony Walker, einn íbúa í Cock-
ermouth, sagði í útvarpsviðtali í 
gærmorgun, þegar hann var enn 
innikróaður, að flóðið á neðstu hæð-
inni heima hjá sér næði í brjósthæð. 
Hann hefði þurft að bíða björgunar 
á efstu hæðinni.

„Ég hef lifað betri morgna,“ sagði 
hann. „Ég hef beðið hér í alla nótt 
og er orðinn drykkjarvatnslaus, 
þannig að ég er í alvöru að hugsa 
um að koma mér burt. Vatnið er 
enn býsna djúpt. Það fer lækkandi, 
en það gerist svo hægt að það verða 
klukkutímar þangað til það verður 
orðið autt.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Flóðavarnir stóðust 
ekki gríðarlegt álag
Flóðin á norðanverðu Englandi voru allt að 2,5 metra djúp og úrkoman var 
meiri en þekkst hefur á þessum slóðum. Einn lögreglumaður fórst og bjarga 
þurfti meira en 200 manns sem voru innikróaðir í húsum sínum.

ÍBÚUM BJARGAÐ Meira en 200 íbúum í bænum Cockermouth þurfti að bjarga út úr húsum þeirra í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hvítt fyrir sparsama.

Gull.

Silfur.

Hvítt.

1Miðað við venjulegar glóperur      | 2 Kveikingar: 90 mín kveikt, 15 mín. slökkt

Eiginleikar vöru

DULUXSTAR®

Stick
DULUXSTAR®

Mini Twist
DULUXSTAR®

Mini Ball
DULUXSTAR®

Mini Candle
DULUXSTAR®

Reflector
R63

Orkusparnaður 
allt að

80 %1 80 %1 80 %1 80 %1 80 %1

Meðallíftími 10.000 klst. 8.000 klst. 10.000 klst. 10.000 klst. 10.000 klst.
NÝR ljóslitur!
Warm comfort já já já já já

Kveikingar 20.000 2 5.000 2 10.000 2 10.000 2 20.000 2

Vött (W) 5-30 5-23 5-20 5-10 11-13
Sökkull E14, E27 E14, E27 E14, E27 E14, E27 E27, R63

OSRAM DULUXSTAR®

Jóhann Ólafsson & Co.  |  Krókhálsi 3  |  sími 533-1900  |  www.olafsson.is

OSRAM sparperur fást í þremur flokkum

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...



heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - sími 540 3300 - www.gardheimar.is

af öllum útiseríum um helgina
20% afsláttur 

barnanna
 hver fær verðlaun?

Opið til Opið til
21.00
öll kvöldöll kvöld

Ein kló
Henta vel við 
íslenskar aðstæður

Samtengjanlegar
– ekkert snúruvesen
S
– E

H
í

2 jólastjörnur
1.490kr

– taktu eftir kertum sem 
merkt eru sjálfslökkvandi 

Fallegu kertin
20 % afsláttur 

Sunnudagssýnikennslan

frá kl. 13.00 til 15.00

• Aðventukransagerð
• Hurðakransagerð
• Jólaskreyting

Grenið komið!

nikennS
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HAFRANNSÓKNIR Niðurstöður haustr-
alls Hafrannsóknastofnunarinnar 
gefa vísbendingar um að 2008-
árgangurinn í þorski sé sterkur. 
Þetta kom fram í haustrallinu, 
sem er mikilvægur þáttur í árlegri 
úttekt Hafró á ástandi nytjastofna 
við landið sem lýkur í júní ár 

hvert. 
Á bak við nið-

urstöðurnar eru 
þó mun minni 
gögn en að lok-
inni stofnmæl-
ingu að vori. 
„Þetta er aðeins 
einn hluti af 
okkar mælingu. 
Stofnmæling-
in í mars vegur 
mun þyngra 

í mati okkar á þorskstofninum. 
Því er hins vegar ekki að leyna 
að eftir því sem haustmæling-
arnar verða fleiri [hófust 1996, 
innskot blaðamanns], því mark-
tækari verður hún. Engu að 
síður er ástæða til að draga and-
ann djúpt þar til niðurstöður úr 
vorrallinu og úttekt á aflasam-
setningu liggja fyrir í vor,“ segir 
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri 
Hafrannsóknastofnunar. 

Jóhann segir að mælingin nú 
sýni einnig stærri og þyngri fisk, 
en það sé í samræmi við vænting-
ar vegna aflasamdráttarins síð-
astliðin tvö ár. Hann segir mikil-
vægt að halda áfram á sömu braut; 
auka ekki veiðina að svo stöddu en 
njóta ávaxta uppbyggingarstarfs-
ins þegar þar að kemur. 

„Við verðum hins vegar að fá 
fleiri sterka eða meðalsterka 

árganga inn í stofninn til þess 
að geta átt von á verulega auk-
inni veiði á komandi árum,“ segir 
Jóhann. „Okkar ráðgjöf gengur út 
á að fá hærra hlutfall af stórum 
fiski inn í stofninn til þess að auka 
líkurnar á því að fá röð sterkra 
árganga inn í veiðistofninn.“ Á 
sama tíma og stofnmælingin sýnir 
sterkan 2008-þorskárgang kemur 
á móti að fyrstu vísbendingar gefa 
til kynna að 2009-árganginn sé 
undir meðalstærð. 

Haustrallið gefur litla ástæðu 
til bjartsýni hvað varðar ýsu-
stofninn. Heildarvísitalan er 
ekki nema rúmlega helmingur 
þess sem hún var árið 2004 og 

hefur lækkað um tuttugu prósent 
á milli ára. „Það er í samræmi við 
okkar rannsóknir og eftir gríð-
arlega sterkan ýsuárgang 2003, í 
reynd risaárgang í sögulegu sam-
hengi, hefur þetta eðlilega verið 
niður á við.“ Jóhann segir margt 
benda til að fullmikið hafi verið 
veitt af ýsu á undanförnum árum 
en 2003-árgangurinn hafi staðið 
undir þeirri veiði. 

Útlit er fyrir að grálúðan sé að 
hjarna við. Meira er af ungfiski í 
haustralli og gefur það vísbend-
ingu um að veiðistofninn muni 
stækka á næstu árum. Ástand 
stofnsins er þó enn talið lélegt.

svavar@frettabladid.is

Vísbendingar eru um 
sterkan þorskárgang
Niðurstöður Hafrannsóknastofnunar sýna sterkasta þorskárgang frá upphafi 
haustmælinga árið 1996. Forstjóri Hafró varar við því að oftúlka gögnin. Ýsu-
stofninn sýnir lítil batamerki en góðar fréttir eru af nýliðun í grálúðu.

JÓHANN 
SIGURJÓNSSON

FARSÆLL Á VEIÐUM Haustrall Hafró gefur til kynna að sterkur árgangur komi inn í 
veiðina eftir fjögur til fimm ár. FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

Fjarðarmálun ehf.

Þarftu að mála?

Sigurjón Einarsson
Málarameistari

Sími 894 1134 - fjardarm@hive.is

Fáðu fagmenn með áratuga reynslu í verkið
Aðstoðum viðskiptavini við útfyllingu á eyðublaði vegna endurgreiðslu virðisauka af vinnu

Steinþór Agnarsson
Málarameistari

Jörgen Jögrensen
Málarasveinn

Fjölskylduspil 
á frábæru
tilboði!

Vr. A825 85060692
Fullt verð 5.990 kr. 

3.990 kr.
auk 1.000 punkta

x2

TIL
BO

Ð

Íbúð til sölu

Til sölu íbúð í Antalya Tyrklandi, íbúðin er 180 m2 á
2 hæðum. 3 svefnhebergi, 2 baðherbergi, eldhús,
stofa, borðsstofa og tvennar svalir.

Íbúðin er metin á 26 milljónir en af sérstökum
ástæðum fæst hún á aðeins 13 milljónir.

Nánari upplýsingar á kristinap@internet.is
eða 894 0045

(skoða öll skipti) 

BEÐIÐ EFTIR FLUGI Fjögurra ára stelpa 
tyllti sér stundarkorn á stærðar mót fyrir 
handfarangur á flugvelli í Sacramento. 
Móðir þeirra þurfti að bjarga þeim öðru 
flugi eftir að tölvukerfi flugvalla í Banda-
ríkjunum bilaði.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL BSRB krefst þess að ríkis-
stjórnin endurskoði stefnu sína í nið-
urskurði ríkisútgjalda. Telja sam-
tökin ríkisstjórnina fylgja stefnu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í þeim 
efnum en hún kunni að hafa í för 
með sér óbætanlegt tjón á velferð-
arkerfinu. Ályktun þessa efnis var 
samþykkt á aðalfundi BSRB í gær.

„Ef skorið verður jafn mikið 
niður og verstu spár segja til um 
held ég að óbætanlegt tjón geti 
orðið á heilbrigðiskerfinu og lög-
gæslunni,“ segir Elín Björg Jóns-
dóttir, formaður BSRB. „Það eru 
þeir þættir velferðarkerfisins 
sem eru hvað viðkvæmastir fyrir 
miklum niðurskurði.“

Ítrekað er að öflug opinber 
almannaþjónusta sé aldrei jafn 
mikilvæg og á krepputímum. 

BSRB segir áform ríkisstjórn-
arinnar um þrepaskipt skattkerfi 

í samræmi við stefnu þess um 
tekjujöfnun enda sé bótakerfi rík-
isins nýtt til kjarajöfnunar. Um 
leið er hvatt til þess að skattlagn-
ingu verði hagað á þann veg að 
hún stuðli að fjölgun starfa. Svo-
kölluðum auðlegðarskatti er fagn-
að en varað er við umtalsverðum 
hækkunum á virðisaukaskatti, 
vörugjöldum og tollum. „Slík 
skattheimta hækkar verðlag sem 
hefur áhrif á neysluverðsvísitöl-
una og leiðir til hækkunar á höf-
uðstól verðtryggðra lána,“ segir 
í ályktuninni. Að endingu hafnar 
aðalfundur BSRB alfarið öllum 
hugmyndum um skattlagningu 
inngreiðslna í lífeyrissjóði. - bþs

BSRB er fylgjandi skattastefnu stjórnvalda en varar við áformum um niðurskurð:

Skattabreytingar í anda stefnu BSRB

ELÍN BJÖRG JÓNSDÓTTIR Formaður 
BSRB óttast að óbætanlegt tjón kunni 
að verða á velferðarkerfinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍSRAEL, AP Atlantshafsbandalagið 
hyggst styrkja tengslin við Ísra-
el með því að bjóða ísraelska 
hernum að senda herskip til liðs 
við herflota NATO. 

James Appathurai, talsmaður 
NATO í Brussel, segir að banda-
lagið tengi starfsemi flotans ekki 
á neinn hátt við „pólitíska atburði 
í Mið-Austurlöndum“.

Fyrir hefur Ísraelsher verið 
með fulltrúa hjá herflota NATO.

Skipið verður notað ásamt her-
skipum frá NATO-ríkjum til bar-
áttu gegn hryðjuverkamönnum 
á Miðjarðarhafinu. Búist er við 
að það verði sent af stað innan 
nokkurra mánaða. - gb

Ísraelsher fær nýtt verkefni:

Ísraelskt skip til 
liðs við NATO
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„Glæpasagnaheimurinn hefur aldrei fyrr þurft að hylla og syrgja í sömu andrá jafn hæfileikaríkan 
höfund og Stieg Larsson,“ sagði stórblaðið Sunday Times og eru það orð að sönnu. Þriðja og síðasta 
bókin í heimsfrægri Millennium-trílógíu Stiegs Larsson er komin út.

MILLENNIUM ÞRÍLEIKURINN EFTIR STIEG LARSSON TEKUR HEIMINN MEÐ TROMPI

BIÐIN ER Á ENDA
m trílógíu Stiegs Lars

Times og eru það orð að sönnu. Þriðja og síðasta 
r komin út.

s
sson er 

„Maður gæti bara hágrátið!“– Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljan október 2009.Af sömu ástæðu.

„Maður gæti grátið!“– Þórarinn Þórarinsson, DV.Grátið yfir því að bækur Stiegs urðu aðeins þrjár.
„Gríðarlega vel 

skrifaðir og flottir 

krimmar.“
– Páll Baldvin Baldvinsson, 

Kiljan janúar 2009

Þýðandi: Halla Kjartansdóttir
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Óska eftir að kaupa 
íslensk-ensku námskeið

Óska eftir að kaupa íslensk-ensku Lingapon námskeið. En ég tel nær fullvíst að 
aðeins eitt íslenskt – ensku Lingapon námskeið hafi  komið út á Íslandi. Kennslubókin
var innbundin kilja en bæði hærri og breiðari en venjuleg kilja.

Eigir þú námskeiðið þá borga ég glaður 40.000 kr fyrir námskeiðið. 
Viljir þú ekki selja getum við samið um greiðslu fyrir afnot af bókinni.

Sími. 865-7013 

E
N

N
E

M
M

 / 
SÍ

A
 / 

N
M

39
89

8

Óskabrunnur barnanna sló í gegn 
þegar þær Skoppa og Skrítla 
vígðu hann í Borgarleikhúsinu í 
gær. Vígslan var hluti af Alþjóð-
legri athafnaviku og gerðu börn-
in, sem voru á aldrinum fjögurra 
til sjö ára úr þremur skólum á 
höfuðborgarsvæðinu, verkefni 
tengd því hvað þau vilji verða 
þegar þau verða stór. 

Óskabrunnurinn er þannig gerð-
ur að börnin ganga inn í hann og 
hengja óskir sínar í klemmur á 
hann innanverðan. Að því loknu 
settust þau umhverfis brunninn, 
lokuðu augunum og hugsuðu um 
óskirnar. 

Nokkur barnanna vildu verða 
veiðimenn, læknar, lögreglumenn 
og einn drengur vildi verða for-
seti Bandaríkjanna. Börnin sungu 
nokkur lög með þeim Skoppu og 
Skrítlu en fengu síðan í heimsókn 
nokkra einstaklinga sem kynntu 
störf sín fyrir börnunum. Þar á 
meðal var lögregluþjónn, hjúkr-
unarfræðingur, slökkviliðsmenn, 
vörustjóri hjá stoðtækjafyrirtæk-
inu Össuri og fjölmiðlakonan Eva 
María Jónsdóttir. Hundur sem 
hundasnyrtir mætti með á vígsluna 
vakti óskipta athygli barnanna. 
 - jab

ÓSKIR HENGDAR UPP Um hundrað óskir bættust við þær þrjátíu þúsund sem 
Skoppa og Skrítla hafa safnað víða um heim í nokkur ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rúmlega hundrað börn vígðu óskabrunn Skoppu og Skrítlu í Borgarleikhúsinu:

Einn vildi verða forseti BNA

ATHAFNAVIKA:  Samráðsfundur um umhverfisvænar áherslur í atvinnu- og menningarlífi

Lokahátíð Alþjóðlegu athafnavik-
unnar sem halda átti á morgun 
hefur verið frestað fram í næstu 
viku. Kynna átti niðurstöður í 
hugmyndasamkeppninni Snilldar-
lausnir – Marel á lokahátíðinni. 

Þátttakendur í keppninni áttu 
að auka virði herðatrés, gera upp-
töku af virðisaukningu þess og 
senda á netsíðu keppninnar í síð-
asta lagi á hádegi 15. nóvember.

Mörg myndbönd hafa borist 

og mun dómnefndin fara í gegn-
um þau og meta á morgun. Minni 
viðburðir verða víða um land en 
úrslit hugmyndasamkeppninnar 
kynnt í vikunni, að sögn aðstand-
enda Athafnavikunnar. - jab

Lokahátíð Athafnaviku frestað:

Úrslit Snilldarlausna í næstu viku

„Orkuverið er skemmtilegur vett-
vangur til að koma saman tveim-
ur heimum, hönnuðum með hug-
myndirnar og fólkið sem kann að 
virkja þær,“ segir Jóhanna Dýrunn 
Jónsdóttir, markaðsstjóri Athafna-
vikunnar, um Orkuverið sem hald-
ið verður á Háskólatorgi á milli 
klukkan 15 og 17 í dag.

Orkuverið er eins konar hrað-
stefnumót þar sem hönnuðir fá 
möguleika á að kynnast og tengj-
ast viðskiptafræðingum, 
verkfræðingum, 
markaðsfræðing-
um eða öðrum með 
rekstrarreynslu. 
Fyrirkomulag 
er með þeim 
hætti að þátt-
takendur setj-
ast tveir saman   
í fimm mínút-
ur og spjalla saman. 
Að fimm mínútum 
liðnum þurfa þeir 
báðir að skipta 
um sæti. 

Þetta hefur verið gert nokkrum 
sinnum á árinu og minnist Jórunn 
þess að sautján manns hafi tekið 
þátt á síðasta stefnumótafundi. 

Hún minnist þess að vöruhönn-
uðurinn Siggi Anton hafi verið einn 
þeirra sem hafi náð góðum árangri 
á stefnumótafundi Orkuversins. 
Á eitt þeirra kom hann með hug-

mynd að veggljósinu Lucio og 
hitti þar viðskiptafræðinginn 
Guðbjörgu Jóhannsdóttur. 

Að Orkuverinu standa Inn-
ovit, Klak, Félag viðskipta- 

og hagfræðinga og Hönn-
unarmiðstöð Íslands. 

Þeir sem áhuga hafa 
á að taka þátt verða 
að mæta með kynn-
ingu á sjálfum sér 
þar sem fram kemur 

menntun, fyrri 
rey nsl a  og 
áhugasvið.

  - jab

Hugmyndaríkir hönnuðir og markaðsfólk hittist:

Vörur öðlast líf 
í Háskólanum

SIGGI ANTON 
OG GUÐBJÖRG
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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 Sjónvarp

Sími

Internet

*  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.

Hengjum okkur ekki í smáatriði!Vinátta – alvegóháð kerfi.

TEAM YAMAHA - Nýkrýndir Íslandsmeistarar í Enduro 
verða á staðnum, sýna hjólin sín og rabba við gesti.

Kletthálsi 3  |  110 Reykjavík   |   Sími 540 4900  |   

www.arctictrucks.is

Ís, gos og heitt 
á könnunni! 

Klukkan 12:30 rekja Einar og Sverrir Þorsteinssynir 
ævintýralega ferðasögu sína frá 2007 er þeir hjóluðu 

09.00 - 17.00 Hugmyndasmiðja 
Klaks – kynningarþjálfun, Klak, 
Nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins, 
Kringlunni 1 (Gamla Morgunblaðs-
húsið)
10.00 - 18.00 Leikur með Rúg-
brauð!, Café Loki, Lokastíg 28
10.00 - 18.00 Handstúkur, vettlingar 
og grifflur, Textíll, Lokastíg 28
13.00 - 17.00 Stíll 2009, Vetrargarð-
ur Smáralindar
13.00 - 16.00 Heimamarkaður, 
Pakkhús - Ríki Vatnajökuls Horna-
firði
13.00 - 16.00 Hornafjarðarmanni, 
Pakkhús, kennsla og hraðmót í 
Hornafjarðarmanna
14.00 - 20.00 Hönnunarverkstæði 

EMJ opnað, 
Ólafsgeisla 95, 112 
Reykjavík
14.00 – 18.00 Moods of Norway 
– Fullorðinsbarnaafmæli, Laugaveg-
ur 51
15.00 – 17.00 Orkuverið, Háskóla-
torg Háskóla Íslands
15.00 Rúgbrauðserindi Laufeyjar, 
Café Loki, Lokastíg 28
16.00 – 21.00 Kertasýning Gingó, 
N1, Hornafirði
17.00 Heilsumiðstöð Siggu Dóru - 
formleg opnun, Stórhöfða 17, 2.hæð

Sunnudagur 22.nóvember
16.00 – 21.00 Kertasýning Gingó, 
N1,Hornafirði

Dagskrá athafnaviku 21.-22. nóvember

„Það var mikið að gera í vikunni en 
verkefnið var stórt,“ segir Katrín 
Júlíusdóttir iðnaðarráðherra. 
Hún fékk fyrstu Athafnateygjuna 
afhenta við setningu Alþjóðlegu 
athafnavikunnar á mánudag. Eitt 
verk er skráð á hana á netsíðunni 
athafnateygjan.is. 

Katrín, sem var heima við að 
baka fyrir afmæli föður síns í gær 
án þess að skrá það, sagði í sam-
tali við Fréttablaðið að hún hefði 
rekið smiðshöggið á áætlun um 
orkuskipti bílaflotans. 

„Planið er tilbúið. Það er marg-
þætt og snýr að því hvernig við 
getum nýtt ýmsa sjóði til að þrýsta 
á þróun orkuskipta bílaflotans og 
stutt við fyrirtæki sem vinna að 
því. Það er innan við áratugur í 
þetta,“ segir hún.

Katrín kom teygjunni áfram til 

Þorsteins Inga Sigfússonar, for-
stjóra Nýsköpunarmiðstöðvar. 
Hann var erlendis í vikunni. 

Yfir átta hundruð framkvæmd-
ir hafa verið skráðar á netsíðu 
Athafnateygjunnar. Pálmi Más-
son, bæjarstjóri á Álftanesi, trónir 
á toppnum með 73 færslur. - jab

Iðnaðarráðherra lauk áætlun sinni um orkuskipti:

Er skráð með eitt 
risastórt verkefni

FYRSTA TEYGJAN Iðnaðarráðherra er 
hæstánægð með áætlun sína um orku-
skipti bílaflotans. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Góðir farþegar!
Verið velkomnir í Smáralind sem tekur vel á 
móti ykkur um helgina með ótrúlegum fjölda 
frábærra tilboða. Hagkvæm ustu jólainnkaupin
í ár eru gerð í stærstu verslunar mið stöð á 
Íslandi. 

Við vonum að ferðin verði ánægjuleg!

Samfés Stíll 2009
Níunda hönnunarsamkeppni Samfés
verður haldin í Vetrargarðinum í dag,
kl. 13.00-18.00. Eitt lið frá hverri félags-
miðstöð keppir í hárgreiðslu, förðun og 
fatahönnun. 

10 nýjar verslanir
Við bjóðum 10 nýjar verslanir sem hafa
opnað í nóvember hjartanlega velkomnar.

·   Galleri 17 tískuvöruverslun
·   Focus skóbúð
·   ZikkZakk tískuhús
·   Orginal tískuvöruverslun
·   Hlöllabátar veitingastaður
·   3 Smárar konur
·   3 Smárar börn
·   Signatures of Nature
·   3x stærri Megastore
·   3x stærri Ice in a Bucket

Þegar piparkökur bakast
Laugardag og sunnudag kl. 14-16 fá allir 
krakkar gefins piparkökuhjörtu frá Kötlu sem 
fagmenn hjálpa þeim að skreyta. Þeir gefa 
líka góð ráð um piparköku húsagerð.

• Munið piparkökuhúsa-
keppni Smáralindar og 
Kötlu

• Piparkökumix Kötlu fæst í 
Hagkaupum

• Tilbúinn glassúr frá 
Kötlu fæst í Hagkaupum



Opið til kl. í dag

KØBEN

12.500 kr.

SMÁRALIND8.900 kr.

KØBEN

3.250kr.

SMÁRALIND2.250 kr.

LONDON

10.959 kr.

SMÁRALIND7.990 kr.

KØBEN

29.975 kr.

SMÁRALIND19.990 kr.

LONDON

10.870 kr.

SMÁRALIND7.990 kr.

DUBLIN

2.875 kr.

SMÁRALIND1.995 kr.

 
Barnagallabuxur
8-13 ára

Skyrtur

Lógóbolir barna Levi´s 603 kvensnið

Gallabuxur

Hlýrabolur
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

U
m þessar mundir er verið að taka mjög afdrifaríkar 
ákvarðanir í skattamálum hér á landi. Skattahækk-
anir upp á tugi milljarða munu draga almenning og 
atvinnulíf hér á landi enn meira niður, auka atvinnu-
leysi og verðbólgu og veikja baráttukraft þjóðarinnar. 

Neysla mun minnka, sem mun hafa áhrif á fjölmörg fyrirtæki og 
lækka þannig skatttekjur ríkisins. Skattkerfið verður flóknara 
með fleiri skattþrepum. Aukinn skattur verður lagður á sparnað 
fólks með umtalsverðri hækkun fjármagnstekjuskatts og hækkun 
á tryggingargjaldi sem er beinn launaskattur á fyrirtæki. Eignar-
skattur er nánast eins og eignaupptaka. Engin vissa er svo fyrir 
því að þessi aukna skattheimta muni skila sér. Á sama tíma er 
fólk að taka á sig launafrystingu og jafnvel launalækkun. 

Auk beinna skatta á fyrirtæki og einstaklinga á meðal annars 
að hækka virðisaukaskatt á mikilvægar greinar eins og veitinga-
húsastarfsemi og búa til enn nýtt þrep í virðisaukaskatti. Þetta 
mun hafa slæm áhrif á rekstur veitingastaða og þar með veikja 
samkeppnisstöðu þeirra sem sinna ferðaþjónustu. Þetta mun enn 
frekar auka flækjustig og misferli í skattheimtu. 

Margt bendir til þess að misrétti sé meira en nokkru sinni 
fyrr. Þetta endurspeglast til dæmis í því að bankastofnanir ráða 
nú hvaða fyrirtæki lifa, hver deyja og hvernig þau eru seld eða 
skuldir afskrifaðar. Bankarnir skipa líka stjórnarmenn. Þau 
fyrirtæki sem lifa eru síðan mikið undir stjórn ríkisbankanna. 
Fasteignafélög verða gjaldþrota eða fá afskrifaðar skuldir og 
geta boðið umtalsvert lægra leiguverð á húsnæði í samkeppni 
við fyrirtæki sem eru í eðlilegum rekstri. Þannig lenda vel rekin 
fyrirtæki sem skulda lítið í miklum erfiðleikum. 

Í viðtali í Kastljósi á fimmtudagskvöld lýsti Styrmir Gunn-
arsson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, þeirri eindregnu 
skoðun sinni að færa þyrfti völdin frá flokkunum eða stjórn-
málamönnunum til fólksins. Hann hefði mátt predika þetta betur 
þegar hann var ritstjóri, en það er alveg rétt að fjármunir og 
völd eru að flytjast í auknum mæli frá fólkinu til ríkisvaldsins 
og stofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins til greiðslu á gífurlegri 
skuldasöfnun þjóðarinnar. Skattkerfið verður flóknara og stað-
greiðslukerfi skatta eyðilagt. Þetta mun dýpka kreppuna og draga 
kraft og kjark úr fyrirtækjum og einstaklingum. 

Stjórnvöld boðuðu fyrst óhuggulega miklar skattahækkanir, en 
hafa nú eitthvað slegið af. Eftir standa samt miklar hækkanir og 
mun flóknara skattkerfi. Því miður er ekki víst að þjóðin átti sig á 
því hvað þessar skattkerfisbreytingar eru hættulegar og flóknar. 
Við þurfum að hafa fullan skilning á því að ekki er hægt að skera 
allt niður í ríkisrekstrinum og ná þarf jafnvægi á einhverjum 
árum. En það eru til fleiri leiðir en þessi skattahækkunarleið 
og þessi skattkerfisbreyting er ekki heillavænleg. Vonandi tekst 
stjórnmálamönnum í öllum flokkum að vinna saman að því núna 
að finna betri lausn á vanda þjóðarbúsins. Ef einhvern tíma er 
þörf á samstöðu þá er það núna. 

Auknar álögur á atvinnulíf og almenning:

Skaðlegar 
skattahækkanir

ÞORKELL SIGURLAUGSSON SKRIFAR

Að ákveðnu marki er ný 
tekjuöflun ríkissjóðs 
óhjákvæmileg við ríkj-
andi aðstæður. Þar hefur 

ríkisstjórnin rétt fyrir sér. Fram-
sóknarflokkurinn virðist að vísu 
ekki telja hennar þörf. Sjálfstæð-
isflokkurinn hefur á hinn bóginn 
teflt fram nýjum hugmyndum til 
umræðu. 

Þær tillögur eru alls ekki óum-
deildar. Einn kostur þeirra er þó 
sá að þær kollvarpa ekki skattkerf-
inu og þeirri meginhugsun sem það 
byggir á. Annar kostur felst í því 
að með þeim má að mestu komast 
hjá neikvæðum áhrifum á atvinnu 
og verðmætasköpun. 

Sú leið sem ríkisstjórnin valdi 
felur í sér að það einfalda stað-

greiðslukerfi 
skatta sem lög-
fest var 1987 er 
eyðilagt. Í stað-
inn kemur flók-
ið kerfi sem 
mun færa hluta 
skattgreiðslna í 
eftir á uppgjör. 
Um leið og búið 
er að gera kerf-
ið ógagnsærra. 

Í ljós mun koma að þörf verður á 
stöðugum breytingum til þess að 
rétta hluti af gagnvart einum hópi 
þetta árið og öðrum það næsta. 

Annar þáttur tillagna ríkis-
stjórnar innar beinist að atvinnu-
lífinu. Nú má vitaskuld segja 
að fyrirtækin eigi að bera sínar 

byrðar. Við ríkjandi aðstæður er 
þó mest um vert að þær ráðstaf-
anir sem gera þarf stuðli frem-
ur að vexti en að draga úr honum. 
Þó að ríkis stjórnin hafi gefist upp 
á verstu hugmyndum sínum um 
fyrir tækjaskatta er ekki unnt að 
horfa fram hjá neikvæðum áhrif-
um á verðmætasköpun. 

Í ljósi þess að annar stjórnarand-
stöðuflokkurinn hefur teflt fram 
málefnalegum hugmyndum um 
skattabreytingar er óskiljanlegt að 
ríkisstjórnin hafi ekki leitað eftir 
viðræðum um víðtækari samstöðu. 
Það sýnir að starfs grundvöllur 
ríkisstjórnarinnar er verulega til 
vinstri við þá hugmyndafræði sem 
býr að baki miðjuhugsun norrænu 
velferðarhagkerfanna.

Hví má ekki leita samstöðu?

Fjármálaráðherra hefur sagt 
að bylta þurfi skattkerfinu 
fyrir þá sök að gamla kerf-
ið sé reist á flötum tekju-

skatti frjálshyggjuhagfræðinnar. 
Fjölmiðlar hafa endurvarpað þess-
ari fullyrðingu athugasemdalaust 
án þess að leita svara við því hvort 
hún hafi við einhver rök að styðj-
ast. Það sem meira er: Engir stjórn-
málamenn hafa andmælt henni.

Hvernig víkur þessu við í raun 
og veru? Svarið er skýrt: Það er 
einfaldlega rangt að núverandi 
kerfi byggist á því sem kallað er 
flöt skattlagning. Með því að per-
sónuafslátturinn er föst krónutala 
felst í kerfinu stighækkandi álagn-
ing eftir tekjum upp að ákveðnu 
marki. Segja má að kerfið feli í 

sér sérstakt skattþrep fyrir hvern 
skattgreiðanda. 

Fullyrðing fjármálaráðherra um 
þetta efni er þar af leiðandi ósönn. 
Jafnframt liggur fyrir að óþarft er 
að kollvarpa kerfinu og eyðileggja 
einfaldleika þess til að ná fram stig-
hækkandi skatti eftir tekjum.

Hvað þá með frjálshyggjuhag-
fræðina? Svarið er þetta: Sú pólit-
íska leiðsögn sem embættismenn 
fjármálaráðuneytisins höfðu 1986 
til 1987 var samkomulag þáverandi 
ríkisstjórnar við Alþýðusambandið 
og Vinnuveitendasambandið. Einn 
helsti hugsuðurinn var þáverandi 
hagfræðingur Alþýðusambandsins. 
Pólitíska leiðsögnin byggðist á víð-
tækri málamiðlun og sátt. 

Staðhæfing fjármálaráðherra um 

frjálshyggjuhagfræði er lýðskrum 
af versta tagi og óvirðing í garð 
þeirra fulltrúa Alþýðusambands-
ins sem tóku þátt í stefnumótun-
inni á sínum tíma af heiðarleika og 
trúmennsku gagnvart hagsmunum 
umbjóðenda sinna.

Fjármálaráðherra verður hins 
vegar að njóta sannmælis. Hann var 
að því leyti víðsýnni árið 1987 en nú 
að þá stóð hann og flokkur hans með 
kerfisbreytingunni. Fyrsta ákvörð-
unin um að láta persónuafslátt og 
barnabætur ekki fylgja lánskjara-
vísitölu eins og um var samið við 
verkalýðshreyfinguna í byrjun var 
svo tekin af ríkis stjórn sem bæði 
núverandi fjármálaráðherra og 
forsætisráðherra sátu í. Þá var ekki 
minnst á frjálshyggju. 

Lýðskrum 

Úr röðum þingmanna 
VG heyrast nú kröfur 
um að Alþingi falli frá 
ákvörðun sinni að sækja 

um aðild að Evrópusambandinu. 
Krafan er rökstudd með tilvísun 
í skoðanakönnun sem sýnir and-
stöðu meirihluta þjóðarinnar við 
aðild. Hins vegar er látið hjá líða 
að draga ályktun af hinni niður-
stöðunni er sýnir fylgi meirihluta 
þjóðarinnar við að viðræður fari 
fram.

VG er eini flokkurinn sem er 
með fyrirvaralausa andstöðu við 

aðild. Framsóknarflokkurinn og 
Samfylkingin hafa aðild á stefnu-
skrám sínum. Sjálfstæðisflokkur-
inn tók neikvæða afstöðu varðandi 
aðild á landsfundi en ályktaði jafn-
framt á þá leið að ekki fengist botn 
í álitaefni er lúta að hagsmunamat-
inu nema í aðildarviðræðum.

Á þessu stigi snýst kjarni þess-
arar deilu einmitt um þetta atriði. 
Þeir sem eru andvígir aðildinni 
hafa ekki málefnaleg rök gegn því 
að staðreyndir verði leiddar í ljós 
með viðræðum. Þeir sem hlynntir 
eru aðild verða líka að viðurkenna 

að endanleg afstaða til þess hvort 
hún er fær hlýtur að byggja á því 
að allar staðreyndir er lúta að hags-
munamatinu liggi skýrar fyrir. 

Þeir sem standa vilja vörð um 
íslenska hagsmuni, og ekki eru 
andsnúnir vestrænu samstarfi 
eins og VG, geti trauðla verið á 
móti því að reynt verði af fullum 
metnaði að leiða í ljós þær stað-
reyndir sem hagsmunamatið snýst 
um. Mikilvægt er að sem best sam-
staða ríki um þá hagsmunagæslu. 
Á eftir geta menn síðan skipt sér í 
fylkingar. 

Viðræður og hagsmunagæsla 

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Bílavarahlutir
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að 
senda línu og leggja orð í belg um málefni 
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu 
vera stutt og gagnorð. Tekið er á móti 
efni á netfanginu greinar@frettabladid.
is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna má 
nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður 
hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða Vísi 
eða í báðum miðlunum að hluta eða í 
heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og 
til að stytta efni.

UMRÆÐAN
Ágúst Guðmundsson 
skrifar um framlag til 
lista

Ungt sjálfstæðisfólk 
hefur lagt fram til-

lögur að sparnaði í rík-
isbúskapnum, sem m.a. 
gera ráð fyrir því að 
Þjóðleikhúsið verði lagt 
niður, Sinfónían og háskólarann-
sóknir sömuleiðis, að ekki sé minnst 
á starfslaun listamanna. Jú, og svo á 
að selja Ríkisútvarpið, en það er nú 
kannski ekkert nýtt.

Hvernig á að hefja um þetta rök-
ræðu? Það er ekki hlaupið að því að 
finna umræðugrundvöll, því þessar 
hugmyndir skapast af lífsviðhorfum 
sem eru nokkuð á skjön við þau sem 
almennt ríkja. En kannski ég skauti 
fram hjá menningarhjalinu og reyni 
út frá hagrænum forsendum – og 
taki fyrir kvikmyndagerðina, sem 
er náttúrlega eitt af því sem leggst 
af, samkvæmt tillögunum.

Kvikmyndafólk hefur haldið því 
fram að ríkið tapi ekki á því að veita 
fé í íslenskar kvikmyndir, heldur 
hafi þvert á móti hagnað af slíkri 
fjárfestingu. Hvernig getur stað-
ið á því? Og af hverju geta þá ekki 
einkaaðilar yfirtekið þetta hlutverk 
og haft af því góðan gróða?

Ríkið fjármagnar aldrei kvik-
mynd um meira en 50% af heildar-
kostnaði, hærra má ekki fara vegna 
evrópskra tilskipana, og yfirleitt er 
framlag ríkisins langt undir þeirri 
prósentutölu. Önnur fjármögnun 
kemur að verulegu leyti frá útlönd-
um, enda eru íslenskir framleiðend-

ur kræfir í að ná samningum 
við erlenda kollega og sækja 
fé í fjölþjóðlega sjóði.

Allt evrópska styrkjakerf-
ið byggist á því að til séu 
kvikmyndastofnanir eða 
sjóðir í heimalandinu sem 
velji bitastæðustu verkefnin 
og veiti þeim upphafsstyrk-
ina. Ekki fyrr en þá er unnt 
að nálgast fjölþjóðlegu sjóð-
ina. Væri ekki til stofnun á 
borð við Kvikmyndamið-

stöð gætu Íslendingar ekki sótt í 
norræna sjóðinn né þann evrópska 
né neina aðra. Þessu hlutverki getur 
einungis opinber stofnun sinnt, enda 
hefðu einkaaðilar aldrei af því þann 
hagnað sem ríkið fær.

Ríkið nýtur góðs af ýmsu sem ekki 
kæmi einkaaðilum til góða. Skatt-
tekjur eru verulegar af kvikmynda-
gerðinni, enda eru laun ætíð lang-
hæsti kostnaðarliðurinn. Erlendur 
gjaldeyrir kemur inn í landið bæði 
þegar erlendir styrkir eru greiddir, 
svo og söluágóði af dreifingu erlend-
is. Afleidd áhrif þessarar starfsemi 
fara vaxandi, því að ný tækni gerir 
kleift að fullvinna myndirnar hér-
lendis. Alla þjónustu þarf vitaskuld 
að greiða, og af henni fást enn meiri 
skatttekjur. 

Kvikmyndamiðstöð fjárfestir í 
íslenskum myndum fyrir hönd rík-
isins. Þetta eru ekki styrkir í þess 
orðs eiginlegu merkingu, heldur 
fjárfesting í samstarfsverkefnum 
milli ríkisins og einkafyrirtækja. 
Margir vilja að ríkið fjármagni 
orkuver í von um að hljóta af þeim 
arð í framtíðinni. Eitthvað svipað 
gerist í þeim hugarorkuiðnaði sem 
kallast kvikmyndagerð, nema hvað 
þar tel ég að áhættan sé öllu minni 

og ágóðinn skjótfengnari.
Og sé nú fólki sama um íslenskt 

mál og menningu og allt það, skal 
á það bent að íslenskar kvikmyndir 
hafa reynst öflug kynning á landi og 
þjóð. Þær hafa dregið að ferðamenn, 
ennfremur erlend kvikmyndafyrir-
tæki sem verja háum upphæðum við 
tökur á Íslandi. Sú starfsemi byggist 
á því að hér séu fyrirtæki og mann-
skapur sem geti veitt þá þjónustu 
sem þarf. Clint Eastwood gat leitað 
til toppfólks þegar hann tók mynd 
sína hér um árið. Það skapaði gjald-
eyristekjur og skatttekjur.

Vinsælt er að tala um menningar-
tengda ferðaþjónustu. Ætli þetta geti 
þá ekki kallast ferðatengd menning-
arþjónusta? Íslenskar kvikmyndir 
auglýsa landið án þess að vera aug-
lýsingar. Í því felst besta kynning-
in – og sú ódýrasta, enda innifalin 
í upphaflega framlaginu frá Kvik-
myndamiðstöð.

Svona má reyndar fjalla um fleiri 
þætti menningarinnar en kvikmynd-
irnar. Svipuð niðurstaða fæst í bók-
inni um hagræn áhrif tónlistarinn-
ar, sem kom út fyrir nokkrum árum. 
Á hinn bóginn eru listamenn þekktir 
fyrir að leggja ekki alltaf hagræn-
an mælikvarða á störf sín, og sumir 
þeirra verða fyrst umtalsverð hag-
ræn stærð við dauða sinn. Hvað ætli 
ævistarf Kjarvals verði metið hátt á 
markaðsvirði ársins 2007? 

Annars er ekki hollt að hugsa 
bara hagrænt. Þeir sem helst eiga 
sök á hruninu virðast hafa hugs-
að hagrænt í öllu, meira að segja 
þegar þeir völdu listamenn til að 
koma fram í afmælunum sínum. Og 
hvernig fór?

Höfundur er forseti BÍL. 

Hagræn menning

UMRÆÐAN
Karl Sigurbjörnsson 
skrifar um Fríkirkjuna í 
Reykjavík

Ég árna Fríkirkjusöfn-
uðinum í Reykjavík 

heilla í tilefni 110 ára 
afmælis safnaðarins. Í 
rúma öld hefur Fríkirkj-
an í Reykjavík laðað til 
helgra tíða, leitt fólk til að 
heyra fagnaðarerindið, borið börn-
in til skírnar, frætt hina ungu um 
Jesú Krist, signt hvílu hinna látnu. 
Guði sé lof fyrir það. 

Ég þakka góðar stundir sem ég 
naut þar innan veggja sem barn 
og ungur maður. Þangað var gott 
að sækja, við fagran söng þegar 
Sigurður Ísólfsson sat við orgel-
ið og leiddi kórinn sinn af metnaði 
og reisn, og þegar séra Þorsteinn 
Björnsson flutti messugjörð með 
sinni fögru söngrödd og nærandi 
prédikun. Ég minnist þess með 
mikilli hlýju og virðingu og blessa 
minningu þeirra góðu drengja og 
annarra sem borið hafa uppi helga 
þjónustu af virðingu, trúfesti og 
kærleika. 

Tilkoma Fríkirkjunnar í Reykja-
vík var ekki síst óþol í ört vaxandi 
bæ vegna tregðu kirkjuyfirvalda 
að mæta þörfum breyttra tíma. 
Prestum fékkst ekki fjölgað í höf-
uðstaðnum og Dómkirkjan gamla 
annaði vart hlutverki sínu lengur. 
Enn heilli öld síðar á þjóðkirkjan 
okkar á Íslandi langt í land með 

að sýna sveigjanleika og 
snerpu andspænis örum 
breytingum og svipting-
um daganna þótt margt 
hafi breyst og er það ekki 
við ríkisvald að eiga. Nú 
að öld liðinni ættu Frí-
kirkjan og þjóðkirkjan 
á Íslandi að ganga með 
djörfung og þrótti fram, 
saman sem samhuga syst-
ur í sömu þjónustu fagn-
aðarerindis Jesú Krists. 
Ekki í samkeppni um sálir 

heldur í samstöðu um markmiðið 
háa sem er fagnaðarerindið. Það er 
um sál íslenskrar þjóðar að tefla, 
að hún verði kristin þjóð í anda og 
sannleika. Og það gerist aðeins ef 
við leggjum okkur fram og leyfum 
orði Krists og anda að leiða okkur, 
við sem viljum vera kristin.

Þegar Fríkirkjusöfnuðurinn var 
stofnaður var mikil hreyfing í þjóð-
félaginu í átt til aðskilnaðar ríkis 
og kirkju. Margir töldu þá að dagar 
þjóðkirkjunnar væru taldir, leifar 
konungsvalds og úreltra þjóðfélags-
hátta. Svo hefur ekki reynst vera. Í 
söfnuðum þjóðkirkjunnar um land 
allt er unnið þróttmikið, lifandi 
kirkjustarf af trúum og vel mennt-
uðum prestum og djáknum, sóknar-
nefndarfólki, tónlistarfólki, barna-
fræðurum og launuðu starfsfólki 
og sjálfboðaliðum sem þjóna þjóð-
inni, einstaklingum og samfélagi 
án manngreinarálits af virðingu 
og kærleika. Þjóðkirkjan hefur líka 
beitt sér fyrir samstarfi trúfélaga 
á grundvelli skilnings og virðingar, 
bæði meðal kristinna trúfélaga og 
annarra trúarbragða.

Enn og aftur er kallað eftir 
aðskilnaði ríkis og kirkju. Oft virð-
ist þó óljóst hvað átt er við þegar 
rætt er um aðskilnað. Það eru nefni-
lega margskonar valkostir til. En 
ekkert þjóðríki sem við viljum bera 
okkur saman við lætur sig átrúnað 
landsmanna engu varða. Stjórnar-
skrárbundinn sess þjóðkirkjunnar 
á við söguleg og menningarleg og 
samfélagsleg rök að styðjast, en er 
fráleitt hafinn yfir gagnrýni. Öll 
Norðurlöndin búa við hliðstæð form 
sambands ríkis og kirkju og við, 
þó með ýmsum tilbrigðum sé. Þau 
ríki teljast vera í fremstu röð hvað 
trúfrelsi varðar. Skyldi það vera til-
viljun? Íslenska þjóðkirkjan er um 
margt frjálsar tengd ríkisvaldinu en 
þær flestar, og ræður sér að mestu 
sjálf, og má segja að samband ríkis 
og kirkju sé umfram allt á grund-
velli samstarfs. 

Mér finnst skipta mestu að tilvera 
þjóðkirkju er tjáning samstöðu um 
grundvallar gildi, samstöðu um sið-
inn í landinu. Þar standa Fríkirkjan 
og þjóðkirkjan á sama grunni, og 
ættu að standa saman vörð um þann 
arf er vér bestan fengum. Hvað sem 
líður samskiptum ríkis og kirkju þá 
má okkur ekki vera sama um sam-
skipti þjóðar og kirkju, að kirkjan 
geti mætt þjóðinni allri án mann-
greinarálits og innt af hendi þjón-
ustu orðs og sakramenta, bænar, 
boðunar og þjónustu til sjávar og 
sveita um land allt. 

 Á fyrsta aldarfjórðungi ævi 
sinnar var Fríkirkjan stækkuð 
tvisvar og varð stærsta samkomu-
hús bæjarins. Okkur finnst undar-
legt að sú hafi verið tíðin að kirkjur 
Reykjavíkur rúmuðu ekki þá sem 
þangað vildu leita til helgra tíða. 
En þannig var það. Skyldi sú tíð 
koma á ný? Skyldi sú stund koma að 
þorsti og þrá leiði fólk að lífsbrunni 
fagnaðarerindisins á ný? Við sem 
unnum orði Guðs og helgri kirkju 
hans ættum að sameinast í bæn til 
Drottins um slíka vakningu, og að 
hún byrji í hjörtum okkar! 

Höfundur er biskup Íslands.

Fríkirkjan í Reykja-
vík – afmæliskveðja

ÁGÚST 
GUÐMUNDSSON 

KARL 
SIGURBJÖRNSSON

RÁÐSTEFNAN ER ÖLLUM OPIN OG AÐGANGUR ÓKEYPIS. 
Þátttakendur þurfa að skrá sig á www.frae.is eða á www.lme.is
Á meðan á ráðstefnunni stendur verður sýning á fyrirmyndarverkefnum (Best Practices) 
sem styrkt hafa verið af Menntaáætlun Evrópusambandsins, Leonardo da Vinci og Grundtvig. 



Komdu í heimsókn

Barnagleði í dag
Í Kringlunni hoppa, sprella og trítla:
Íþróttaálfurinn, trúðurinn Benni björn, Skoppa og Skrítla

14:00 Skoppa og Skrítla

15:00 Íþróttálfurinn

16:00 Trúðurinn Benni björn

Kátir krakkar fá blöðrur.

Sá sem kemur fram sem Íþróttaálfurinn 
er samþykktur af Latabæ

Mán til mið 10–18.30, fi m 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18  |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

Opið til 18 í dag



OPIÐ: LAUGARD: 10:00-18:00     SUNNUD: 12:00-18:00 

BÓNUSBÓNUS 1598 kr.kg.BÓN 539 kr.kg.

BÓNUBÓNU
498 kr.kg. 498 kr.kg. 198 kr.kg. 

198 kr. 129 kr.

215 kr. 
ÓMI 40Ó 144 kr.

RJÓMI 20% AFSLÁTTUR 

779 kr.kg. 

998 kr.

198 kr
259 kr.

1749 kr.kg.  88 kr. 

398 kr

1598 kr. 

FERFER 798 kr.kg. 1298 kr.kg. 1298 kr.kg.

NN 1798 kr.kg.
ÍÍ K KSS KK

1049 kr.kg



OPIÐ: LAUGARD: 10:00-18:00     SUNNUD: 12:00-18:00 

 195 kr.

COKE ZERO - FANTA -COKE ZERO - FFANTA -RO - F SSPRITE PRITE
2 LTR2 LTR. 145 kr.

1189 kr.kg.

798 kr.kg.

1598 kr.kg.

798 kr.kg.

543 kr.kg. 

898 kr.kg.

 898 kr.kg.

1598 kr.kg.

1598 kr. 998 kr.

298 kr.  398 kr.

198 kr. 

KRÓNA AFSLÁTTUR

995 kr. 
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UMRÆÐAN 
Bryndís Hlöðversdóttir 
skrifar um rannsóknar-
nefnd Alþingis

Síðustu daga hefur 
verið nokkur umfjöll-

un í fjölmiðlum um rann-
sóknarnefnd Alþingis og 
hlutverk hennar, einkum 
þegar kemur að málum sem snú-
ast um ráðherraábyrgð. Formað-
ur nefndarinnar hefur réttilega 
dregið fram að hlutverk rannsókn-
arnefndarinnar sé fyrst og fremst 
að draga fram staðreyndir máls-
ins, að leita sannleikans um það 
sem leiddi til falls íslensku bank-
anna og tengdra atburða, en einn-
ig að meta hvort um mistök eða 
vanrækslu hafi verið að ræða við 
framkvæmd reglna um fjármála-
starfsemi á Íslandi og eftirlit með 
henni og hverjir kunni að bera 
ábyrgð á því. Það sé hins vegar 
ekki nefndarinnar að meta hvort 
ákæra eigi ráðherra, þá þurfi að 
koma til kasta Alþingis. 

Þetta virðist koma mörgum á 
óvart og einnig það að fyrirhug-
að sé að þingmannanefnd vinni úr 
skýrslu rannsóknarnefndarinnar. 
Af því tilefni tel ég rétt að draga 
fram nokkur atriði til skýringar á 
hlutverki sérskipaðra rannsókn-
arnefnda og úrvinnslu á skýrslum 
þeirra, einkum þegar kemur að 
málum sem kunna að snúast um 
ráðherraábyrgð. Nánari umfjöll-
un um eftirlitshlutverk þingsins, 
ráðherraábyrgð og landsdóm má 
finna í skýrslu vinnuhóps for-
sætisnefndar um þingeftirlit á 
heimasíðu Alþingis á slóðinni: 
http://www.althingi.is/vefur/frett.
html?nfrettnr=1218 .

Rannsóknarvald, ekki ákæruvald 
eða dómsvald
Nefndin um rannsókn á efnahags-
hruninu er sérskipuð (ad hoc) opin-
ber rannsóknarnefnd og umboð 
hennar og hlutverk takmarkast 
af lögum nr. 142/2008 um rann-
sóknina. Aðferðin sem slík, að 
þingið (eða ríkisstjórn eftir atvik-
um) skipi nefnd sérfróðra ein-
staklinga til að skýra málsatvik 
í viðamiklum málum sem varða 
almannahagsmuni, tíðkast víða 
og hér á landi hefur þessi aðferð 
verið notuð í vaxandi mæli á síð-
ustu árum (Hafskipsmálið 1985, 
hlerunarmálið 2006, Breiðavíkur-
málið 2007). Ekki eru til almenn 
lög hér um starf slíkra nefnda og 
málsmeðferð fyrir þeim og því eru 
sett sérstök lög eða þingsályktun 
um hverja nefnd. 

Í Danmörku voru hins vegar sett 
almenn lög um opinberar rann-
sóknarnefndir árið 1999 og í Nor-
egi liggur fyrir tillaga nefndar um 
að gera slíkt hið sama. Nefndirnar 
hafa ekki dómsvald, þeim er ekki 
ætlað að kveða upp úr með sekt 
eða sakleysi, enda er það hlutverk 
dómstóla. Þeim er ekki heldur falið 
ákæruvald eða að taka ákvörðun 
um saksókn, það gera ákærendur. 
Nefndunum er hins vegar ætlað 
að leggja grunn að ákvörðun um 
saksókn í viðamiklum málum sem 
almenning varða, þar sem hefð-
bundin lögreglurannsókn á ekki 
við. 

Ástæður þess að hin 
hefðbundnu rannsóknar-
úrræði eiga ekki við geta 
til dæmis verið að ekki 
liggur fyrir hvort brot 
hafi verið framið eða að 
hverjum grunur beinist 
en markmið sakamála-
rannsóknar er að jafn-
aði að staðfesta grun um 
refsivert athæfi. Þá getur 
verið að grunur beinist að 

vanrækslu eða broti hjá yfirvöld-
um lögreglumála eða stjórnvöld-
um og hefðbundin lögreglurann-
sókn sé því ekki trúverðug. 

Rannsóknarnefndirnar ljúka 
síðan yfirleitt starfi sínu með 
því að skila skýrslu sinni til þess 
sem um rannsóknina bað (þings 
eða ríkisstjórnar), sem vinnur úr 
henni og metur hvort ástæða sé til 
að grípa til frekari aðgerða.

Úrvinnsla á skýrslu rannsóknar-
nefndar
Ákvörðun um saksókn tekur yfir-
leitt ríkissaksóknari, nema um 
embættisbrot ráðherra sé að ræða, 
þá er ákvörðunin í höndum þjóð-
þingsins sem hefur ákæruvald í 
slíkum málum samkvæmt skýr-
um orðum 14 gr. íslensku stjórnar-
skrárinnar. Í Noregi og Danmörku 
hefur verið komið upp fastanefnd-
um innan þingsins til að vinna 
úr skýrslum rannsóknarnefnda 
en hér á landi er engri tiltekinni 
fastanefnd falið þetta hlutverk. 

Því hefur verið rætt um að sér-
stök nefnd sé skipuð til að vinna 
úr skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis. Henni yrði þá falið það 
hlutverk að meta hvort ástæða 
væri til frekari aðgerða í kjölfar 
skýrslu rannsóknarnefndarinn-
ar og leggja tillögur fyrir þingið 
þar um, meðal annars um hvort 
ástæða væri til að leggja fram 
ákæru gegn ráðherra eða fyrrver-
andi ráðherra. Ef slíkt mál kemur 
upp getur þingið eitt tekið ákvörð-
un um hvort ákæra skuli og fyrir 
hvað, sbr. 14. gr. stjórnarskrárinn-
ar. Að auki getur rannsókn leitt í 
ljós þörf fyrir breytingar á lögum 
eða aðrar aðgerðir sem þingið 
þyrfti að standa fyrir. Í ljósi þessa 
er úrvinnsla á skýrslum rannsókn-
arnefnda jafnan falin þingmanna-
nefndum, sem taka við málinu 
eftir hlutlausa rannsókn. 

Það fyrirkomulag að fela þing-
mönnum úrvinnslu á skýrslunni er 
því í samræmi við það sem þekk-
ist í nágrannalöndum okkar og 
það stjórnskipulega hlutverk sem 
þingið hefur í slíkum málum.

Höfundur er deildarforseti laga-
deildar Háskólans á Bifröst og 

stýrði sérfræðingahópi forsætis-
nefndar um þingeftirlit.

Um hlutverk 
rannsóknarnefnda

BRYNDÍS 
HLÖÐVERSDÓTTIR 

Það fyrirkomulag að fela þing-
mönnum úrvinnslu á skýrsl-
unni er því í samræmi við það 
sem þekkist í nágrannalöndum 
okkar og það stjórnskipulega 
hlutverk sem þingið hefur í 
slíkum málum.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

VITA er í eigu Icelandair Group.
VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  GROUP

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is
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Við vildum að farþegum liði eins og þeir væru heima hjá sér 
þegar við settum ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi í flugflota 
Icelandair. Hver farþegi hefur sinn eigin skjá þar sem er í boði 
án endurgjalds fjölbreytt úrval af kvikmyndum, vinsælum 
sjónvarpsþáttum, tónlist og tölvuleikjum. Hver og einn velur 
sína eigin dagskrá og getur auk þess sótt upplýsingar um 
flugferðina sjálfa og margt fleira.

Beint morgunflug,
glæsilegur flugkostur.

Hjá VITA eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast 
þú stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 
Auk þess  getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni 
um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum.

Þú getur notað
Vildarpunktana 
hjá okkur

Verð frá 39.900 kr. *

og 15.000 Vildarpunktar 

Verð frá 19.900 kr. *

Eingöngu flug
24. nóv. – 19. des.

* Verð án Vildarpunkta 49.900 kr.

* Ekki hægt að nota Vildarpunkta.
Innifalið: flug og flugvallarskattar.

Ótrúlegt verð!

Flug fram og til baka

Flug aðra leið

Verð frá 55.900 kr. *

og 15.000 Vildarpunktar 

Lukkulíf VITA
24. nóv. – 19. des.

Á mann miðað við 2 í íbúð/herbergi.
* Verð án Vildarpunkta 65.900 kr. Innifalið: flug, 
flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.

Í Lukkulífi VITA bókar þú þig í ferð og 
færð að vita skömmu fyrir brottför á 
hvaða gististað þú lendir.

5 990000kr**

Ótrúlegt verð!
Undir 2.500 kr. dagurinn

Birt með fyrirvara um prentvillur.

Eingöngu flug Ótrúlegt verð!

Kanarí í vetur
VITA – ný ferðaskrifstofa á traustum grunni

Flug til Kanarí 24. nóv. 

frá  19.900 kr.

Nokkur sæti laus 
í jólaferðina
19.des. - 2.jan.

LEIÐIN FRAM Á VIÐ
 – tækifæri í nýju efnahagsumhverfi

*

*

Kennarar og nemendur verða á staðnum – tilbúnir til að ræða um nám, kennslu og 
rannsóknir við deildina. Kynntu þér grunnnám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík.

, lektor við viðskiptadeild HR, heldur erindi í 
Háskólanum í Reykjavík um leiðina fram á við og þau tækifæri sem 
gefast í nýju efnahagsumhverfi 

, 3. hæð, Ofanleiti 2.

ALLIR VELKOMNIR!
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UMRÆÐAN
Gunnar Valur Gíslason 
skrifar um útboðsmál

Á undanförnum vikum 
hafa birst fréttir um 

þá ákvörðun Reykjavík-
urborgar að semja við 
byggingarfélagið Eykt 
um framkvæmdir á horni 
Lækjargötu og Austur-
strætis en verkið var boðið út nú 
í haust. Ýjað hefur verið að því í 
þessum fréttum að eitthvað óeðli-
legt hafi verið við ákvörðun borgar-
yfirvalda í málinu. Þetta er rangt. 

Í útboðsgögnum vegna fram-
kvæmdanna á horni Lækjargötu 
og Austurstrætis voru sett ýmis 
skilyrði, meðal annars þau að bjóð-
endur skyldu hafa eigið fé upp á 30 
milljónir króna og hafa áður unnið 
verk af svipaðri stærðargráðu. 
Skýrt var tekið fram í gögnum að 
ekki yrði samið við bjóðendur sem 
uppfylltu ekki skilyrðin sem útboðs-
gögnin tilgreindu. 

Við yfirferð tilboða kom í ljós 
að lægstbjóðandi í verkið uppfyllti 
ekki skilyrði útboðsgagna og tald-
ist tilboð hans því ekki gilt. Eykt 
uppfyllti hins vegar öll skilyrði 
sem sett voru. Tilboð fyrirtækis-
ins í verkið var næstlægst og við 
brottfall lægstbjóðanda var tilboð 
Eyktar orðið lægsta gilda tilboð í 
verkið. Því var á allan hátt eðlilegt 
að tilboðinu yrði tekið. Útboðsskil-
yrði eru á ábyrgð innkaupasviðs 
borgarinnar og eru sett í þeim til-
gangi að verja hagsmuni borgarinn-
ar gagnvart tilboðsgjöfum og því að 
þeir klári verkið. Ákvörðunin um að 
semja við Eykt um framkvæmdir á 
horni Lækjargötu og Austurstræt-
is er alfarið á ábyrgð borgarinn-
ar. Eykt kom ekki að henni á neinu 
stjórnsýslustigi.

Í viðtölum sem birst hafa í fjöl-
miðlum við forsvarsmann lægstbjóð-
anda hefur komið fram að hann telji 
ekki svara kostnaði að kæra ákvörð-
un Reykjavíkurborgar í málinu til 
þar til bærra yfirvalda. Þetta er í 
sjálfu sér skiljanleg afstaða, enda 
er kostnaður við málaferli mikill og 
niðurstaða í dómsmáli í tilviki sem 
þessu myndi að öllum líkindum ber-

ast of seint til þess að við-
komandi verkkaupi myndi 
aðhafast nokkuð. Við þekkj-
um þetta á eigin skinni hjá 
Eykt, enda höfum við ekki 
alltaf verið sátt við ákvarð-
anir stjórnsýslunnar í 
útboðsmálum. 

Akureyrarbær óskaði 
eftir tilboðum í fram-
kvæmdir við íþróttamið-
stöð Giljaskóla nú í haust. 

Um opið útboð var að ræða og bauð 
Eykt lægst þrettán fyrirtækja í 
verkið.

Þrátt fyrir að Eykt hafi verið 
lægstbjóðandi og uppfyllt öll skil-
yrði um þátttöku í útboðinu ákvað 
Akureyrarbær að ganga til samn-
inga við þann aðila sem átti næst-
lægsta boðið. Aldrei eftir opnun til-
boða var haft samband við Eykt eða 
félaginu boðið á fund til að fara yfir 
tilboð sitt. Eykt taldi aðferð bæjar-
ins við yfirferð tilboða ekki í sam-
ræmi við ákvæði útboðsgagna og 
kærði ákvörðunina til kærunefndar 
útboðsmála.

Kærunefndin svaraði kröfu 
Eyktar á þann hátt að nefndinni 
væri ekki heimilt að fjalla um inn-
kaup sveitarfélaga sem eru undir 
viðmiðunarmörkum EES, en þau eru 
um 450 milljónir króna sé um verk-
legar framkvæmdir að ræða. Efnis-
leg afstaða í málinu liggur því ekki 
fyrir. Ég harma þetta sérstaklega.

Þeir sem telja á sig hallað í útboð-
um vegna opinberra innkaupa eiga 
að geta leitað réttar síns hjá kæru-
nefnd útboðsmála og eftir atvikum 
hjá dómstólum.

Fyrir liggur að kærunefndin telur 
sig ekki geta fjallað um opinber inn-
kaup sé verkupphæð framkvæmdar 
undir um 450 milljónum króna. Eins 
og staðan er nú í þjóðfélaginu, þegar 
krafan um gagnsæi er á vörum 
allra, er þessi afstaða kærunefnd-
arinnar ekki viðunandi. Við sem að 
verkframkvæmdum komum hljótum 
að tala einum rómi fyrir opnum og 
gagnsæjum útboðsferlum opinberra 
aðila í smærri sem stærri verkum á 
öllum stigum.

Það er allra hagur.

Höfundur er forstjóri 
byggingarfélagsins Eyktar.

Opin og gagnsæ 
útboð – allra hagur 

UMRÆÐAN 
Ari Teitsson skrifar um 
sparisjóði

Á undanförnum mán-
uðum hefur viðhorf 

okkar til margra hluta 
tekið breytingum en þó 
hefur bankakerfið komið 
mest á óvart og valdið tjóni 
sem vart verður metið.

Margt hefur verið rætt og ritað 
um orsakir bankahrunsins en nið-
urstaða umræðunnar gæti í stuttu 
máli verið eftirfarandi:

Græðgi mannskepnunnar eru lítil 
takmörk sett og margir ganga ótrú-
lega langt í að nýta stöðu sína til að 
skara eld að eigin köku.

Mikið vill meira og því stærri 
sem fjármálafyrirtæki verða 
því minni er þjónustulund við þá 
smærri (útrás meginmarkmið?).

Þrátt fyrir góð áform um annað 
leiðir rekstur í hlutafélagaformi 
jafnan til að megineignarhald og 
völd færast á fáar hendur.

Hyggin þjóð lærir af reynsl-
unni og því hlýtur eignarhald 
fjármálafyrirtækja, stjórnun 
þeirra og starfsvettvangur að taka 
breytingum.

Rökrétt virðist að þær breytingar 
feli m.a. í sé eftirfarandi:

Verulegar takmarkanir á eignar-
aðild og völdum (dreifð ábyrgð).

Hagkvæmni í rekstri og þjón-
usta við fólk og atvinnulíf í nærum-
hverfi markmið fremur en ágóði til 
eigenda og starfsfólks.

Stjórnun og ákvarðanataka sem 
næst viðskiptavinum. 

Þau fjármálafyrirtæki sem best 
uppfylla ofangreind skilyrði eru án 
efa svæðisbundnir sparisjóðir, enda 

virðist sem æ fleiri geri sér 
grein fyrir að sparisjóðirn-
ir séu valkostur í uppbygg-
ingu bankaþjónustu til 
framtíðar að uppfylltum 
ákveðnum forsendum. 

Eigi sparisjóðir að verða 
virk fjöldahreyfing fólksins 
á hverju svæði þarf laga-
rammi þeirra að tryggja að 
þeir séu opnir fyrir smáum 

og stórum stofnfjáreigendum sem 
vilja taka þátt. Skýrt þarf einnig 
að vera að stofnfjáreigendur eigi 
aðeins tilkall til hæfilegrar ávöxt-
unar stofnfjár og skilgreint hámark 
á atkvæðisrétti hvers stofnfjáreig-
anda. Þá þurfa markmið þeirra 
um þjónustu í heimabyggð að vera 
skýr jafnt í orði sem á borði. Þegar 
þrengir að er jafnan bent á að þeir 
sem vilja breyta (banka)heiminum 
skuli byrja á sjálfum sér. Án efa eru 
flestir sammála um að með lögum, 
reglugerðaflóði og hvers kyns til-
skipunum megi draga úr líkum á 
bankahruni á komandi árum með 
ærnum kostnaði. En bankaheim-
inum má einnig breyta með því að 
gera eflingu sparisjóða sem byggja 
á upphaflegri hugmyndafræði 
þeirra að raunhæfum valkosti fólks-
ins, ekki síst á landsbyggðinni. 

Efling sparisjóðanna gæti jafn-
framt verið viðbrögð fólksins við 
ógnvænlegum hraða á flutningi 
starfa og valda til höfuðborgar-
svæðisins.

Höfum þó í huga að sparisjóðir 
eflast ekki af sjálfu sér, til þess þarf 
breiðan öflugan hóp heimamanna á 
hverju svæði og stuðning löggjafar- 
og framkvæmdavalds.

Höfundur er stjórnarformaður 
Sparisjóðs Suður-Þingeyinga.

Er þörf fyrir sparisjóði?

GUNNAR VALUR 
GÍSLASON

ARI TEITSSON

ódýr!
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Tilboðið gildir aðeins 
laugardag og sunnudag
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S
etustofan á Aragötu 2. 
Vigdís situr í gömlum, fal-
legum hægindastól; ætt-
ardjásni úr Sauðlauksdal 
við Patreksfjörð, þar sem 

föðurfjölskylda hennar bjó. Í sófan-
um gegnt henni situr Páll Valsson, 
höfundur nýútkominnar ævisögu 
Vigdísar – kona verður forseti. 

„Það er alltaf erfitt að lesa um 
sjálfan sig,“ svarar Vigdís, spurð 
hvernig henni líki bókin, enda 
langt því frá um eintóna lofgjörð að 
ræða af hálfu höfundarins. „En ég 
ber svo mikla virðingu fyrir verk-
inu og sé hversu haganlega það er 
skrifað. Eigum við ekki að orða það 
þannig að ég láti mig hafa það.“

Það var alls ekki sjálfgefin 
niðurstaða að Vigdís myndi taka 
þátt í ritun ævisögu sinnar. Í for-
setatíð sinni var Vigdís þekkt fyrir 
að blanda ekki einkalífi sínu saman 
við hina opinberu hlið, hélt sínu 
fyrir sig. En hvað kom til að hún 
lét til leiðast?

„Árin líða og lífshlaupið gengur 
áfram. Ég gerði mér mjög vel grein 
fyrir því að þessi saga yrði skrifuð 
fyrr eða síðar. Þetta var svo sögu-
legur atburður sem gerðist hérna 
árið 1980. Ég segi það alltaf að ég 
er svo hreykin af því að Íslending-
ar skyldu þora þetta – þetta sner-
ist ekki um mig, heldur Íslendinga 
sem þorðu. 

Ég vissi að til voru menn sem 
voru þegar farnir að safna heim-
ildum og áttaði mig á að þessi saga 
yrði að koma út áður en ég yfir-
gæfi þessa jörð. Ef þessi bók hefði 
verið skrifuð eftir að mínu lífs-
hlaupi lýkur hefði hún eingöngu 
byggst á óbeinum heimildum og 
blaðagreinum og ég óttast að það 
hefði getað endað sem kjaftasögu-
bók og slúður.

Svo er ég svo heppin að Páll var 
viljugur til að taka þetta verkefni 
að sér og hefur leyst það með mikl-
um sóma. Sagan er sögð eins og 
hann sér hana. Mér finnst til dæmis 
mjög skemmtilegt hvað hann fer 
langt aftur í tímann, langt fyrir 
mína tíð, eins og var gert í Íslend-
ingasögunum. Þetta er nákvæm-
lega það sem við gleymdum þegar 
allt fór í vaskinn. Við gleymdum að 
hugsa um tímann á undan.“ 

Átak að lifa lífinu tvisvar 
Það var einmitt þegar allt fór í 
vaskinn sem ritun bókarinnar 
hófst. „Við hittumst reglulega, að 
minnsta kosti einu sinni í viku, 
til að fara yfir málin,“ segir Páll. 
„Um svipað leyti gerðist það að 
þjóðfélagið hrundi. Það var því um 
nóg að tala og Vigdís hafði mikinn 
áhuga á að ræða atburði líðandi 
stundar. Ég var því iðulega með 
smá móral yfir því að þurfa allt-
af að draga hana hálfa öld aftur í 
tímann og þýfga hana um tilveruna 
þá. Annars sat ég bara í mínu horni 
í rannsóknum og reyndi að púsla 
þessu saman; talaði við fjölda 
manns og fékk aðgang að gögnum 
og bréfum Vigdísar …“ 

„Sem ég hafði aldrei lesið …“ 
skýtur Vigdís inn í. 

„Já, það var ansi gaman að 
stundum var eins og ég væri að 
færa henni ný tíðindi þegar ég var 
að sýna henni hvað hún hefði eitt 
sinn verið að skrifa og hugsa. Það 
kom aldrei til greina af minni hálfu 
að skrifa einfalda samtalsbók, held-
ur alvöru ævisögu byggða á heim-
ildum. Bókin er skrifuð í þriðju 
persónu, en ég vildi líka reyna að 
skapa nálægð við viðfangsefnið 
og láta rödd Vigdísar koma fram 
og geri það með innskotsköflum 
í fyrstu persónu. Þar bregst hún 
beint við tilteknum spurningum 
eða atburðum. Hugmyndin var 
að reyna að ná þannig jafnvægi í 
frásögnina, skapa bæði fjarlægð 
og nálægð við viðfangsefnið og 
nýta það að Vigdís er enn meðal 
okkar.“ 

Vigdís tekur þó fram að oft og 
tíðum hafi verið erfitt að horfa til 
baka.

„Það er mikið átak að lifa lífinu 

tvisvar og rifja upp fortíðina því ég 
dvel ekki mikið við hið liðna – ég 
vil frekar horfa fram á við.“

Fullkomnunarárátta og vanmeta-
kennd
Í bókinni birtist allt önnur mynd 
af Vigdísi en sjálfsagt flestir hafa 
gert sér í hugarlund fram að þessu, 
sérstaklega þeir sem ólust upp í 
forsetatíð hennar; hugsjónin um 
jafnréttið og mátt kvenna hefur 
verið samofin ímynd hennar allt 
frá því hún varð þjóðkjörinn for-
seti fyrst kvenna í heiminum. Það 
kemur því óneitanlega á óvart að 

ævisaga Vigdísar er saga konu 
sem í hafa togast á fullkomunar-
árátta og vanmetakennd. Í fyrsta 
lagi helgast það af uppeldi; Vigdís 
hlaut ástríkt en strangt uppeldi og 
leitaðist ávallt við að rísa undir 
væntingum foreldra sinna en þótti 
ævinlega herslumuninn vanta. 

„Bæði þegar hún sótti um sem 
leikhússtjóri hjá Leikfélagi Reykja-
víkur og bauð sig fram til forseta 
voru það aðrir sem ýttu henni 
af stað,“ bendir Páll á. Og í bæði 
skiptin gerðist þetta allt á síðustu 
stundu; hún var til dæmis hárs-
breidd frá því að hætta við forseta-
framboðið. „Það voru aðrir sem 
sáu eitthvað í mér sem ég sá ekki 
sjálf,“ segir Vigdís. „Ég hef hins 
vegar reynt að gera allt vel sem ég 
tek að mér. Allt frá því ég var ung 
stúlka og var að fara út í lönd, sá 
ég sjálfa mig eins og ég veit að for-
eldrar mínir vildu hafa mig. Og ég 
geri það enn þann dag í dag.“

Í öðru lagi segir hún vanmeta-
kenndina hafa verið hlutskipti 

kvenna á Íslandi. „Kvenfrelsi hefði 
auðvitað orðið að raunveruleika á 
Íslandi miklu fyrr ef konur hefðu 
ekki verið með þessa miklu van-
metakennd fram eftir allri síðustu 
öld. Þær eru jafnvel haldnar henni 
enn þá en það er aftur á móti auð-
veldara að ýta henni frá sér núna 
vegna menntunar. Það er hins full-
komlega hlægilegt að hugsa til þess 
núna hvernig konur vanmátu sjálf-
ar sig; þær voru drifkraftur heimil-
isins, þungamiðja samfélagsins. 

Þessu áttuðu sjómenn sig þó á; 
þeir vissu að á heimilinu var konan 
bæði fjármálaráðherra og mennta-

málaráðherra og hélt öllu gangandi 
á meðan þeir voru úti á sjó. Þannig 
hef ég að minnsta kosti skýrt það 
hvers vegna sjómenn hvöttu mig í 
framboð árið 1980 og það var ekki 
síst fyrir þá áeggjan að ég lét slag 
standa.“

Ekki víst að ég hefði kosið mig 
sjálf
Saga Vigdísar er þó vissulega 
öðrum þræði saga um kjark. Að 
kona skyldi bjóða sig fram til 
forseta 1980 var sannarlega vogað, 
en enn vogaðra í ljósi þess að hún 
var einstæð móðir – fyrsta ein-
hleypa konan til að fá að ættleiða 
barn á Íslandi – og hafði einn-
ig barist við krabbamein. Marg-
ir hefðu eflaust látið hvatningar-
orð um forsetaframboð sem vind 
um eyru þjóta við þær aðstæð-
ur. „Ég held ég hafi tekið þessu 
sem ákveðinni ögrun og eftir á að 
hyggja þurfti gríðarlegan kjark 
til að takast á við þetta; að líta 
aldrei til baka heldur alltaf fram á 

veginn. Ég held að þessi bakgrunn-
ur minn hafi kannski líka hjálpað 
öðrum að sjá sjálfa sig í nýju ljósi, 
hverju þeir gætu afrekað. Allt sem 
gerist í bókinni getur komið fyrir 
allar stelpur í landinu, þær eiga að 
geta samsamað sig með öllu, nema 
mögulega að verða forseti.“ 

„Það er líka ein hugmyndin á 
bakvið titilinn – Kona verður for-
seti,“ segir Páll. Sú lína er hugsuð 
almennt.“

Hann snýr sér að Vigdísi: „Þú 
sagðir einhvern tímann þegar 
við vorum að rifja þetta upp, og 
það kom alveg beint frá hjartanu: 

„Þetta var hrein fífldirfska að fara 
í þetta framboð. Ég hreinlega veit 
ekki af hverju ég lét til leiðast.“ 
Ég held að það sé rétt. Ég veit ekki 
hvort fólk gerir sér grein fyrir því 
eftir á, þegar allt horfir öðruvísi 
við og svo margt hefur breyst, hvað 
þetta var fífldjarft.“

„Stundum gerðist það, eftir að ég 
var kjörin, að fólk vék sér að mér 
og bað mig afsökunar á því að hafa 
ekki kosið mig,“ segir Vigdís. „Ég 
bað fólk iðulega að taka það ekki 
nærri sér, ég væri alls ekki viss 
um að ég hefði kosið mig sjálf.“ 

Að endingu standa sig þeir einu 
sem vanda sig
Kjör Vigdísar í embætti forseta 
markaði tímamót á heimsvísu. Því 
fór þó fjarri að Vigdís hefði gert 
sér grein fyrir því á sínum tíma. 
„Alls ekki, ég hafði ekki hug-
mynd um að ég væri fyrsta konan 
í heiminum til að verða kosin for-
seti fyrr en ég fór að fá viðbrögð 
utan úr heimi. Eitt sinn var mér 

sýnd fyrirsögn úr kínversku dag-
blaði þar sem stóð: Kona kjörin for-
seti á Íslandi. Þá hugsaði maður að 
þetta sætti greinilega tíðindum. En 
ég hafði ekkert verið að pæla í því 
fram að þessu og varð satt best að 
segja svolítið hissa.“

Vigdís tók Kristján Eldjárn sér 
til fyrirmyndar. Hún lagði fyrst og 
fremst áherslu á að vera samein-
ingartákn þjóðarinnar og forðað-
ist að trana sinni persónu fram. En 
það hlýtur að hafa kostað sitt. „Jú, 
ég gætti þess rækilega að blanda 
ekki saman vinnu og einkalífi; hélt 
mínu striki við að ala upp dóttur 
mína og rækta vini mína eftir bestu 
getu. Þetta krafðist gríðarlegrar 
skipulagningar.“ 

„Það er líka eftirtektarvert,“ 
skýtur Páll inn í, „að þegar þær 
aðstæður komu upp að Vigdís sem 
persóna hefði mögulega skoðanir á 
ákveðnum málum varð mikill titr-
ingur – það var mjög áberandi að 
hún hafði sáralítið svigrúm.“

Krefst það fórna, að leggja part 
af sér og sinni persónu til hliðar í 
sextán ár? „Ég veit það ekki,“ segir 
Vigdís. „Ef maður er upptekinn af 
einhverri vinnu og vill gera vel 
lítur maður ekki á það sem fórn. 
Að endingu standa sig þeir einu 
sem vanda sig, það var mitt leið-
arljós. Þegar eitthvað kom upp á 
hugsaði ég: Hvað hefði Kristján 
Eldjárn gert nú? Hann var svo far-
sæll forseti. Og ég vona að ég hafi 
verið það líka.“

Hringdu ekki einu sinni í „konu-
bjánann“
Í ævisögu Vigdísar kemur fram að 
hún hafi fundið greinilega fyrir 
því að stjórnmálamenn treystu 
forsetanum ekki alltaf til verka. 
Á köflum fannst henni hreinlega 
ómaklega að sér vegið, til dæmis 
í flugfreyjuverkfallinu 1985. Rík-
isstjórn Steingríms Hermanns-
sonar hugðist setja bráðbirgðalög 
á flugfreyjur á sjálfan kvennafrí-
daginn. Þetta þótti Vigdísi ótækt 
og óskaði eftir að fá að bíða með að 
undirrita lögin fram að miðnætti. 
Því var neitað. Vigdís beið því með 
að undirrita lögin til klukkan eitt 
eftir hádegi, til að koma í veg fyrir 

Þetta getur komið fyrir allar stelpur
Vigdís Finnbogadóttir skipar sérstakan sess í sögu og hjarta íslensku þjóðarinnar. Um ævi hennar, sorgir og sigra er fjallað í 
nýrri bók Páls Valssonar, Vigdís – kona verður forseti. Bergsteinn Sigurðsson gekk á fund Vigdísar og Páls og spurði þau út í 
verkið og samstarfið.

KONAN SEM VARÐ FORSETI „Það er mikið átak að lifa lífinu tvisvar og rifja upp fortíðina,“ segir Vigdís um ritun bókarinnar.  „Ég dvel ekki mikið við hið liðna – ég vil frekar 
horfa fram á við.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Fólk sækist eftir því sem er fyrir andann

Leikhúsið og listir hafa lengi skipað stóran sess í lífi Vigdísar og gera enn. „Ég hef hvergi lært jafn mikið um lífið og í 
leikhúsinu. Það gerði mig að mannþekkjara, held ég. Þegar ég hitti fólk skemmti ég mér enn við að skipa því í hlutverk á 
sviði í huganum. 

Það var margt líkt með þeim tímum sem við lifum núna þegar ég var í leikhúsinu. Þetta voru samdráttartímar og 
maður sá svo greinilega hvernig vel skrifuð, gagnrýnin verk tóku á málunum. Lífið er hvergi betur skilgreint en í leikhús-
inu.
Það „góða við kreppuna“ er að menningin blómstrar. Ég hef einmitt verið að gleðjast yfir því að það er sneisafullt í 
leikhúsum og á tónleikum. Fólk sækist eftir því sem er fyrir andann, sem er mjög jákvætt. Út kemur hver bókin á fætur 
annarri sem er stórkostlegur litteratúr. Menningin færir fólki nýja sýn á hlutina. Og hún getur brotist út í svo mörgu, til 
dæmis prjónaskap. Það er svo róandi og gefur fólki eitthvað annað en það er að hlaupa eftir í daglegu lífi.“
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að það rataði í fréttir Útvarpsins og 
spillti fyrir kvennafrídeginum. 

„Menn skildu greinilega ekki 
hvað þeir voru að gera,“ segir 
Vigdís. „Það lýsir að minnsta kosti 
miklum skilningsskorti á sálar-
lífi kvenna, eða sálarlífi almennt, 
að ætla að setja lög á kvennastétt 
á kvennafrídaginn. Það hvarflaði 
auðvitað aldrei að mér að neita lög-
unum en ég dró að skrifa undir þau 
og gerði það í mjög markvissum 
tilgangi.“

Síðar komst Vigdís að því að 
ríkisstjórnin ætlaði að gefa henni 
frest til klukkan þrjú til að skrifa 
undir lögin; ellegar hefði verið litið 
svo á að hún hefði notfært sér synj-
unarvald forseta og vísað málinu í 
þjóðaratkvæði. Matthías Bjarnason 
samgönguráðherra hótaði að segja 
af sér og það lá við stjórnarslitum.

„Já, það var nú eins … “ segir 
Vigdís og hikar, „nei, ég má víst 
ekki segja það. Ætli við getum ekki 
sagt að ef sams konar geðshrær-
ing hefði komið upp í kvennaranni 
hefði sjálfsagt eitthvað verið sagt. 
Hugsa sér, að þeim datt ekki einu 
sinni í hug að hringja í konubján-
ann þarna á Bessastöðum og spyrja 
hvað hún ætlaði að gera.“

„Þeir virðast hafa haldið í alvöru 
að þú ætlaðir með flugfreyjuverk-
fall í þjóðaatkvæðagreiðslu,“ segir 
Páll. „Þetta lýsir miklu vanmati því 
það er algjörlega galin hugmynd.“ 
„En þetta er í síðasta skipti sem ég 
fann fyrir svona miklu vantrausti 
af hálfu ríkisstjórnarinnar,“ tekur 
Vigdís fram. 

Hikandi fyrir fjórða kjörtímabilið 
Árið 1992 hafði Vigdís gegnt emb-
ætti forseta í þrjú kjörtímabil. Hún 
var mjög hikandi að bjóða sig fram 
fjórða kjörtímabilið, enda hafði hún 
áður ákveðið að vera aðeins þrjú, 
eins og Kristján forveri hennar. 
Hún kveðst hins vegar hafa fundið 
fyrir gífurlegum þrýstingi að gefa 
kost á sér áfram og lét að lokum 
undan honum. Fjórða kjörtímabil-
ið var hennar erfiðasta og í fyrsta 
skipti frá því hún var kjörin var 
hún ekki óumdeild. 

„Ég gaf kost á mér af fullri einurð 
og vissi að ég átti eftir að gera ýmsa 
hluti – ekki síst í útlöndum, það vill 
gleymast hvað það var horft mikið 
til Íslands. En ég held að það hafi 
líka verið farinn að myndast dálít-
ill pirringur hjá Íslendingum og 
óþreyja eftir því að fá nýja mann-
eskju. Það helgaðist, held ég, meðal 
annars, af því að Kristján Eldjárn 
hafði verið tólf ár í embætti – það 
voru allir búnir að gleyma Ásgeiri 
Ásgeirssyni, sem sat í sextán ár.“

EES-málið var þaulhugsað 
Á fjórða kjörtímabilinu kom líka 
upp eitt erfiðasta mál Vigdísar; 
samningurinn um Evrópska efna-
hagssvæðið, EES, sem klauf þjóð-
ina í tvennt. Hart var lagt að henni 
að synja undirritun laganna. Rúm-
lega 34 þúsund manns skrifuðu 
undir áskorun um að samningurinn 
yrði borinn undir þjóðaratkvæði 
og tillaga um þjóðaratkvæði var 
naumlega felld á þingi. Viðbrögð 
Vigdísar voru að efna til ítarlegra 
samræðna við stjórnmálamenn 
og háskólasamfélagið, sem stóðu 
í margar vikur. Af hennar hálfu 
blasti líka við að ef hún neitaði að 
skrifa undir myndi hún segja af sér 
í kjölfarið. Svo fór að Vigdís stað-
festi lögin. Hún hafði sannfærst 
um að Ísland ætti að taka þátt í 
samstarfi Evrópuþjóða, þótt það 
kostaði að þjóðin þyrfti að gang-
ast undir sameiginlegt ákvörðun-
arvald í vissum málaflokkum, eins 
og samningurinn kvað á um.

„Eins og ég lýsi í bókinni þá lá 
víglínan í því máli í persónu Vig-
dísar,“ segir Páll. „Þeir sem voru 
á móti samningnum ákváðu mjög 
snemma að einbeita sér að henni, 
að reyna að þrýsta á Vigdísi að 
hafna lögunum; hún væri sú eina 
sem gæti stoppað málið og því var 
hún beitt gífurlegum þrýstingi.“

„Eitt af því sem mér þykir gott 
í þessari bók,“ segir Vigdís, „er að 
þar kemur fram sem ég hef hvergi 
getað sagt fram að þessu, hvað þetta 
mál var þaulhugsað af minni hálfu. 

Ég lék skákina alla, hugsaði alla 
leiki fram í tímann og setti atburða-
rásina á svið í huganum, enda leik-
húsmanneskja. Hvað gerist ef þetta 
fer svona eða svona? hvernig ber að 
túlka þetta og svo framvegis. Mér 

þykir mjög vænt um hvað þetta 
kemur skýrt fram í bókinni.“

Bitbein Ólafs Ragnars og Davíðs
Eftir að Vigdís lét af embætti árið 
1996 var áfram sóst eftir kröft-
um hennar í þágu Íslands. Fljót-
lega kom þó í ljós að hún var lent á 
milli í deilum þeirra Davíðs Odds-
sonar forsætisráðherra og arftaka 
hennar, Ólafs Ragnars Grímsson-
ar. Segir í bókinni að þessi staða 
hafi verið í „hæsta máta vandræða-
leg“ fyrir Vigdísi; hún hafi brugðist 

við með því að flytja úr landi. „Og 
lætur nærri að megi tala um flótta“, 
er klykkt út með. 

Vigdís viðurkennir fúslega að hún 
hafi verið búin að fá nóg. „Já. Það er 
mjög erfitt að vera bitbein manna í 
svona starfi. En ég fór því ég vildi 
frá hlé og frið; loka þessum dyrum 
á eftir mér. Einkum og sér í lagi því 
ég var með dóttur mína og vildi að 
hún færi í sitt framhaldsnám og þar 
fram eftir götum. Það var fyrst og 
fremst það sem réð því að ég fór. Það 
sem veldur hins vegar að ég ílengist 
í útlöndum er að ég var sett í hin og 
þessi störf hjá Unesco, menningar-
málastofnun Sameinuðu þjóðanna. 
Það var mikill bjargvættur fyrir 
mig á þeim tíma.“

Stjórnlagaþing í forgang
Frá því Vigdís var forseti hefur 
þjóðmálaumræðan breyst og er 
umræðan um forsetaembættið ekki 
undanskilin. Sumum þykir það 
hafa gengisfallið í tíð Ólafs Ragn-
ars Grímssonar. Vigdís tekur ekki 
afstöðu til þess. Hún ræðir ekki um 

eftirmann sinn á Bessastöðum og 
minnist til að mynda ekki á hann 
sjálf í bókinni. En hverju svarar 
Vigdís þeim sem segja að forseta-
embættið sé í raun orðið úrelt og 
óþarft? 

„Það fer eftir því hvernig nýir 
tímar þróast. Sýnist fólki svo að við 
þurfum ekki á sameiningartákni 
að halda, eins og ég tel að embætt-
ið eigi að vera, eða að hægt sé að 
finna aðra útfærslu á því, til dæmis 
að forseti Alþingis komi fram fyrir 
hönd þjóðarinnar við viss tilefni, þá 

verður þjóðin að finna sér farveg 
fyrir það.“

Vigdís telur þó að önnur mál 
ættu að vera í forgangi. „Ég held 
við ættum fyrst og fremst að end-
urskoða stjórnarskrána; það gæti 
verið það besta sem við gerðum 
á næstu árum. Stjórnlagaþing og 
grundvallarendurskoðun á stjórn-
arskránni með það að markmiði að 
koma henni í nútímahorf. Ég held að 
það sé upphafið að því að geta sam-
einað okkur, eins sundurleit og við 
erum.“

Hrunið og gildin sem gera okkur 
að þjóð
Í bókinni talar Vigdís um hrunið. 
Hún segir að okkur hafi borið af 
leið, gleymt hver við erum og hvað-
an við komum. Nú stöndum við 
frammi fyrir þeirri spurningu hver 
þau gildi séu sem gera okkur að ein-
hverju sem má kalla þjóð. 

„Það er svo furðulegt að stundum 
finnst manni að Íslendingar átti sig 
ekki nægilega á því að það er íslensk 
tunga sem gerir okkur að þjóð; hún 

er bandið sem bindur okkur saman. 
Það er af því að við eigum allar 
þessar minningar á íslensku. Við 
eigum þessa tungu, og þetta land. Í 
þetta þurfum við að halda, hvað sem 
það kostar.“

Sjálf segist hún hafa séð blikur 
á lofti undanfarinn áratug, samfé-
lag sem var smám saman að tapa 
tengslunum við sjálft sig. „Hættu-
merkin urðu sífellt ljósari. En ég 
hef fyrir löngu tekið þá afstöðu 
að skipta mér ekki af neinu. Mitt 
hlutverk er að tala vel um Ísland 

á erlendum vettvangi; að hjálpa 
Íslendingum að halda þeim orð-
stír sem við eigum í heiminum, eða 
áttum að minnsta kosti, og ég ætla 
að halda áfram að gera það.“ 

Opna umræðu um ESB
Vigdís lýsir sér sem Evrópumenn-
ingarsinna. Í kaflanum um EES-
samninginn kemur fram að það 
hafi meðal annars haft sitt að segja 
um afstöðu hennar; hún hafi frek-
ar viljað efla tengslin við Evrópu en 
Ameríku. „Okkar menning er Evr-
ópumenning. Kannski höfum við 
lent dálítið milli skips og bryggju 
því við höfum ekki gert okkur grein 
fyrir því. Við höfum verið svo upp-
tekin af Vestrinu, sem er best kynnt 
af öllum heimshlutum á Íslandi, 
amerísk menning er ríkjandi hér. 
Hún er það vissulega á öðrum Norð-
urlöndum líka, en hún bítur ekki 
eins á þeim og okkur – þessu smáa 
málsvæði.“

Aftur eru Evrópumál komin til 
umræðu og kljúfa þjóðina í tvennt. 
Að sínum sið talar Vigdís varlega og 

gætir þess að gefa ekki upp afstöðu, 
en hún vill opinskáa umræðu um 
Evrópusambandið. 

„Við verðum fyrst og fremst að 
leggja fram upplýsingar um Evr-
ópusambandið sem hver einasti 
maður skilur. Það kemur að því 
að við verðum að greiða um þetta 
mál þjóðaratkvæði og það verður 
ekki gert öðruvísi en með upplýs-
ingum og fræðslu. Það þarf að gera 
þannig að allir skilji um hvað sé 
verið að ræða og það er mikilvægt 
að við lokum okkur ekki af enn eina 
ferðina í hólfum sérhagsmuna.“

„Þú ert mjög gagnrýnin í loka-
kaflanum á skort á samræðustjórn-
málum,“ stingur Páll að. „Að Íslend-
ingar eigi erfitt með að ræða mál 
heldur fari alltaf að rífast.“

„Ég harma það mjög mikið hvað 
Íslendingar kunna lítið að rökræða 
og virða sjónarmið annarra,“ segir 
Vigdís. „Það er ekki hægt að byggja 
upp traust samfélag án þess. Og 
það er heldur ekki hægt að ætlast 
til þess að allir hafi sömu skoðanir. 
Það er fasískt ástand. Lýðræði er, 
eins og Jón Prímus sagði, að gera 
samkomulag um ósamkomulag. Það 
er hið raunverulega lýðræði.“

Nóg komið af stóriðju
Að frátöldu móðurmálinu eru 
umhverfismál sá málaflokkur sem 
Vigdís hefur tekið hvað skorinorð-
asta afstöðu til. Hún er eindreg-
inn umhverfisverndarsinni. Spurð 
hvernig henni hugnist áherslan sem 
lögð er á stóriðju sem leiðina út úr 
kreppunni þarf hún ekki að hugsa 
sig um tvisvar. „Ég get sagt þér það 
hreint út. Mér hugnast hún ekki. 
Það er komið nóg.“ En er yfirhöfuð 
hægt að græða þetta samfélag?

„Já, það er allt hægt með réttum 
upplýsingum og trú á framtíðina. Á 
íslensku.“

„Það er kannski mikilvægasta 
verkefnið, sem Vigdís talar um í 
lokakaflanum,“ segir Páll, „að við 
förum að rækta unga fólkið og 
skapa hér heilbrigt menningar-
samfélag. Það er allt undir í því. 
Við verðum að halda unga fólkinu í 
landinu og ef við ætlum að gera það 
verðum við að taka okkur taki.“

„Hann þekkir mig alveg inn að 
beini,“ segir Vigdís og hlær. „Við 
megum ekki missa unga fólkið úr 
landi – en engu síður megum við 
ekki selja landið.“

Gæti Vigdís hugsað sér að taka 
þátt í endurreisninni með því að 
axla ábyrgðarhlutverk að nýju? 
„Ég er í því. Ég er dugleg við að 
tala máli Íslands á erlendum vett-
vangi, og hef gert það af krafti 
alveg frá hruni. Ef ég get lagt eitt-
hvað jákvætt til málanna geri ég 
það. Ég er einarður liðsmaður í 
uppbyggingu Íslands.“
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VIÐ ARAGÖTU Ritun bókarinnar hófst um svipað leyti og fjármálahrunið reið yfir Ísland. „Það var því um nóg að tala og Vigdís hafði mikinn áhuga á að ræða atburði líðandi 
stundar. Ég var því iðulega með smá móral yfir því að þurfa alltaf að draga hana hálfa öld aftur í tímann og þýfga hana um tilveruna þá,“ segir Páll. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vigdís Finnbogadóttir er fædd í apríl 
árið 1930, dóttir Ástu Sigríðar Eiríks-
dóttur hjúkrunarkonu og Finnboga 
Rúts Þorvaldssonar, verkfræðings og 
prófessors við Háskóla Íslands. 

Vigdís lauk stúdentsprófi frá MR 
1949. Hún nam frönsku og franskar 
bókmenntir við háskólann í Grenoble 
og Sorbonne-háskóla í París 1949-
1953. Hún lauk BA-prófi í frönsku og 

ensku frá Háskóla Íslands og próf í uppeldis- og kennslu-
fræðum árið 1968. 

Vigdís starfaði sem blaðafulltrúi Þjóðleikhússins og rit-
stjóri leikskrár frá 1954-1957 og 1961-1964. Hún var leið-
sögumaður um skeið og hafði umsjón með landkynningu 
hjá Ferðaskrifstofu ríkisins á sumrin.  Hún kenndi frönsku 
við við MR og MH, auk þess sem hún sá um frönsku-
kennslu í sjónvarpi og kenndi franskar leikbókmenntir við 
Háskóla Íslands.

Vigdís var einn af stofnendum tilraunaleikhússins 
Grímu árið 1960. Árið 1972 var hún skipuð leikhússtjóri 
Leikfélags Reykjavíkur 1972 til 1979. Hún var kjörin forseti 
Íslands árið 1980 og gegndi því embætti til ársins 1996. 

Páll Valsson er fæddur í október 
1960. Hann er með BA-próf í 
íslensku og almennri bókmennta-
fræði frá Háskóla Íslands 1984 og 
Cand.mag. prófi í íslenskum bók-
menntum frá sama háskóla.

Páll var stundakennari við Mennta-
skólann við Hamrahlíð 1987-1992 
(með hléum) og stundakennari við 
HÍ 1988-1992. Hann vann við útgáfu-

störf fyrir bókaforlagið Svart á hvítu 1987-1988 og MM 
1989. Hann var lektor í íslensku við Uppsalaháskóla í Sví-
þjóð 1992-1997. Páll var um árabil ritstjóri og útgáfustjóri 
hjá Máli og menningu en hefur verið sjálfstætt starfandi 
bókmenntafræðingur og rithöfundur frá 2007.

Páll hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir ævisögu 
Jónasar Hallgrímssonar árið 1999.

➜ VIÐMÆLENDUR Í HNOTSKURN
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B
arnasáttmálinn var 
samþykktur á alls-
herjarþingi Sam-
einuðu þjóðanna 20. 
nóvember 1989. Öll 
aðildarríki Samein-

uðu þjóðanna, fyrir utan Banda-
ríkin og Sómalíu, hafa full-
gilt sáttmálann og er hann því 
útbreiddasti mannréttindasamn-
ingur heims. 

Fullgilding felur í sér að ríki 
skuldbinda sig til þess að tryggja 
og virða þau réttindi barna 
sem fram koma í sáttmálan-
um. Sáttmálinn var undirritað-
ur fyrir Íslands hönd árið 1990 

og fullgiltur í nóvember 1992. Nú 
hefur verið ákveðið að lögfesta 
sáttmálann á Íslandi.

Haldið var upp á 20 ára afmæl-
ið í Snælandsskóla við Víðigrund í 
Kópavogi í gær. Forsætisráðherra 
Jóhanna Sigurðardóttir flytur 
ávarp og opnar nýjan námsvef 
um Barnasáttmálann, nemendur 
í 7. bekk flytja verk sem þeir hafa 
unnið í tilefni afmælisins og nem-
andi úr 10. bekk Snælandsskóla 
segir nokkur orð fyrir hönd ung-
mennaráða Barnaheilla, umboðs-
manns barna og UNICEF.  Boðið 
verður upp á afmælisköku í tilefni 
dagsins. 

Börnin minna á réttindi sín

Aron Kristinn Ágústsson 
segist hafa lært þónokk-
uð um barnasáttmálann 
í skólanum. „Mér finnst 
mikilvægast að börn fái 
að borða,“ segir hann. 
Sem betur fer fái flestir 
íslenskir krakkar nóg 
að borða. Hann heldur 
að krakkar hafi það 
almennt ágætt á Íslandi, 
en foreldrar mættu samt 
stundum vera duglegri að 
hlusta á börnin sín. 

Maturinn er mikilvægur

„Mikilvægast í barnasátt-
málanum finnst mér að 
börn fái lyf þegar þau 
verði veik og að þau 
fái alltaf nóg að borða,“ 
segir Nanna Francisca 
Collard, en bætir því við 
að henni hafi ekki þótt 
neitt sérstaklega gaman 
að læra um sáttmálann. 
Henni finnst að öllum 
börnum eigi að líða vel 
í skólanum. „Einu sinni 
kom stelpa í skólann 
minn, þegar ég var í 
öðrum skóla, og hún var 
búin að lenda í rosa-
lega miklu einelti. Við 
hjálpuðum henni,“ segir 
Nanna. 

Börn eiga að fá lyf og mat

„Mér finnst bara mjög 
gott að þessi barnasátt-
máli skuli vera til,“ segir 
Brynjólfur Skúlason, sem 
er í þriðja bekk í Háteigs-
skóla. Hann sagðist 
hlakka mjög mikið til að 
leggja af stað í kröfu-
gönguna. Hann er ekki 
viss um hver af réttindum 
barna séu mikilvægust. 
„Það eru svo svakalega 
mörg réttindi að ég þekki 
þau ekki alveg öll.“ 

Gott að sáttmálinn sé til

„Ég á rétt á öryggi!“ stóð 
skrifað skýrum stöfum á 
kröfuspjaldi Huldu Kristínar 
Hauksdóttur, sem er í þriðja 
bekk í Háteigsskóla. „Það 
þýðir til dæmis að það má 
ekki slá mann eða meiða 
mann ef maður gerir sjálfur 
ekki neitt,“ segir Hulda. Henni 
finnst að íslenskir krakkar búi 
ekki við alveg nógu mikið 
öryggi, að minnsta kosti 
ekki allir. Svo finnst henni 
að ökumenn eigi að fara sér 
hægar. „Ég þarf að fara yfir 
Háteigsveginn þegar ég er að 
fara í skólann á morgnana. 
Mér finnst að bílarnir þar 
þyrftu að fara hægar og reyna 
að menga aðeins minna.“

Vill að bílar hægi á sér

„Ég á rétt á að komast í 
sjónvarpið“ stóð skrifað 
á kröfuspjaldinu sem 
Þorbjörn Helgason í 
1. bekk í Háteigsskóla 
föndraði fyrir kröfugöngu 
barna í gær. Hann langar 
nefnilega að verða sjón-
varpsstjarna þegar hann 
verður stór og var þess 
vegna mjög spenntur að 
fara í gönguna í gær með 
spjaldið á lofti. Annars 
finnst honum að allir eigi 
að vera góðir við börn og 
að þau eigi alltaf nóg að 
borða. 

Langar í sjónvarpið

„Mér finnst ekki gaman 
þegar verið er að stríða 
manni,“ segir Unnur Egla 
Schram, sem er í fjórða 
bekk í Háteigsskóla. 
Henni finnst mikilvægt að 
fullorðnir passi upp á að 
krökkum sé ekki strítt og 
að þau stríði ekki öðrum. 
Henni finnst líka að full-
orðnir eigi alltaf að vera 
góðir við börn. Sjálf gerði 
hún ekki kröfuspjald. „Ef 
ég hefði gert það hefði ég 
skrifað „ég á rétt á að lifa“ 
á það,“ segir Lillý Kristin 
Alexdóttir. Réttur til lífs og 
þroska er einmitt 6. grein 
barnasáttmálans.

Það á ekki að stríða öðrum

MINNA Á SIG „Þú og ég og öll önnur börn eiga rétt á að fá að lifa við öryggi“ stendur á einu kröfuspjaldinu. 

Hátt í tvö hundruð börn úr Hlíða-, Austurbæjar- 
og Háteigsskóla efndu til réttindagöngu í gær í 
tilefni af 20 ára afmæli Barnasáttmála Samein-
uðu þjóðanna, eina alþjóðlega samningnum sem 
snýr sérstaklega að börnum. Hólmfríður Helga 
Sigurðardóttir heimsótti krakkana í Háteigsskóla 
sem voru í óðaönn við að undirbúa gönguna og 
Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari fylgdist með. 
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VETRARKORT
Láttu þér líða vel í vetur
Vetrarkortin veita ótakmarkaðan
aðgang fram til 1. júní.

Einstaklingskort kosta 10.000,- krónur og fjölskyldukort 15.000,- krónur.

Allir þeir sem kaupa Vetrarkort dagana 21.-29. nóvember fá boðskort
í Betri stofu Bláa Lónsins.

Vetrarkortin eru fáanleg í Bláa Lóninu og í verslun Bláa Lónsins að Laugavegi 15.



V
ið erum í gleðiham,“ segir 
Svava Johansen, forstjóri 
tískuvöruverslanakeðj-
unnar NTC. Á sama tíma 
og fjöldi fyrirtækja stend-
ur höllum fæti opnaði 

Svava ásamt manni sínum fyrstu versl-
unina undir merkjum Gallerís Sautján í 
Smáralind í fyrradag. 

Hún sagðist þreytt eftir stanslausa 
vinnu og svefnlausar nætur til að opna 
verslunina á réttum tíma. Á sama tíma 
var hún glöð og þakklát en 2.300 gestir 
voru viðstaddir opnunina.

Verslunin er sex hundruð fermetrar 
að flatarmáli auk hundrað fermetra skó-
verslunar undir merkjum Focus, sem 
sömuleiðis er hluti af NTC-keðjunni. 

„Það er alltaf spennandi að opna nýja 
verslun,“ segir Svava og bendir á að 
þessi nýja sé ólík öðrum að því leyti að 
verðflokkar eru dreifðari, dýrari vörur 
innan um ódýrari. Gæðin séu ætíð hin 
sömu. 

Í Smáralind var NTC með fyrir fjór-
ar verslanir undir ýmsum merkjum auk 
tvö hundruð fermetra rýmis í Deben-
hams. Nýja verslunin er jafnframt sú 
tuttugasta, sem NTC opnar á Íslandi.

Með tvö hundruð í vinnu
Hjá NTC starfa í kringum 180 manns 
að jafnaði og er gert ráð fyrir að á bil-
inu fimmtán til tuttugu starfsmenn 
bætist við í nýju verslunina í komandi 
jólavertíð. 

Það hljómar vissulega einkennilega að 
opna nýja verslun í því efnahagsástandi 
sem nú ríkir hér. Svava segir mikilvægt 
að halda hjólunum gangandi þrátt fyrir 
þrengingarnar. „Þetta er eins og hvert 
annað verkefni. Mér finnst gaman að 
slíku. Svo er alltaf spennandi að synda 
á móti öldurótinu,“ bendir hún á. 

Svava segir mikilvægt að muna eftir 
fyrri niðursveiflum í efnahags- og 
atvinnulífinu þegar illa árar. Öðruvísi 
verði ekki komist í gegnum kreppuna. 
„Maður finnur óneitanlega fyrir 
nostalgíu,“ segir hún. „Ég hef verið í 

Svava syndir á móti öldurótinu
NTC er stórhuga við erfiðar aðstæður og hefur opnað tuttugustu verslunina. Svava Johansen forstjóri segir í samtali við Jón 
Aðalstein Bergsveinsson mikilvægt að láta neikvæða umræðu ekki hafa áhrif á sig. Hún segir erlenda birgja sýna íslenskum 
fyrirtækjum skilning og veiti þeim sem þeir hafi átt góð tengsl við í gegnum tíðina betri greiðsluskilmála en áður.

NÝJA VERSLUNIN Svava Johansen segir að þótt ýmislegt hafi farið miður í efnahags- og viðskiptalífinu sé mikilvægt að horfa fram á veginn. „Við komumst í gegnum þetta öll saman ef við erum nógu jákvæð,” segir hún. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þessu lengi og man eftir tveimur djúp-
um sveiflum þótt þær hafi ekki verið 
jafn djúpar og þessi. Árið 1992 var mjög 
erfitt. Það endurtók sig árin 2001 og 
2002. Það er nauðsynlegt að rifja upp 
hvernig maður tók á málunum þá og 
setja sig í sama gír. Auðvitað er þetta 
mjög sérstakt. En það er hollt að hafa 
farið í gegnum svona þrengingar áður. 
Mikilvægasta atriðið er að vinna sig 
eins hratt út úr þessu og maður getur í 
stað þess að hjakka í því sama. Það gerir 
ástandið aðeins erfiðara.“

Gengishrun litar bókhaldið
Þrátt fyrir stórhuga framkvæmdir sýn-
ist fjárhagsstaða NTC óburðug sam-
kvæmt síðasta ársreikningi félagsins. 
Reikningurinn dregur upp skýra mynd 
af hruninu sem hér hefur orðið. 

Tískuvörukeðjan tapaði 434 millj-
ónum króna í fyrra samanborið við 
rúmar 89 milljóna hagnað árið á undan. 
Þrátt fyrir það hækka flestir tekjulið-
ir og jókst rekstrarhagnaður um tæp 
fimmtán prósent milli ára. 

Neikvæðustu liðirnir í bókhaldinu 
eru stóraukin fjármagnsgjöld, sem juk-
ust um rúm þúsund prósent á milli ára 
við gengishrun krónunnar. Það kemur 
illa við félög á borð við NTC en tæp níu-
tíu prósent skulda félagsins, einn millj-
arður króna, eru erlend myntkörfulán. 

Í ársreikningi félagsins við lok síð-
asta árs kemur fram að skuldir nemi 
829 milljónum króna umfram peninga-
legar eignir og sé bókfært eigið fé nei-
kvætt um 319 milljónir króna. Þá er 
eiginfjárhlutfall neikvætt um 23,2 pró-
sent samanborið við sextán prósent 
jákvætt hlutfall í lok árs 2007. Endur-
skoðandi segir því vafa leika á framtíð-
arrekstrarhæfi NTC og séu forsendur 
áframhaldandi rekstrar þær að félag-
inu takist að standa við skuldbindingar 
sínar.

Stærstur hluti myntkörfulána NTC 
er á gjalddaga á þessu og næsta ári 
samkvæmt ársreikningi. Þau voru 
að mestu tekin árið 2005, í kjölfar 

skilnaðar hennar og Bolla Kristinsson-
ar en Svava keypti hans hluta rekstr-
arins. „Bankarnir lögðu þetta til. 
Auðvitað tekur maður sjálfur ákvörð-
unina á endanum og því ekki hægt að 
kenna öðrum um. En það var mun hag-
kvæmara á árunum 2005 til 2008 að 
taka svona lán þegar gengi krónunn-
ar var hvað sterkast,“ segir Svava og 
bætir við að lánið sé skammtímalán 
að hámarki til tuttugu ára með veði í 
veltufjármunum (vörum og kröfum). 
Það er framlengt tvisvar á ári. 

Svövu segist sér leiðast að vasast sé 
í ársreikningum fyrirtækja í fínum 
málum. Afborganir lána séu ekki 
áhyggjuefni hjá NTC enda félagið í 
skilum með allt sitt. Þá hafi viðskipta-
banki fyrirtækisins aldrei gert athuga-
semdir við stöðuna. „Umræðan er orðin 
svo ljót og útbreidd langt út fyrir sviðið 
og margt sett undir sama hatt. Þar er 
bakari hengdur fyrir smið,“ segir hún. 

„Ársreikningur okkar er barn síns 
tíma. Við höfum ekki fjárfest í hluta-
bréfum og ekki verið í útrás. Staðreynd-
in er sú að við höfum náð hagræðingu í 

innkaupum. Við eigum langa viðskipta-
sögu og erum í heilbrigðum og rótgrón-
um rekstri, sem stendur vel undir sér. 
Fyrirtæki erlendis hafa sýnt því skiln-
ing hvernig komið er fyrir Íslending-
um. „Þegar maður hefur verið í rekstri 
í kringum tuttugu ár þá þekkja erlend-
ir birgjar mann og eru viljugri til að 
hjálpa til þegar illa árar eins og núna, 
sérstaklega þeim sem eru í skilum. Við 
höfum því fengið betri greiðsluskilmála 
erlendis en áður,“ segir hún. 

Ekki sogast í neikvæðnina
Svava segir að þótt aðstæður séu erf-
iðar nú megi ekki horfa einungis á það 
sem miður hefur farið. „Við vitum að 
margt er að og óþarfi að fegra það. En 
vissir þættir eru í lagi og mikilvægt 
að benda á það. Við komumst í gegn-
um þetta öll saman ef við erum nógu 
jákvæð og látum ástandið ekki ná 
okkur. En við megum ekki láta ástandið 
ná tökum á okkur. Þá er hætt við að við 
sogumst inn í það. Ef það gerist höfum 
við enga orku til að vinna okkur upp úr 
þessu,“ segir Svava Johansen.

Við kom-
umst í gegn-
um þetta 
öll saman 
ef við erum 
nógu jákvæð 
og látum 
ástandið 
ekki ná okk-
ur. En við 
megum ekki 
láta ástandið 
ná tökum á 
okkur. 

NÝJA VERSLUNIN Verslun Gallerís Sautján er tuttugasta verslun NTC á Íslandi að meðtaldri 
deild innan Debenhams. Fyrirtækið hefur verið starfrækt í rúm þrjátíu ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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1.450
Verð frá

Vnr. 88902956

Útiskraut
Jólasveinn á skautum, 
vel upplýstur karl, 
60x35 cm. 

4.990

ÓDÝRTÓDÝRTÓDDÝRÝRTTTTT

1.990

Vnr. 88902999-3017

Útijólatré
Ljósa jólatré, hvítt eða grænt, 
90cm-180cm.

90 cm  8.990 kr.
150 cm  13.990 kr.
180 cm  18.990 kr.

8.990
Verð frá

399 kr./
lm.

Vnr. 88949759

Órói
Órói glerkúla 18 ljósa.

2.490

2.990
Vnr. 88949756

Jólakúla
Jólakúla 32 ljósa, 
28 cm.

Vnr. 88949755

Viðarrammi
Viðarrammi  með 
 8 ljósum, 25x32 cm.

Vnr. 88949810

Ljósastjarna
Ljósastjarna, 50 ljósa, glærar 
eða rauðar perur.

2.990 2.990 2.990

ÓDÝRTÓDÝRTÓDDÝRÝRTTTTT

ÓDÝRTÓDÝRTÓDDÝRÝRTTTTT

Jól í BYKO!

Við mælum 
með að úða allar 
útiseríur með 
silikonspreyi 
til að tryggja 
betri endingu

Vnr. 88948640/4-5

Slönguljós
Slönguljós inni og úti, 
13 mm, rautt,  glært 
eða marglit,



Póstkröfusími 591-5320

20% a

DVD tilboð

Eldri jólatónlist frá 999 kr.

Ný tónlist

2.499 kr.

2.499 kr.

af nýrri jólatón

Ef þú kaupir fyrir meira 
en 5000 kr. færð þú 
100 erlend jólalög 
í kaupbæti

KAUPAUKI

CD
& DVD
CCCCCCCCC
&&&&&
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nóv222222224
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www.skifan.is

fsláttur

w s

Laugavegi · Kringlunni
www.skifan.is

2.999 kr. 2.799 kr.

2.199 kr.2.299 kr.

Áritanir í Skífunni Kringlunni í dag 

list út nóvember

5CD
& 2DVD
C5555555555CCCCC
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Kl. 13.00
Jógvan og Friðrik ómar

 Kl. 14.00
Helgi Björns

Kl. 15.00
Raggi Bjarna

Kl. 16.00
Björgvin Halldórsson

0
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0
órsson
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B
jarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðis-
flokksins, segist skynja 
það að Evrópusamband-
ið vilji „stúta“ samn-
ingnum um Evrópska 

efnahagssvæðið. Hann gagnrýnir að 
Evrópusambandið ljái ekki máls á 
aðild EES-ríkjanna að myntsamstarfi 
ESB-ríkja en dregur jafnframt í efa 
að sá möguleiki sé fullkannaður gagn-
vart pólitískum leiðtogum ESB-ríkj-
anna. Sjálfstæðisflokkurinn muni veita 
ríkisstjórnarflokkunum fullt aðhald í 
þeim aðildarviðræðunum við ESB.

Sitjum ekki með hendur í skauti
„Þótt við höfum ekki stutt þessa niður-
stöðu er hún engu að síður staðreynd. 
Við ætlum ekki að sitja með hendur í 
skauti og horfa á ríkisstjórnarstjórn-
arflokkana leiða málið heldur munum 
við veita þeim fullt aðhald og tryggja 
að hagsmuna Íslands sé gætt í hví-
vetna,“ segir Bjarni um afstöðu Sjálf-
stæðisflokksins til aðildarviðræðna við 
Evrópusambandið. Eins og kunnugt er 
greiddu nær allir þingmenn Sjálfstæð-
isflokksins atkvæði gegn tillögu um 
aðildarviðræður við ESB á Alþingi í 
sumar. 

Í síðustu viku var skipað í viðræðu-
nefnd Íslendinga í aðildarviðræðunum. 
Sturla Böðvarsson, fyrrverandi forseti 
Alþingis, og fleiri þekktir sjálfstæðis-
menn gagnrýndu Þorstein Pálsson, fyrr-
verandi formann Sjálfstæðisflokksins, 
fyrir að taka sæti í samninganefndinni. 
„Er Þorsteinn genginn í Samfylking-
una?“ spurði Sturla og sagði að Bjarni 
Benediktsson þyrfti ekki á því að halda 
„að fyrrverandi formenn gangi gegn 
honum á ögurstundu í stærstu málum 
samtímans, þar á meðal spurningunni 
um aðild að Evrópusambandinu“. 

Bjarni segist skilja sjónarmið Sturlu 
en ætli ekki að gera þessi orð hans að 
sínum. Skipan Þorsteins hafi verið að 
frumkvæði og á ábyrgð Össurar Skarp-
héðinssonar utanríkisráðherra. Hann 
hafi ekki annað um þetta að segja en 
að augljóslega hafi Þorsteinn þá reynslu 
og þekkingu sem þurfi til að tryggja 
Íslandi sem besta niðurstöðu í samn-
ingaviðræðunum. 

Sjálfstæðismenn hafa iðulega tekist 
hart á um þau og fyrir opnum tjöldum. 
Björn Bjarnason, fyrrverandi dóms-
málaráðherra og einarður andstæðing-
ur ESB-aðildar, hefur varað við því að 
deilur um þau geti klofið Sjálfstæðis-
flokkinn. Hvers vegna er svona mikill 
hiti í Evrópuumræðum innan Sjálfstæð-
isflokksins að flokksmenn sjálfir nefna 
klofning í því sambandi?

Rætur flokksins eru
í sjálfstæðisbaráttunni
„Hitinn í málinu er meðal annars 
vegna þess að rætur Sjálfstæðisflokks-
ins liggja í sjálfstæðisbaráttunni fyrir 
þessa þjóð. Með því að ganga inn í Evr-
ópusambandið gefum við frá okkur 
fullt forræði í mikilvægum málaflokk-
um eins og stjórn fiskveiðiauðlindar-
innar. Það er niðurstaðan, sama hvaða 
skoðun menn hafa á kerfinu sem gildir í 
Brussel. Einnig verða miklar breyting-
ar á ýmsum öðrum sviðum, svo sem í 
matvælaframleiðslu og utanríkismál-
um. Með Lissabon-sáttmálanum er líka 
verið að þróa ESB meira í átt til sam-
bandsríkis. 

Það sem hefur helst kynt undir mál-
inu er umræðan um vandann við að 
halda úti sjálfstæðum, fljótandi gjald-
miðli hér. Menn hafa einfaldlega á því 
ólíkar skoðanir hvort hugsanlegur 
ávinningur í gjaldmiðilsmálum sé þess 
virði að menn greiði þann fórnarkostn-
að sem sem fylgir inngöngu í ESB, með 
vísan til þessarar sögu og til þess sem 
er undir í þessu ferli.

Vandinn er og hefur verið sjávarút-

vegsstefna Evrópusambandsins. Hún er 
samin fyrir allt, allt aðrar aðstæður en 
við erum í. Tilvist sameiginlegu fisk-
veiðistefnunnar byggir á því að fiski-
stofnarnir séu sameiginlegir en okkar 
stofnar eru fyrst og fremst staðbundn-
ir. Það eru engin rök fyrir því að við 
ættum að ganga til liðs við stefnu sem 
er smíðuð fyrir allt annan veruleika en 
við búum við.“

En þrátt fyrir þessa galla svara fjöl-
margir sjálfstæðismenn játandi spurn-
ingunni um að aðild að Evrópusam-
bandinu. 

„Ákveðinn hluti flokksmanna hefur 
áhuga á því að láta reyna á samningana, 
en þegar öllu er á botninn hvolft tel ég 
að langflestir sjálfstæðismenn séu sam-
mála um þá hagsmunagæslu sem verður 
að eiga sér stað í samskiptum við ESB. 
Ég hef ekki trú á að það séu miklar líkur 
á því að við fáum ásættanlegan samning 
í aðildarviðræðum og þess vegna hygg 
ég að þessi ágreiningur verði ekki mik-
ill þegar á reynir.“ Bjarni segist búast 
við að þverpólitískar Já- og Nei-hreyf-
ingar verði ráðandi í Evrópuumræð-
unni í stað stjórnmálaflokkanna. „Það 
hefur gerst annars staðar og við erum 
farin að sjá merki um það; Sammala.is, 
Heimssýn og Evrópusamtökin eru allt 
þverpólitískar hreyfingar.“

„Aðstaða okkar Íslendinga er allt 
önnur en aðstaða þeirra þjóða sem 
hafa verið að sækja um aðild að Evr-
ópusambandinu undanfarin ár og ganga 
þar inn. Við erum fullir þátttakendur á 
innri markaðnum, komnir inn í Scheng-
en, og í samstarfi við Evrópusambandið 
í fjölmörgum verkefnum. Það er ekkert 
hægt að líkja því saman að standa utan 
Evrópusambandsins við það að vera 
fullur þátttakandi á Evrópska efna-
hagssvæðinu. Það er auðvitað gjörólík 
staða. 

Ég virði sjónarmið margra þeirra 

ESB-ríkin vilja stúta EES
Ég er Evrópusinni, en ESB vill einsleitni og hvorki undanþágur né frávik, segir Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokks-
ins, í viðtali við Pétur Gunnarsson, þar sem rætt var um afstöðu sjálfstæðismanna til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 

BJARNI BENEDIKTSSON „Mér finnst ótrúlegt að formlegar viðræður við ESB hefjist fyrr en á fyrri hluta næsta árs. Ég geri alls ekki ráð fyrir niðurstöðu úr viðræðunum á 
næsta ári.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nokkrir af þekktustu fylgjendum og andstæðingum ESB-aðildar innan Sjálfstæðis-
flokksins

SJÁLFSTÆÐISMENN MEÐ EÐA Á MÓTI ESB-AÐILD

Andvígir
Birgir Ármannsson
Björn Bjarnason
Sturla Böðvarsson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Davíð Oddsson 
Styrmir Gunnarsson

Fylgjandi
Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Benedikt Jóhannesson
Guðfinna Bjarnadóttir
Þorsteinn Pálsson 
Ragnhildur Helgadóttir
Ólafur Þ. Stephensen

sem vilja fara inn og benda á veikleik-
ana í peningamálastjórnun á Íslandi. 
Ég skil það vel, gengissveiflurnar 
hafa valdið heimilum og fyrirtækjum 
miklum búsifjum, en verkefnið eins 
og stendur er að koma jafnvægi á að 
nýju með krónunni. Ákvarðanir sem 
horfa til lengri framtíðar verða síðan 
að taka heildarhagsmuni okkar með í 
reikninginn.“

ESB er enginn andstæðingur Íslendinga
„Það er fráleitt fyrir Íslendinga að tala 
þannig um Evrópusambandið að það sé 
einhver andstæðingur okkar, það er það 
ekki, það hefur verið einn helsti sam-
starfsaðili okkar, þó að framkoman hafi 
verið óásættanleg í Icesave-málinu. 
Ég er Evrópusinni og við erum hluti 
af þessari Evrópufjölskyldu. En niður-
staða okkar er sú að við þurfum að færa 
of miklar fórnir til þess að ganga í nán-
ara samstarf við Evrópusambandið og 
við sjáum ekki ávinninginn af því. Það 
eru engin trúarbrögð, þetta hefur alltaf 
verið hreint hagsmunamat. Þess vegna 
höfum við reglulega endurmetið stöðuna 
en komist að sömu niðurstöðu. Ég á ekki 
von á stefnubreytingu frá Sjálfstæðis-
flokknum í Evrópusambandsmálum en 
örlög mögulegs aðildarsamnings tel ég 
að ráðist líklega annars vegar af því 
hvernig hann uppfyllir þær gríðarlegu 
væntingar sem byggðar hafa verið upp 
til hans og hins vegar af efnahagsástand-
inu á þeim tíma. Þjóðin mun ekki greiða 
atkvæði gegn hagsmunum sínum.“

Óskiljanleg þrjóska 
Bjarni segir að ólíkt öðrum þjóðum sem 
hafi farið í aðildarviðræður með það að 
markmiði að fá fresti til aðlögunar að 
reglum ESB geri margir Íslendingar 
sér miklar vonir um að aðildarsamning-
ur feli í sér ávinning fyrir Íslendinga 
og varanlegar undanþágur frá ósveigj-
anlegum meginreglum sambands-
ins. Þetta séu óraunhæfar væntingar. 
Hann er jafnframt mjög gagnrýninn á 
það hvernig ESB hefur haldið á málum 
gagnvart aðildarríkjum samningsins 
um Evrópska efnahagssvæðið. 

„Mér finnst það óskiljanleg þrjóska 
og þvergirðingsháttur af hálfu ESB að 
opna ekki fyrir viðræður við EES-ríkin 
um möguleikann á að ganga inn í mynt-
bandalagið. Mér finnst viðhorf ESB til 
samstarfsins um EES eins og það birt-
ist í þessu máli jafngilda árás á samn-
inginn um EES. Það sama má segja um 

viðhorf þess vegna Icesave. Mér finnst 
þetta bera með sér að Evrópusambands-
ríkin vilji helst af öllu stúta samningn-
um um Evrópska efnahagssvæðið. Þau 
vilja einsleitni, þau vilja engar undan-
þágur og frávik. Þetta er bara pólitík. 
Sameiginlega myntin er til að styðja 
við frjálst flæði fjármagns og banka-
starfsemi.“

Ekki látið reyna á aðild
að myntsamstarfi
Bjarni samsinnir því að vissulega hafi 
það lengi legið fyrir að EES-samning-
urinn hafi ekki fengið að þróast í takt 
við breytingar innan ESB. 

Samt segist hann telja að aldrei hafi 
verið látið reyna á spurninguna um 
aðild EES-ríkjanna að myntsamstarfi 
og myntbandalagi ESB-ríkja. „Ég veit 
ekki til þess að því hafi nokkurn tímann 
verið hreyft við áhrifavalda innan ESB 
á pólitískum vettvangi. Ég hef heyrt 
svör embættismannanna en svona mál 
verða ekki leyst í samtölum við slíka 
aðila. Þau þróast á hinum pólitíska vett-
vangi þar sem menn vinna sjónarmið-
um sínum stuðning.“

En ef það verður látið á þetta reyna 
með fullnægjandi hætti, að þínu mati, 
og ESB breytir ekki afstöðu sinni, hvaða 
áhrif hefur það á þitt hagsmunamat? 

„Það er ekki tímabært að úttala sig 
um það en við hljótum sem þjóð að vilja 
hámarka möguleika okkar og valkosti 
hverju sinni.“

Bjarni segir að nú eftir efnahags-
hrunið sé krónan bjargvættur íslensks 
efnahagslífs, þótt hann geri sér grein 
fyrir því að hrun krónunnar eigi sér 
ljóta skuggahlið. Vegna krónunnar hafi 
orðið algjör viðsnúningur í vöruskipta-
jöfnuði. Vegna krónunnar sé atvinnu-
stigið ekki verra en raun ber vitni og 
efnahagssamdrátturinn geti orðið við-
ráðanlegur. Í framtíðinni þurfum við að 
skoða samstarfsmöguleika í gjaldmið-
ilsmálum en fyrst verði að ná tökum 
á ríkisfjármálum og þeim gríðarlegu 
erlendu skuldaböggum, sem íslenska 
ríkið hafi bundið sér. „Við eigum enga 
valkosti í gjaldmiðilsmálum ef okkur 
mistekst í hagstjórninni. Það er aug-
ljóst. Þjóð sem er með halla á ríkis-
rekstrinum og of miklar erlendar skuld-
ir kemst ekki út úr þeirri kreppu með 
því að skipta um mynt. Það þarf að 
halda þannig á okkar hagsmunum að 
við getum skapað okkur stöðu til þess 
að eiga valkosti.“ 

Það er frá-
leitt fyrir 
Íslendinga 
að tala 
þannig um 
Evrópu-
sambandið 
að það sé 
einhver 
andstæð-
ingur okk-
ar, það er 
það ekki, 
það er einn 
helsti sam-
starfsaðili 
okkar.



Ljúfur laugardagur í Eymundsson

EYMUNDSSON SUÐUR-KRINGLU kl. 14:00

EYMUNDSSON SUÐUR-KRINGLU kl. 15:00

Útgáfufagnaður vegna glæsilegrar bókar um Kristin E. Hrafnsson
myndlistarmann. Á meðal verka Kristins eru hin snotru bílastæði austan við 
Kringluna sem hann hannaði ásamt Studio Granda. Grafíkverk eftir Kristin 
fylgja 100 fyrstu bókunum sem seljast - aðeins í dag.

Lay Low leikur lög af nýjustu plötu sinni Flatey í 
nýrri tónlistar- og kvikmyndadeild í Eymundsson í 
Suður-Kringlu. 

Útgáfuhátíð í Suður-Kringlu

Lay Low og Flatey

15% afsláttur 
af tónlistar- og 

kvikmynda-
tímaritum*

Tilboðin gilda aðeins í Suður-Kringlu þessa helgi.

EYMUNDSSON SUÐUR-KRINGLU kl. 13:00
EYMUNDSSON AUSTURSTRÆTI kl. 11:45–12:15
EYMUNDSSON SKÓLAVÖRÐUSTÍG kl. 11:00

Sólveig Guðmundsdóttir 
leikkona bregður upp
ævintýra  heimi með lestri fyrir 
börnin. Sólveig skemmtir 
börnum um þessar mundir 
með leik sínum í Bláa gullinu 
í Borgarleikhúsinu.

Ævintýralegir upplestrar!

15% 
afsláttur 
af tónlist 
og DVD*

EYMUNDSSON SUÐUR-KRINGLU kl. 15:00

Ungar og efnilegar

María Magnúsdóttir kynnir plötuna Not 
Your Housewife og Lára Rúnarsdóttir spilar 
lög af nýútkominni plötu sinni Surprise.

Leiðsögn um 
bílastæðið/

listaverkið eftir 
Kristin E. Hrafnsson 

kl. 16:00
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06.09.2006 Fall er fararheill!!!!
Vaknaði í morgun með þá snilldar-
hugmynd að græja mér upp svona 
Sigurrósarhliðarkhakiálfalap-
topptösku til að geta valsað um, 
innan sem utan dyra, með allt mitt 
drasl með mér án þess að þurfa að 
sleppa hækjunum mínum grísku!

Ok, þá var best að fara síðustu 
ferðina niður á næstu hæð heima 
eftir gömlu aðferðinni, þ.e.a.s. 
með laptoppinn í annarri hendi og 
hækjuna í hinni.

C.a. hálfa leið niður stigann 
klikkaði S.O.P eitthvað og þjálfun-
arflugstjórinn fyrrverandi flaug 
niður restina af vegalengdinni, 
laptoppurinn small skemmtilega í 
flísunum, adsl-tengdur by the way, 
og lenti þessari flottu magalend-
ingu hér í Áslandinu rétt áðan..

Langaði bara að deila þessu með 
ykkur. Held að kallinn sé alveg í 
heilu lagi, sýnir bara hvað hægt er 
að hafa gaman af lífinu í rólegheit-
unum heimafyrir..

08.10.2006 Kaffitársdagur1
Vitiði það góðir hálsar að á hverj-
um laugardegi hittumst við fullt 
af fólki í lunch og kaffi á Kaffi-
tári í Bankastrætinu og er þetta 
orðið hálfgert ritual sem er soldið 
skemmtilegt verð ég að segja...fullt 
af börnum og allt á hvolfi...soldil 
læti, en bara gaman að hittast og 
segja hvort af öðru. Svaf frekar 
asnalega í nótt og veit eiginlega 
ekki af hverju...bara er stundum 
svona og þá er maður hálf tussu-
legur yfir daginn og bara allt í lagi 
með það! 

Dauðöfunda dóttur mína, ver-
andi á skíðum í Austurríki þessa 

dagana og sáum við á webcam 
yfir jökulinn hjá henni að þar var 
heiðskírt og logn!! Svona á að hafa 
þetta. [...]

That´s life, take it as it goes, það 
er best! Mamma og Gulli komin 
frá Paros og rosa gott að vita af 
þeim heim komnum! Ekki meira 
héðan, Ciao!!!

23.01.2007 The man with the buff-
alo hump!
Halló halló! Hér er ég að skrifa 
smá blogg í enda dags sem er 
búinn að vera hálf downlegur 
(Hálfdán). Það er leiðindapirring-
ur í líkamanum og ég eyddi deg-
inum meira og minna uppí rúmi, 
sem sagt one of these days! Byrj-
aði reyndar á því að hitta Óskar 
lækni og ræddi við hann um ýmis-
legt, þar á meðal að maður er kom-
inn með soldið áberandi bjúg víðs-
vegar um líkamann og þar á meðal 
aftan á herðunum..... Þetta fyrir-
bæri á sér það læknisfræðilega 
nafn “Buffalo Hump” og er það 
mjög gaman að vera með svoleiðis 
á bakinu hmmmmm! [...]

Jæja, ekki meira í bili og segjum 
þetta nóg í dag og sofið á vinstri 
hliðinni því þannig verður ein-
hvern veginn meira úr svefnin-
um...... Ciao!!!

24.06.2008 I´m on a roll, I´m on a 
roll this time....I feel my luck could 
change.....
Jæja góða fólk! Nú er það nýj-
asta í krabbameinsbransanum að 
samkvæmt nýjustu myndatökum 
kemur í ljós að æxlin, sem voru 
komin í lungun hafa hopað það 
mikið að lítið sem ekkert sést leng-

ur.... Það sem var komið í hryggj-
arliðinn er einnig búið að sýna 
breytingu til batnaðar! Restin af 
líkamanum er að sýna afleiðingar 
lyfjameðferðarinnar og er túlkun-
in sú að lyfjakokteillinn hans Ósk-
ars hafi virkað svona helv..vel. 
Ég hef farið þennan hring áður, 
þannig að ég veit hvað getur gerst 
seinna, en það er samt ástæða til 
að fagna þessum áfanga núna. 
Magnaður andskoti hvernig þetta 
getur farið stundum og ég bara 
skil þetta ekki alveg....helst er 
skýringin sennilega sú að ég fór að 
bera brúnkukrem á rassinn á mér 
(út af öðru) og það hefur að öllum 
líkindum hjálpað svona mikið til 
hmmmmm [...]

21.01.2009 Come as you are, as 
you were, as I want you to be.....
Komiði sæl kæru mótmælendur! 
Vonandi eru allir búnir að þurrka 
piparúðann úr augunum og fjar-
lægja eggin sem ekki voru notuð 
úr úlpuvösunum, jafnvel hægt að 
sjóða þau og nota í salat í hádeginu 
hmmmm.....

Ég er löglega afsakaður, sýndi 
öryrkjaskírteinið mitt og var mér 
þá hleypt framhjá fjöldanum og 
komst þá beint á kaffihús, fékk 
mér brauð með skinku og osti og 
hélt áfram að hugsa um sjálfan 
mig...

Þetta er nú samt þannig að ein-
hverju verður maður að mótmæla 
og í mínu tilfelli, þá segi ég nei við 
núverandi heilbrigðiskerfi og þá 
spyrja sumir, hvað er maðurinn 
að segja? Jú, ég er búinn að vera 
soldið aktívur í þessum hjartans 
málum mínum og er nú að upp-

skera eins og ég sáði. Fréttirnar 
komu inn eins og einhverjir muna 
og núna er kallinn að tala á ráð-
stefnu um framtíðarsýn í íslenska 
heilbrigðiskerfinu. Góðir hlut-
ir gerast hægt og er það alveg að 
sanna sig í þetta skiptið. Það er 
greinilega mikil undiralda í tengsl-
um við bætta samvinnu ólíkra 
hópa innan heilbrigðisgeirans og 
mikið talað um að þessir aðilar 
vilji meiri samvinnu sem er mjög 
gott mál. Það kannski bjargar mér 
ekki eins og komið er en fyrir þá 
sem á eftir koma skiptir þetta gríð-
arlega miklu máli. 

Andrea okkar kom heim frá Dal-
vík í gær eftir að hafa verið þar í 
4 daga og auðvitað rosa gaman að 
fá hana aftur heim á fjallið fagra. 
Hún er að standa sig alveg gríðar-
lega vel og ef svona heldur áfram, 
þá held ég að við séum að sjá fram 
á flottan vetur hjá stelpunni. 

Ég er eins og venjulega að verða 
temmilega geðbilaður á þessum 
andsk. verkjum sem eru algjörlega 
óútreiknanlegir, koma stundum á 
kvöldin en einnig koma þeir bara 
alls ekki..þá er bara smá seiðingur 
og honum er hægt að venjast. Ég 
er kominn með kannabisplöntu út í 
glugga (hmmm), en sagt er að mar-
ijuana sé verkjastillandi, ég þarf 
bara að finna út hvort betra sé að 
tyggja, sleikja eða reykja.

Verð eiginlega að hætta núna, 
lögreglan er komin, hefur eitthvað 
út á gluggaútstillinguna mína að 
setja þannig að hérna endar þetta. 
Takið ykkur stöðu, teygið út báða 
handleggi, jafnið bilin og kyn-
gið tannkreminu sem varð eftir... 
Ciao!

Þrjú mögnuð ár í lífi fallins flugstjóra
Atli Thoroddsen greindist 36 ára með krabbamein. Hann bloggaði um veikindi sín og daglegt líf meðan á krabbameinsmeðferð-
um stóð. Þegar hann lést síðastliðið sumar var hann langt kominn með að ganga frá efninu í bókarform en aðstandendur og vin-
ir luku verkinu. Fréttablaðið fékk að birta nokkur brot úr bókinni Dagbók rokkstjörnu – þrjú mögnuð ár í lífi fallins flugstjóra. 

ÁSTA OG ATLI „Ungur maður sem hét Atli varð hrifinn af ungri konu, sem hét Ásta, sem varð líka hrifin af honum fyrir mörgum 
árum. Þau urðu að Atla og Ástu. Og lífið hló. Lengi lengi.“ 

Frestur til innsendinga kvikmyndaverka til 
Edduverðlaunanna rennur út 1. desember 2009.
Gjaldgeng eru kvikmyndaverk sem frumsýnd eru á 
tímabilinu 1. nóvember 2008 til 31. desember 2009. 
Verðlaunin verða afhent í janúar 2010.

Verkunum skal skilað til Kvikmyndamiðstöðvar
Íslands að Túngötu 14 í Reykjavík ásamt fylgiblaði og 
kvittun fyrir greiðslu innsendingargjalds.

Hverju innsendu verki skal fylgja útfyllt eyðublað sem 
er að finna á vefnum logs.is

Sérstök athygli er vakin á nýjum verðlaunaflokki; 
BARNAEFNI ÁRSINS. 

Allar nánari upplýsingar og reglur er að finna á 
www.logs.is

Edduverðlaunin

Atli Thoroddsen flugstjóri lést í sumar eftir þriggja ára 
baráttu við krabbamein. Þegar Atli dó var hann langt 
kominn með vinnslu bókar sem byggir á bloggfærslum 
hans eftir að hann greindist með krabbameinið og er 
mjög grafísk og frumleg í framsetningu, hönnuð af 
Jóni Erni Arnarsyni. Að ósk Atla tóku vinir og aðstand-
endur hans sig saman eftir andlát hans og kláruðu 
verkefnið. 

Í bókinni eru mikilvægar ábendingar um það 
hvernig hægt er að bæta heilbrigðiskerfið svo 
það mæti betur sjúklingum með flókna og erfiða 
sjúkdóma. Atli var með verki í tíu ár og fór í brjósklos-
aðgerð og bakspengingu áður en það uppgötvaðist að það var 
beinkrabbi sem hrjáði hann en ekki bakverkur! 

Bókin er þó fyrst og fremst óvenjulegur fagnaðaróður til lífsins og til-
verunnar – frásögn fjölskylduföður sem missir ekki lífsgleðina og húmorinn 
þrátt fyrir banvænan sjúkdóm – en talið er að þriðji hver Íslendingur greinist 
með krabbamein á lífsleiðinni. Ásta Hallgrímsdóttir, ekkja Atla, skrifar hluta 
bókarinnar og eru hennar kaflar merktir Læknaritarinn. 

Bókin er til sölu í bókabúðum, í stórmörkuðum, skrifstofu Krafts í Skógar-
hlíð 8 og á netinu á slóðinni www.kraftur.org. Allur ágóði af sölu bókarinnar 
rennur í sérstakan verkefnasjóð í nafni Atla hjá Krafti, stuðningsfélagi ungra 
einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein. 

➜ BLOGGIÐ SEM VARÐ AÐ BÓK

Úr bókinni Dagbók rokkstjörnu. 
Kaflarnir eru styttir með góðfús-
legu leyfi..

Læknaritarinn
Hvað finnst mér að eigi að vera 
næsta skref?

Ég veit ekki hvort var meira af 
reiði eða undrun í röddinni á Atla 
þegar hann endurtók spurningu 
læknisins sem spengdi upp á 
honum bakið. Það hafði ekkert 
lagast við það; þrálátur verkurinn 
nísti enn.

Við gerum ráð fyrir því að 
heilbrigðiskerfið virki. Við erum 
alltaf að stóla á sérfræðiþekkingu 
ókunnugra og viljum helst ekki fá 
spurningar frá flugstjóranum í 30 
þúsund fetum:

-Góðir farþegar. Búinn að prófa 
spindilfreiserana, rótorvektorana 
og ekkert virkar. Einhverjar hug-
myndir svo við getum lent þessu?

Ég er ekki róleg þegar kemur 
að þessum kafla sögunnar. Þó ég 
reyni þá titrar í mér röddin þegar 
ég tala um þetta. Titrar í mér 
hjartað. Kerfið klikkaði. Það verður 
að koma fram. Mér finnst líka mik-
ilvægt að gagnrýni sé borin fram af 
stillingu og án reiði. Án ásökunar. 
Allir reyna að gera sitt besta. Það 
er mannlegt að gera mistök. 

En við höfðum engar hugmyndir 
um hvað ætti að gera næst. Í dag 
sé ég svo eftir því að hafa ekki 
farið með Atla í öll viðtölin og allar 
rannsóknirnar. Kannski hefði það 
engu breytt, en tveir spyrja fleiri 
spurninga en einn.

En við treystum kerfinu. 
Tvö ein á biðstofu eftir mynda-

töku í Dómus; tvö að treysta kerf-
inu. Ég að lesa skýrsluna. Grunur 
um cancer. Þar kom það fyrir þetta 
orð. Krabbi. Krabbamein. Ágúst 
2006. Ég sýndi Atla setninguna. 
Hann var ekki búinn að lesa þetta. 
Hann greip um höfuð sér. [...]

Atli með þennan glampa í 
augum, í þessu góða formi, fullur 
af lífsvilja. Hann var svo sérstak-
ur að öllu leyti; hann myndi 
taka þetta. Ef hægt væri að taka 
þennan kraft, þessa hvatvísi og 
umbreyta henni í baráttuafl gegn 
veikindum þá var Atli með það 
sem þurfti. [...]

Atli var greindur með krabba-
mein í ágúst 2006. Á myndunum, 
sem voru teknar ári áður, fyrir 
bakaðgerðina, sést æxlisvöxtur á 
hægri mjöðm. Læknunum yfirsást 
þetta mikilvæga atriði. Í stað þess 
að senda Atla  í krabbameins-
meðferð, spengdu þeir saman tvo 
hryggjarliði. 

Við vorum vongóð. Við treystum 
kerfinu.



POTTÞÉTTAR ÆVISÖGUR

SKRUDDA

Flosi Ólafsson var einn ástsælasti leikari þjóðarinnar í 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!

ÓTRÚLEGT LÍÓTRÚLEGT LÍFFSHLAUSHLAUPP ÍSLENSKSÍSLENSKS
SÍBROTAMANNS

Bók sem hlýtur að vekja áhuga allra.
– Einar Már Guðmundsson, rithöfundur

Einstæð frásögn úr afkimum samfélagsins.
– Sigurður G. Tómasson, útvarpsmaður

Það liggur í loftinu er í senn ævisaga hjónanna Það liggur í loftinu er í senn ævisaga hjónanna
Birnu Óladóttur frá Grímsey og Dagbjarts Einarssonar
frá Grindavík og að hluta saga byggðarlaganna sem

fóstraði þau. Höfundurinn, Jónas Jónasson, vefur
þessa tvo þræði saman af snilld. ... Það er augljóst að

Jónas Jónasson hefur fengið hjónin til að segja 
nánast allt um líf sitt og ástir.

– Reynir Traustason, DV

Á seinni hluta sjöunda áratugarins reis upp mikil mótmælaaldanni hluta sjöunda áratugarins reis upp mikil mótmæla
víða um heim gegn Víetnamstríðinu og jafnframt tóku 

margir að efast um gildi neysluþjóðfélagsins. Á Íslandi var
Æskulýðsfylkingin í fremstu víglínu og stóð í aðgerðum gegn 

auðvaldinu og bandarískri hersetu. Átökin náðu hámarki í 
Þorláksmessuslagnum 1968. 

Í bókinni fjallar höfundur um þá fjölmörgu sem tengdust 
mótmælahreyfingunni á sjöunda og áttunda áratugnum 

en margir þeirra eru nú þjóðkunnir menn. Jafnframt dregur 
höfundur upp dramatískar myndir af íslensku þjóðfélagi á 

þessum árum.
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Hjaltalín sýnist manni að 
Högni Egilsson, söngvari 
og gítarleikari, sé aðal-
gaurinn, semji og komi 
fram sem tals maður 
sveitar innar. Á bak við 

hann er fjöldi hámenntaðra 
músíkanta, meðal annars Sig-
ríður Thorlacius söngkona, sem 
hefur verið að gera það gott ein 
og sér með plötunni Á Ljúflings-
hól þar sem hún syngur lög Jóns 
og Jónasar Árnasona, og Rebekka 
Bryndís Björnsdóttir, sem setur 
sterkan svip á heildarhljóm 

bandsins með fagottleik. Fagott 
hefur varla heyrst í íslensku 
rokki síðan á fyrstu plötum 
Þursanna. Nú freista ég þess að 
kryfja fyrirbærið Hjaltalín með 
stelpunum tveimur.

„Þetta er nokkuð rétt lýsing hjá 
þér,“ segir Sigga. „Á fyrstu plöt-
unni samdi Högni allt og helming-
urinn af lögunum á þeirri plötu 
kom tilbúinn, lögin útskrifuð og 
klár. Eftir það fórum við að túra 
og höfum hrist saman sem hljóm-
sveit.“

„Við vorum búin að spila lögin til 
núna, áður en við tókum þau upp. 
Það er náttúrulega mikill munur,“ 
segir Rebekka. 

„Viktor fiðluleikari er líka farinn 
að semja einhver lög og útsetja og 
við erum öll farin að gutla í texta-
gerðinni. Það voru líka allir saman 
í stúdíóinu, ekki bara einn í einu, 
eins og á fyrri plötunni, þegar það 
vantaði eitthvað,“ segir Sigga.

Gott að við séum þó tvær
Hjaltalín hefur sem sé þjappast 
saman sem hljómsveit. Oft koma 
miklu fleiri við sögu á tónleikum, 
en föstu meðlimirnir eru sjö (þeir 
voru níu í byrjun). Stelpurnar segja 
að þó að Högni hafi tekið að sér að 
stýra bandinu í byrjun sé ágætis 
lýðræði.

Rebekka: „Það eru haldnir krísu-
fundir ef þarf og við erum í enda-
lausu spjalli á netinu. Ekki má svo 
gleyma umboðsmanninum (Stein-
þóri Helga Arnsteinssyni), sem 
passar upp á þetta.“

Hvernig er svo að vera tvær 
stelpur innan um alla þessa stráka 
og táfýlusokka?

Sigga: „Það er ótrúlega gott að 
við séum þó tvær. Maður hefur 
oft hugsað um það á öllum þessum 
ferðalögum að það hefði verið erfitt 
að vera eina stelpan.“

Rebekka: „Það var ein ferð sem 
Sigga komst ekki í og það var alveg 
rosalegt. Ég veit ekki hvernig á að 
lýsa því – það var alveg gaman, sko 
– en maður var tekinn miklu meira 
fyrir. Maður hafði ekkert bakköpp. 
Maður gat ekki verið í friði með 
Siggu inni á herbergi.“

Sigga: „Ég held líka að það sé 
gott fyrir þá að við séum tvær.“

Sleppiði við að róta?
Sigga: „Nei, nei, við hjálpum oft-

ast til, en okkur er hlíft ómeðvitað 
við stóra dótinu. Á móti tökum við 
oft að okkur að vakna og vekja hina. 
Við erum búin að spila mjög mikið 
á þessu ári. Alveg búin að vera 

fimm mánuði af árinu á ferðalög-
um. Höfum spilað um 100 tónleika, 
aðallega í Evrópu, þar með talið tvo 
túra um Bretland. En maður veit 
ekkert hvað það þýðir í hinu stóra 
samhengi. Okkur finnst þetta alla-
vega ganga vel.“ 

Hvernig eyðið þið tímanum á 
túrum?

Rebekka: „Við höfum einstaka 
sinnum brotið þetta upp og farið á 
skíði eða skoðað kastala ef það er 
í boði.“

Sigga: „Já, það er alltaf smá túr-
ismi og svo er bara gott að setj-

ast einhvers staðar og fá sér kaffi. 
Við keyrum oftast sjálf og erum 
oft sein. Þá er enginn tími til að 
drepa.“

Kraftaverk í úðabrúsa 
Áfram spjöllum við um líf tónlistar-
mannsins sem lafir á horriminni í 
viðleitni sinni til að láta drauminn 
rætast. Er þetta líferni sem með-
limir bandsins eru tilbúnir að eyða 
næstu tíu árum í? Það koma vöflur 
á Hjaltalínstelpurnar.

Sigga: „Úúú … allavega eins og 
staðan er í dag eru allir til í að 
prófa þetta áfram og sjá til. Ann-
ars hefur ekki verið mörkuð nein 
langtímastefna. Fólk hefur ekki 
skrifað undir neinn samning. 
Þetta er alveg pínkulítið erfitt. 
Við getum ekki verið í fastri vinnu 
hérna heima og það koma stundir 
þegar enginn á pening fyrir kaffi-
bolla. Fólk misskilur þetta eitthvað 
ef það heldur að það sé ægilega 

glamúrus að vera alltaf á ferð og 
flugi.“

Rebekka: „Talandi um glamúr þá 
er ekki alltaf rými til að fara á hótel 
eða komast í sturtu. Það er oft bara 
sofið í bílnum. Við höfum komist að 
því að Johnsons og Johnsons barna-
púður í hárið gerir kraftaverk. Það 
þurrkar upp olíuna í hárinu og það 
sér enginn að það er skítugt.“

Sigga: „Við uppfærðum okkur 
seinna úr barnapúðrinu þegar við 
komumst að því að í Bretlandi fæst 
svokallað dry shampoo í úðabrúsa. 
Það er algjör snilld, sturta í brúsa. 
Við keyptum nokkra brúsa á mann 
og glöddumst mjög mikið. Eftir að 
strákarnir föttuðu þetta hafa þeir 
ekki hætt að sníkja. Þeir hafa nátt-
úrulega ekki rænu á að kaupa sér 
brúsa sjálfir. Við reynum að fela 
brúsana fyrir þeim eins og við 
getum. Þeir eru ágætir með skí-
tugt hár.“ 

Finnst ykkur kreppan hafa gert 
ykkur það auðveldara að standa í 
þessu harki?

Sigga: „Jú, kreppan lækkar 
standardinn hjá öllum. Það eru 
einhvern veginn allir í einhverju 
harki.“

Rebekka: „Manni finnst maður 
ekki alveg jafn mikill – ég veit 
ekki … aumingi? – í samanburði við 
vina sína sem voru kannski bæði í 
skóla og að vinna.“

Sigga: „Að vera að harka í hljóm-
sveit hefur einhvern veginn hækk-
að aðeins á glæsiskalanum. Það 
er dýrt fyrir okkur að vera alltaf 
að fara út, en á móti kemur að við 
fáum borgað í erlendum gjaldeyri 

svo þetta núllast út. Túrarnir 
standa yfirleitt undir sér.“

Hreindýrasteik og rjómaterta
En að nýju plötunni, Terminal. 
Hvað erum við að tala um?

Siggi: „Hún er rosa stór. Ekk-
ert Less is more, frekar More is 
more. Hún skiptist til helminga. 
Annar helmingurinn er bandið 
í hljóðveri að hlaða ofan á lögin, 
bara hefðbundið, band að taka upp 
í hljóðveri, en hinn helmingurinn 
er hljómsveitarupptökur þar sem 
um fjörutíu manns eru að spila inn 
í einu læf.“

Rebekka: „Þessi plata er allt 
öðruvísi en hin. Allavega finnst 
okkur það.“

Sigga: „Við pældum miklu meira 
í textunum á þessari plötu. Þeir 
skipta miklu meira máli fyrir lagið 
en áður.“

Rebekka: „Við föttuðum það eftir 
á að það eru engir textar á íslensku. 
Það er í alvöru miklu erfiðara að 
semja texta á íslensku. Ekki það að 
við séum eitthvað löt. Þetta varð 
bara svona.“

Eigum við að snúa okkur að 
eldamennskunni til að finna sam-
líkingu?

Sigga: „Hmmm … Ef fyrri plat-
an var pylsa með öllu, þá er þessi 
hreindýrasteik með baunum og 
rauðkáli og rándýrri sósu. Og rauð-
vínsglas með.“

Rebekka: „Eða: Sleepdrunk Sea-
sons var súkkulaðihrískaka sem er 
geðveikt góð en Terminal er rosa-
leg rjómaterta, mettandi og góð. En 
maður vill samt alltaf meira.“

Barnapúður í hárið 
gerir kraftaverk
Hljómsveitin Hjaltalín snýr aftur eftir helgi með plötuna Terminal. 
Stelpurnar í hljómsveitinni, þær Sigríður Thorlacius og Rebekka Bryndís 
Björnsdóttir, sögðu Dr. Gunna að ef fyrri platan væri pylsa með öllu væri sú 
nýja hreindýrasteik með öllu.

TERMINAL KYNNT UM LANDIÐ

Önnur plata Hjaltalín, Terminal, kemur í versl-
anir á mánudaginn. Hljómsveitin eyddi stórum 
hluta ársins í Hljóðrita í Hafnarfirði við vinnslu 
plötunnar ásamt Sigga og Kidda úr Hjálmum, 
milli þess sem sveitin þeyttist um alla Evrópu á 
tónleikaferðalögum. Á öllum þessum þeytingi 
gaf sveitin sér tíma til að semja og þróa með sér lögin, 
meðal annars á nærfötunum á hótelherbergjum, níu tíma ökuferð-
um milli tónleikastaða, í fjallakofa í Noregi og sumarhúsi á Ítalíu. Platan 
inniheldur ellefu lög og hafa tvö þeirra, „Suitcase Man“ og „Stay By You“, 
fengið talsverða útvarpsspilun. Útgáfutónleikarnir fara fram í Loftkastalanum 
á miðvikudaginn næstkomandi, 25. nóvember. Um upphitun sér Daníel 
Bjarnason, sem stjórnar að auki stóru kammersveitinni sem leikur með 
bandinu í sumum lögum. Hljómsveitin er á tónleikatúr um Ísland um þessar 
mundir með Snorra Helgasyni og Sigríði og Heiðurspiltunum. Eftirtaldir 
tónleikar eru eftir:

21. nóv:  Egilsstaðir – Sláturhúsið  (Forsala: Menningarsetrið Egilsstöðum)
22. nóv:  Höfn – Pakkhúsið  (Forsala: Menningarmiðstöð Hornafjarðar)
24. nóv:  Keflavík – Frumleikhúsið  (Forsala: Tónlistarskóli Reykjanesbæjar)
25. nóv:  Reykjavík – Loftkastalinn  (Forsala: Loftkastalinn og Miði.is)
26. nóv:  Sauðárkrókur – Mælifell  (Forsala: Ólafshús)
27. nóv:  Dalvík – Menningarhúsið Berg  (Forsala: Kaffihús Menningarhússins)
28. nóv:  Akureyri – Græni hatturinn  (Forsala: Eymundsson)
29. nóv:  Borgarnes – Landnámssetrið  (Forsala: Landnámssetrið)

Kreppan lækkar standardinn hjá öllum. Það eru einhvern 
veginn allir í einhverju harki. Að vera að harka í hljómsveit 
hefur einhvern veginn hækkað aðeins á glæsiskalanum.
 - Sigríður Thorlacius
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FÓLK HEFUR EKKI SKRIFAÐ UNDIR 
NEINN SAMNING Rebekka, Sigga og 
strákarnir í Hjaltalín: Hjörtur, Högni, 
Viktor, Guðmundur Óskar og Axel.



Áskorun til stjórnvalda:

Stöndum vörð um 
veika alkóhólista

Kæru alþingismenn

Þegar kreppir að þurfum við Íslendingar að standa vörð um það sem er nauðsynlegt og dýrmætt. Við verðum að huga sérstaklega 
að þeim sem eru vanmáttugir og eiga erfitt með að gæta réttar síns. Við skorum á ykkur að sýna dug og forgangsraða verkefnum 

með þetta í huga. Við skorum á ykkur að hætta við niðurskurð hjá SÁÁ.

Við biðjum ykkur að vernda börn áfengis- og vímuefnasjúklinga og rétta mikið veikum og þurfandi sjúklingum hjálparhönd 
með því að tryggja þeim góða meðferð og betri framtíð.

Við skorum á ykkur að huga sérstaklega að unga fólkinu sem þarf að komast á unglingadeildina á Vogi. Minnist þess að því fyrr 
sem veikt ungt fólk kemst til meðferðar því mun meiri eru batahorfurnar.

Fyrirhugaður niðurskurður mun ekki lækka kostnað. Hann mun þvert á móti auka útgjöld ríkis og sveitarfélaga 
og íþyngja velferðarkerfinu. Niðurskurðurinn mun aðeins auka á kvöl og lífshættu áfengis- og vímuefnasjúklinga. 

Við skorum á ykkur að varðveita og styrkja starf SÁÁ og hjálpa með því alkóhólistum og fjölskyldum þeirra. 

19. nóvember 2009

Stöndum vörð um
veika alkóhólista

Es.
Þetta bréf til stjórnvalda markar upphaf undirskriftasöfnunar velunnara SÁÁ sem vilja standa 
vörð um óeigingjarna mannúðarstarfsemi sem stunduð er af samtökunum. Við hvetjum 
landsmenn til að leggja nafn sitt við þetta mikilvæga málefni með því að skrifa undir áskorunina. 
Þannig varðveitum við og styrkjum samfélagsstarf SÁÁ. 
Hægt er að skrá nafn sitt rafrænt á www.saa.is

SAMTÖK ÁHUGAFÓLKS
UM ÁFENGIS- OG 
VÍMUEFNAVANDANN

Aðalsteinn Sveinsson 
oddviti
Flóahreppi

Ágúst Magnússon 
húsasmíðameistari
Búðardal

Andrés Magnússon 
læknir
Siglufirði

Anna María Jónsdóttir 
geðlæknir
Reykjavík

Ásgeir Þór Árnason 
framkvæmdastjóri
Hjartaheilla
Reykjavík

Auður Eir Vilhjálmsdóttir 
prestur 
Reykjavík

Baldvin H. Steindórsson 
sálfræðingur
Reykjavík

Benedikt Sigurðsson 
lögfræðingur
Reykjavík

Birgir Viðar Halldórsson 
framkvæmdastjóri
Reykjavík

Birna Siguðrardóttir
framkvæmdastjóri
Mosfellsbæ

Björk Inga Arnórsdóttir 
hjúkrunarfræðingur
Reykjavík

Björn Snæbjörnsson 
formaður Einingar-Iðju 
Eyjafirði

Davíð Scheving 
Thorsteinsson
fyrrverandi forstjóri 
Reykjavík

Eðvald Smári Ragnarsson 
vélstjóri
Djúpavogi
Einar Guðmundsson 
veiðieftirlitsmaður
Akureyri

Einar Páll Garðarsson 
framkvæmdastjóri
Reykjavík

Eiríkur Örn Arnarson 
prófessor við HÍ 
Reykjavík

Engilbert Sigurðsson 
yfirlæknir geðsviðs LSH 
Garðabæ

Erna Milunka Kojic 
læknir
Bandaríkjunum

Eyrún B. Jónsdóttir 
verkefnisstjóri
neyðarmóttöku LSH 
Reykjavík

Friðrik V. Karlsson 
veitingamaður
Akureyri

Geir Þráinsson 
viðskiptafræðingur
og svæðisstjóri 
Reykjavík

Gerður Gröndal 
læknir
Reykjavík

Grétar Birkir Guðmundsson 
formaður Félags ísl. símamanna 
Selfossi

Guðlaug Sverrisdóttir 
læknir
Kópavogi

Guðmundur Bjarnason 
framkvæmdastjóri
Íbúðalánasjóðs
Reykjavík

Guðmundur Ólafsson 
hagfræðingur
Borgarfirði

Guðný Sigfúsdóttir 
forstöðuþroskaþjálfi 
Grindavík

Gunnar Gunnarsson 
ljósmyndari
Reykjavík

Gunnar S. Sigurðsson 
framkvæmdastjóri
Bretlandi

Gunnar Trausti Guðbjörnsson 
framkvæmdastjóri
Garðabæ

Gunnsteinn Sigurðsson 
bæjarstjóri
Kópavogi

Halldór Björnsson 
fyrrverandi verkalýðsleiðtogi 
Kópavogi

Halldór Halldórsson 
bæjarstjóri
Ísafirði

Halldóra Kristín Þórarinsdóttir 
krabbameinslæknir barna 
Reykjavík

Haraldur Benediktsson 
formaður Bændasamtaka 
Íslands
Hvalfjarðarsveit

Haukur Suska-Garðarsson 
ferðaþjónustu- og hrossabóndi 
A-Húnavatnssýslu

Heiður Ósk Helgadóttir 
tæknimaður
Fljótsdalshéraði

Helgi G. Garðarsson 
geðlæknir
Reykjavík

Hermann Gunnarsson 
fjölmiðlamaður
Reykjavík

Hrólfur Jónsson 
sviðstjóri
Reykjavík

Ingibjörg Birna Ólafsdóttir 
viðskiptafræðingur
Kópavogi

Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 
söngkona
Reykjavík

Jón Ásgeirsson 
tónskáld
Reykjavík

Jón Hákon Magnússon 
framkvæmdastjóri KOM 
Reykjavík

Jónas Hallgrímsson 
læknir
Reykjavík

Karl Örn Karlsson 
lektor, tannlæknir 
Reykjavík

Kristín Sigurðardóttir 
slysa- og bráðalæknir 
Reykjavík

Kristmundur Harðarson 
rafverktaki
Grundarfirði

L. Ýr Sigurðardóttir 
læknir
Garðabæ

Lilja Ruth Berg Sigurðardóttir 
verslunarmaður
Sauðárkróki

Linda Björk Magnúsdóttir 
deildarstjóri og kennari 
Hafnarfirði

Magnús Gottfreðsson 
læknir
Reykjavík

Margrét Frímanssdóttir 
forstöðumaður Litla-Hrauns 
Kópavogi

Marta Guðjónsdóttir 
formaður mannréttindaráðs 
Reykjavíkurborgar 
Reykjavík

Njörður P. Njarðvík 
rithöfundur og
professor emeritus 
Reykjavík

Ólafur Jóhannsson 
sóknarprestur 
Grensáskirkju 
Reykjavík

Ómar Ragnarsson 
fjölmiðlamaður
Reykjavík

Óttar Bergmann 
sérfræðingur í 
meltingarsjúkdómum LSH 
Reykjavík

Páll Bragi Kristjónsson
fyrrverandi bókaútgefandi 
Garðabæ

Pálmi Gunnarsson 
tónlistarmaður
Akureyri

Pétur Björnsson 
aðalræðismaður Ítalíu 
Reykjavík

Ragnar Aðalsteinsson 
hæstaréttarlögmaður
Reykjavík

Ragnheiður Fossdal
líffræðingur 
Seltjarnarnesi

Sigmundur Sigfússon 
yfirlæknir geðdeildar FSA 
Akureyri

Sigríður Einarsdóttir 
skólastjóri
Kópavogi

Sigríður Jóhannesdóttir
húsmóðir
Vopnafirði

Sigurður G. Tómasson 
útvarpsmaður
Mosfellsbæ

Sigurður S. Sverrisson 
kynningarfulltrúi LÍÚ 
Reykjavík

Sverrir Páll Erlendsson 
menntaskólakennari
Akureyri

Þorgerður Anna Arnardóttir 
skólastjóri
Garðabæ

Þorleifur Gunnlaugsson 
borgarfulltrúi  
Reykjavík

Þórsteinn Ragnarsson 
forstjóri
Reykjavík

Tómas Agnar Tómasson 
fv. iðnrekandi 
Garðabæ

Tómas Már Sigurðsson 
forstjóri
Reykjavík

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
forseti borgarstjórnar 
Reykjavík

Es.
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MEIRI TÍMI

Þ að er mjög margt gott við 
kreppuna. Fólk er farið að hugsa 
mun betur um sjálft sig. Maður 
finnur það í líkamsræktinni, fólk 
virðist hafa meiri tíma og mætir 

betur. Það snýst ekki allt um vinnu og pen-
inga lengur. Fólk er farið að leita inn á við og 
rækta vina- og fjölskylduböndin. Fólk talar 
meira saman. Fólk notar líka eigin hugmynda-
auðgi meira og listin blómstrar. Mér sýnist 
vera betri mæting á viðburði og fólk almennt 
fara meira út en áður. Sjálf fékk ég mér 
labrador-hund af því ég hafði loksins tíma til 
að sinna gæludýri.“ 

Unnur Pálmarsdóttir, 
gæðastjóri í Sporthúsinu.

AÐ SÆTTA SIG VIÐ UPPRUNANN

E itt af jákvæðum 
eftirmálum banka-
hrunsins er að ekki 
hefur enn verið reist 
verslunarmiðstöð á 

horni Laugavegs og Klappar-
stígs. Í staðinn mun rísa þar lítill 
jólamarkaður í desember sem 
ég er spenntur að skoða. Hótelið 
sem átti að rísa við hlið Tónlistar-
hússins hefur sem betur fer ekki 
risið enn og það er hætt við 
flutninginn á húsunum við Ing-
ólfstorg, einnig með tilheyrandi 
hóteli. Það er eins og miðbærinn 
sé að rísa úr öskunni líkt og 
fuglinn Fönix, því um allt hafa 
sprottið upp litlir súpustaðir og 

Eymundsson hefur tekið við fyrrum húsnæði SPRON og er orðið nýtt bókmenntahjarta miðborgar-
innar þar sem hægt er að lepja kaffi og skoða mannlífið í 360 gráður út um glugga bóksölunnar. 
Það er jákvætt að kannski erum við loksins búin að sætta okkur við uppruna okkar og skilja að við 
séum lítið samfélag með litlar kröfur um glerhallir og glannaskap. Kórónan á jákvæðum eftirmálum 
endurreisnarinnar er svo tilvonandi endurkoma fiskabúrsins í Vesturbæjarlaug.“

Gunnlaugur Egilsson dansari.

HEIÐMÖRK ER PARADÍS

Þ að jákvæða við kreppuna er að maður 
er gjörsamlega búinn að missa áhuga 
á að sanka að sér hlutum og kaupa 
einskis nýta hluti sem aftur kemur sér 
ef til vill illa fyrir kaupmenn. Því má 

segja að þessi tilhneiging til að eignast nýja glossið 
í hvert sinn frá Mac sé búin að víkja fyrir öðrum 
merkilegri gildum og á þetta við um bækur, föt og 
annað enda er hætt að flytja inn sumar vörur og 
því sjálfgert að vera án þeirra. Nú þegar bensínverð 
hefur hækkað og dýrara að ferðast um landið, er 
gaman að sjá allan þann fjölda sem leggur leið sín 
í Heiðmörk um helgar enda paradís fyrir okkur sem 
búum á Reykjavíkursvæðinu. Ég veit þó ekki hvort 
fólk er búið að þjappa sér betur saman almennt. 
Mér sýnist umferðarmenningunni hraka stöðugt og 
vona að það endurspegli ekki sálarheill eða siðferði þjóðarinnar.“

Ragnheiður Elín Clausen, nemi og fyrrverandi þula.

MINNI EINKAÞOTUUMFERÐ

E itt mjög gott við kreppuna er að nú 
meikar retro-tískan á götunum loks 
einhvern sens og er hætt að vera til-
gerðarleg. Partíin og matarboðin eru 
orðin lengri og betri því það er ódýr-

ara að djamma heima. Einkaþotuumferðin 
hefur minnkað en gnýrinn í miðbænum gat 
orðið þreytandi seinnipartinn þegar fólk 
var að tínast heim úr vinnu frá meginlandi 
Evrópu. Sennilega eiga líka eftir að koma 
góðar kvikmyndir út úr kreppunni. Myndir 
sem eru gerðar fyrir lítinn pening og byggja á 
góðum handritum. Það eru bestu myndirnar 
jafnt í góðæri sem hallæri. Og það er almennt 
meiri samkennd á meðal fólks. Það hefur 
líka alltaf farið Íslendingum ágætlega að vera 
undir og eiga við ofurefli að etja. Þá gerast oft 
óvæntir og fallegir hlutir.“

Huldar Breiðfjörð rithöfundur.

ÍSHOKKÍ ER SNILLD

Hvað er gott 
í kreppunni?
Í meira en ár erum við búin að vera djúpt sokkin í kreppu. Á 
sama tíma hefur margt jákvætt, gott og skemmtilegt gerst og 
breyst til batnaðar. Tíu Íslendingar lögðu hausinn í bleyti, 
reyndu að rífa sig upp úr barlóminum og fundu út hvað þeim 
finnst gott í kreppunni.

GOTT VATN, 
FLOTT LANDSLAG

Þ að eina sem er jákvætt er 
að við eigum enn þá gott 
vatn og flott landslag, þótt 
við séum reyndar alveg 
á milljón að eyðileggja 

það eins og við getum. Svo eigum 
við virkilega góða listamenn á öllum 
sviðum. Öll list í landinu er jákvæð. 
Annars er erfitt að vera jákvæður 
þegar maður hlustar á fréttir. Allt 
virðist vera á niðurleið. Það er 
svakalegt að menn rústi efnahag og 
orðspor heillar þjóðar og fái svo bara 
að ganga í burtu eða kaupa gömlu 
fyrirtækin aftur fyrir slikk.“

Valdís Óskarsdóttir leikstjóri.

BÓNUS STÆKKAÐI

M aður sér að fólk er miklu meira að 
spá í innlenda framleiðslu og við í 
hljómsveitinni sáum að við yrðum 
að klára plötuna. Það vaknaði 
miklu meiri metnaður hjá okkur 

til að kynna plötuna í útlöndum og það er margt 
að gerast varðandi það. Svo byrjaði ég í skóla, fór 
í sálfræði í Háskóla Íslands, en hefði nú svo sem 
gert það hvort sem var. Annars á ég engan pening 
og eyði eiginlega engu nema í Bónus. Ég versla 
yfirleitt í Bónus á Laugavegi og þar er búið að 
stækka og bæta. Þess vegna er það líklega bara 
það jákvæðasta sem hefur gerst í kreppunni!“ 
Lilja Kristín Jónsdóttir, söngkona í Bloodgroup.

M ér finnst mjög jákvætt að 
McDonald‘s sé farinn. Ég 
held að Íslendingar eigi 
eftir að grennast gífurlega. 
Annars finnst mér það frá-

bærasta og jákvæðasta á landinu í dag að 
hér sé stundað íshokkí. Það er algjör snilld. 
Ég gerðist nýlega markvörður hjá B-liði 
Skautafélags Reykjavíkur. Kílóin svoleiðis 
hrynja af manni enda er þetta ein erfiðasta 
staðan í hópíþróttum.“

Bjarni „töframaður“ Baldvinsson.

MIÐBÆRINN LIFNAR VIÐ Í KREPPUNNI
Nýir veitingastaðir, kaffihús og verslanir hafa 
sprottið upp á Laugaveginum og nágrenni. 
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Eldað af ástríðu
Persneskt lostæti að hætti Elham Sadegh 
Tehrani. SÍÐA 10.

Styttur og 
náttúrusteinar
Ding Qing Guan sýnir hvernig 
Kínverjar leggja á borð.
SÍÐA 6.

Franskt matarboð
Þrír matgæðingar leggja sitt af mörkum til að 

skapa ógleymanlega kvöldstund.
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MATUR OG MEGIN
Unnur H. Jóhannsdóttir skrifar

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

VERSLUN SÆLKERANS

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Anton Brink Pennar: Alma Guðmundsdóttir, Níels Rúnar Gíslason, Vera Einarsdóttir og 
Unnur H. Jóhannsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

Í Mai Thai fæst allt milli himins 
og jarðar í austurlenska matar-
gerð. „Við erum hér með gott 
úrval af kryddum, sósum og 
núðlum,“ segir eigandinn Linda 
Thieojanthuk, hress í bragði og 
bætir við að nammigrísir ættu 
einnig að finna eitt og annað við 
sitt hæfi. Hrískökur, þarastangir 
og -snakk og fleira gotterí nefnir 
hún til sögunnar. „Svo erum við 
með matreiðslubækur fyrir byrj-
endur og lengra komna.“ Gjafa-
vara frá framandi slóðum fæst 
einnig í versluninni. Allt til alls 
í borðhald: prjónar, skálar og 
diskar; einnig sængurfatnaður, 
myndir, bækur, postulín, styttur 
og fleira frá Afríku, Kína, Víet-
nam og Taílandi. 

Mai Thai við Hlemm

V eitingastaðurinn Brasilía var 
opnaður á Skólavörðustíg 14 í 
gær en þar er hægt að fá rétti 

sem allir eru að einhverju eða öllu 
leyti með brasilísku sniði. Staður-
inn er í eigu Þrastar Ottóssonar og 
brasilísku systranna Silbene Dias Da 

Conceicao og Marciu Dias, en Silbene er kona Þrastar. 
Systurnar hafa sett saman matseðil með réttum víðs-
vegar frá Brasilíu. „Má þar nefna feijoada sem má kalla 
þjóðarrétt Brasilíu, rabada og hamburger bagunca sem 
eru hamborgarar af ýmsum gerðum. Einnig er hægt að 
fá alls konar suðræna ávaxtadrykki og esfiha sem er 
vinsæll smáréttur i Brasilíu en að auki verður íslensk-
ur fiskur matreiddur á brasilíska vegu,“ segir Þröstur, 
sem tekur að sér að segja frá staðnum. 

Þröstur kynntist Silbene fyrir þremur árum en það 
var fyrir ári sem hann fékk þá hugmynd að opna brasil-
ískan veitingastað enda fannst honum vanta slíkan stað 
í matsölustaðaflóruna á Íslandi. En hvað er einkenn-
andi fyrir brasilískan mat? „Maturinn er bragðmeiri 
samanborið við íslenskan mat. Hann er þó ekki endi-
lega bragðsterkari þó það fari eftir svæðum. Þá er hrá-
efnið oft látið liggja lengi í kryddlegi og krefst hann oft 
lengri eldamennsku en gengur og gerist. - ve

Krydd í tilveruna
Brasilía heitir nýr veitingastaður sem var opnaður á Skólavörðustíg í gær en hann 
er kærkomin viðbót við þá veitingastaði sem fyrir eru í Reykjavíkurborg.

FYRIR TVO
2 kjúklingabringur
1 poki Rucola-salat
2 tómatar
1 dós maís
4 sveppir
kóríander eftir smekk
pestó

Kjúklingurinn látinn 
liggja í kryddlegi að 
eigin vali í hálfan til 
einn sólarhring. Hann 
síðan steiktur í olíu á 
pönnu. Þegar kjúkling-
urinn er orðinn steiktur 
í gegn er dálitlu vatn 
hellt út á og lok sett á 
pönnuna. Látið sjóða 

í nokkrar mínútur eða 
þar til kjúklingurinn er 
orðinn meir. Rucola-
salat sett á disk. Niður-
skornum sveppum, 
tómötum, maís, kórí-
ander og pestóslettum 
dreift yfir. Kjúklinga-
strimlum raðað ofan á.

BRASILÍSKT KJÚKLINGASALAT
(Salada de frango com rucola) fyrir 2

Íslendingar eru áreiðanlega ekki þeir einu sem eiga sér bæði orðtæki og 
málshætti yfir mat og drykk. Það sýnir hversu mikils virði maturinn 
er mannkyninu. Matur er mannsins megin er gamall og gegn íslenskur 

málsháttur en matur er oft kjarni góðrar gleði.
Sögurnar sem hafa flogið yfir mat eru ófáar og sumar hefðu aldrei verið 

sagðar ef ekki væri fyrir matarboðið sem Sigga og Stína héldu eða Lárus 
og Lilla. Maturinn á að vera í öndvegi en það að sitja og borða kallar fram 
alls kyns tilfinningar, kitlandi hlátur, sykurhúðaða væmni, persónulegar 
harmsögur eða svakalegt stuð. 

Margur Íslendingurinn hefur líka ferðast með því að neyta rétta frá 
öðrum löndum: eins og til Indlands, Taílands, Kína, Víetnam, Bandaríkj-
anna, Spánar, Ítalíu og annarra spennandi staða. Á móti eru sumir virki-
lega pólitískir og fóru til dæmis aldrei á bandaríska skyndibitastaðinn 
McDonald’s meðan færi gafst, einfaldlega vegna þess að þeim líkaði ekki 
utanríkismálastefna Bandaríkjanna. En það verður að taka fram að þeir 
voru fáir. Ekki virðast utanríkismál Kína og annarra Asíulanda trufla 
landann, enda yfirleitt fullt út úr dyrum á þeim stöðum sem selja mat frá 
þessum heimshlutum. Ef taka ætti einn rétt umfram annan og veita fálka-
orðuna yrði ítalska pítsan fyrir valinu, svo miklu ástfóstri hafa Íslendingar 
tekið við þessa böku. Silvio Berlusconi tæki að sjálfsögðu við fálkaorðunni 
fyrir hönd Ítalíu og yrði þá líka gaman að sjá upp á hverju hann tæki í 
myndatökunni með forseta Íslands.

Þá umgangast ekki allir mat með sama hætti. Fólk virðist ganga sundur 
og saman hvað kílóin varðar. Hátt á vinsældalista nútímafólks skora til 
dæmis matarkúrar frá ýmsum heimsálfum, sem ganga 
jafnvel út á svelti eftir að hafa borðað yfir sig. 
Sumir hafa tekið kúra eins og Atkins-kúr-
inn eða þann danska með trompi, mætt í 
viðtöl til að sýna og sagt frá árangrin-
um en síðan fer engum sögum af því 
hvort lífsstíllinn hafi haldið eða við-
komandi sprungið á kúrnum. Þá hafa 
sumir reynt kúra sem eru bráðfyndn-
ir, eins og að borða eingöngu banana 
eða hrísgrjón í margar vikur. Einhver 
laug því til dæmis að hvítvínskúrinn 
væri mjög árangursríkur. Það er mjög 
trúlegt, enda lítur tilveran auðvitað 
allt öðruvísi út eftir eins og tvö glös af 
úrvals hvítvíni ...
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Silbene og systir hennar 
Marcia sjá um að töfra fram 
brasilíska rétti en Þröstur 
Ottósson, eiginmaður 
Silbene, sér um reksturinn.

Nammi 
namm!

A Aðal-
réttur Hollt

Hvunndags/til 
hátíðabrigða

Fugla-
kjöt

– fullt hús jólagjafa

og enn betri fréttirog enn betri fréttir
FrábærarFrábærar

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

Pro-Gastro8 góðgerlanir vinna gegn erfiðri meltingu. 

Pro-gastro8 fæst í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM
OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA!
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Deepak Panday var kokkur 
í London í ein 26 ár áður 
en hann opnaði veitinga-

staðinn Kitchen Eldhús á Lauga-
vegi 60 fyrr á árinu. Deepak seg-
ist telja að forlögin hafi leitt sig 

til Íslands, en hann settist hér að eftir aðeins 
stutta viðdvöl og þá meðal annars vegna þess 
hversu margt honum þótti löndin eiga sameig-
inlegt. Einkum og sér í lagi veðráttuna sem 
gerir honum kleyft að matreiða réttina ofan 
í íslenska munna eins og þeim var upphaflega 
ætlað að vera.

„Ég legg áherslu á svokallaða newari-

aðferð í minni matargerð, sem þykir ákaf-
lega heilsusamleg,“ segir Deepak sem lærði 
aðferðina í London, en nefnir þó móður sína 
sem sinn helsta áhrifavald í matreiðslu. „Ég 
elda nepalskan mat sem er undir indverskum 
áhrifum.“

Deepak flytur kryddið sem hann notar í 
matinn öll inn frá Nepal, og til marks um það 
sýnir hann blaðamanni ógrynni af hnetum og 
ferskum kryddjurtum, sem hann segir mikil-
væg í matreiðsluna, og útlistar því næst áhrif-
in sem þær geta haft á bragðlaukana. Að svo 
búnu býður hann blaðamanni og ljósmyndara 
að bragða á sínum uppáhalds nepalska rétti, 
Murg Masala, en uppskrift að honum fylgir 
með. - nrg

Himneskt hollustufæði

Murg masala að hætti listakokksins Deepak 
Panday. Rétturinn er fremst á myndinni.

Hér sést maríneraður kjúklingur sem einnig er á boð-
stólum á veitingastað Deepaks, Kitchen Eldhús.

Gott er að bera fram grjón með réttinum.

175 g saxaðar kjúkl-
ingabringur
1 stk. meðalstór laukur
50 g tómatar
30 g cashewhnetur
30 g rauður pipar
¼ fenugreek lauf
¼ tsk. kanill
3 stk. græn kardi-
mommufræ
Smáklípa af múskati

½  tsk. garam masala
½  tsk. engiferþykkni
½  tsk. hvítlauksþykkni
25 g smjör eða sinneps-
olía
3 tsk. hunang
½ tsk. sítrónusafi
50 g hreint jógúrt
salt eftir smekk
50 ml rjómi

Fáist eitthvað af þessu 
ekki í næstu verslun er 
það fáanlegt í Kitchen 
Eldhús, þar sem Deepak 
Panday gefur góð ráð.

UNDIRBÚNINGUR
Blandið öllu masala 
saman við jógúrt, engi-
fer og hvítlauk. Mariner-
ið kjúkling í tólf klukku-

stundir. Saxið niður lauk, 
rauðan pipar og tómata.

Eldunartími er 20 til 25 
mínútur.

MATREIÐSLA
Bræðið smjörið eða olíu 
á pönnu. Brúnið lauk og 
bætið svo tómötum við, 
steikið í fimm til sjö mín-
útur. Saltið eftir smekk.

Bætið maríneruðum 
kjúkling út í og eldið í 
aðrar tólf til fimmtán 
mínútur. Blandið cas-
hewhnetum og hunangi 
út í þar til sósan þykkn-
ar. Blandið rjóma út í. 
Hrærið vel saman. Nú má 
framreiða réttinn. Berið 
fram til dæmis með hrís-
grjónum og naan-brauði.

NEPALSKT MURG MASALA
Fyrir einn

Deepak beitir sérstakri aðferð sem kallast newari við 
eldamennskuna, þar sem hollusta er höfð í öndvegi.

Hollt
og gott!

Kokkurinn Deepak Panday sérhæfir sig í nepalskri matargerð undir indverskum áhrifum. Hér lætur hann les-
endum í té uppskrift að sínum uppáhaldsrétti, þar sem svokallaðri newari-aðferð er beitt við eldamennskuna. 
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Eggaldin í sterkri 
sósu sem er 
tivalinn forréttur 
með murg masala.

www.eirberg.is • 569 3100
Stórhöfða 25

Léttari handtök í 
eldhúsinu með

Multigrip opnari

Pískur

Sósusprotinn

A



Fjölbreyttur matseðill
Flott þjónusta
Frábært verð

Grillhúsið í 20 ár 
– aldrei betra

Bananasplitt

Wishbone
samloka

Sá eini sanni

Lambalundir

Sígildur

Hádegistilboð 
Súpa

Réttur dagsins
Kaffi  á eftir
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Kínverjar halda ekki jól enda 
aðhyllast flestir Kínverjar 
búddisma. Þeir halda engu 

að síður margar hátíðir á hverju 
ári og skreyta hús sín og borð sam-
kvæmt kúnstarinnar reglum. 

Ding Qing Guan, eigandi Heilsu-
drekans, sýnir hvernig Kínverjar 
leggja á borð en hún leggur sér-
staka áherslu á náttúruna. „Ég 
er mikið náttúrubarn og hef lagt 
áherslu á heilsuna frá því að ég 
man eftir mér, enda er austræn 
heilsufræði víðfræg,“ segir Qing, 
sem hefur búið hér í 19 ár.

„Það er margt að breytast í Kína 
núna. Við höfum margar kínver-
skar hátíðir en stærsta hátíðin er 
sú þegar kínverska nýja árið geng-
ur um garð. Qing segir að nú sé 
eitthvað um að fólk af yngri kyn-
slóðinni haldi jól í Kína. 

Qing segist vinna mikið með 
náttúruna, jurtir og steina. „Ég 
nota þetta í borðskreytinguna. 
Það er mikil temenning í Kína. 
Því finnst mér tebollar alveg 
ómissandi á borðinu en það sést 
ef til vill ekkert við fyrstu sýn. 
Það sama á við um önnur matar-
ílát sem eins gætu verið styttur, 
enda úr jarðsteinum. Styttur eins 
og drekar eru einnig einkenn-
andi fyrir Kína og mikil virðing 
er borin fyrir eldra fólki og þekk-
ingu. Ein styttan á borðinu sýnir 
einmitt eldri mann drekka te og 
lítið barn að lesa bækur. Þetta er 
ákveðin heimspeki. Þá finnst mér 
blóm ómissandi, þeim fylgir svo 
jákvæð orka Ég legg mikið upp úr 
friði, orku og jafnvægi í lífi mínu 
og það nær alla leið á matarborð-
ið.“ - uhj

Blóm og styttur 

Jurtir eru áberandi í skreytingum Qing.

Óvenjulegt tesett en afar fallegt. 
Kertaljós finnst Qing ómissandi 
en hér hefur hún sett það í epli. 

ÓMISSANDI Á BORÐIÐ
Þegar Ding Qing Gaun, eigandi Heilsudrekans í Skeifunni, leggur á borð að kín-
verskum sið ber margt óvenjulegt fyrir augu. Styttur, blóm og framandi og fögur 
matarílát prýða borðið enda allt saman ómissandi að mati Qing.

Fallegur en sérstakir 
vasi með skreytingu 

úr jurtum.  

Takið eftir styttunni með 
gamla manninum sem 
drekkur te og unga 
barninu sem les.

Ding Qing Gaun er 
mikið náttúrubarn.

FISKIFÉLAGIÐ  býður upp á ein-
hverja ódýrustu heimsreisu sem um 
getur en hún kostar ekki nema 8.400 
krónur. „Við byrjum á íslandi, förum 
svo yfir til Skandínavíu, Spánar, Ítalíu, 
Asíu, Brasilíu og víðar en endum svo 
aftur á Íslandi,“ segir rekstrarstjórinn 
Þorgeir Pálsson. „Við notum sérvalið 
íslenskt hráefni eins og kjöt, fisk og 
grænmeti en bætum það svo upp með 

einkennandi hráefni frá öðrum löndum,“ segir þorgeir og tekur dæmi. 
„Við bjóðum upp á humar með rabarbara-mauki frá Íslandi, bleikju með 
myrkilsveppafroðu frá Noregi, saltfisk með chorizo kryddpylsu frá Spáni 
og ferska skötu með sítrónu frá Brasilíu. Þorgeir segir starfsmenn fiskifé-
lagsins hafa lagst í mikla rannsóknarvinnu um hvaðan hráefnin eru upp-
runninn og fylgir sá fróðleikur með hverjum rétti. 

NAAN-BRAUÐ VÍÐA VINSÆLT   Naan-brauð er upphaflega heiti yfir 
mismunandi flatbrauð frá mismunandi heimshlutum og má rekja heimild-
ir um það aftur til ársins 1780. Naan-brauð nýtur mikilla vinsælda í Suður-

Asíu, sérstaklega í Afganistan, Íran, Indlandi, Pakist-
an og nokkrum héruðum í Kína. Algengasta 

er að gera naan-brauð úr hveiti, salti, 
geri og jógúrt. Deigið er hnoðað og 
látið hefast í nokkrar klukkustundir 
áður en það er mótað í kúlur, flatt 

út og bakað.

RÚSSNESKT SUSHKI MEÐ TEINU  Sushki er 
hefðbundið rússneskt sætabrauð. Brauðið er gert 
úr hveiti, eggi, vatni, salti og sykri og er mótað 
í litla hringi sem eru stökkir og sætir þegar búið 
er að sjóða þá og baka. Stundum eru hringirnir 
þaktir birkifræjum en minna annars einna helst 
á ósaltaða kringlu eða beyglu. Sushki fæst í rúss-
neskum verslunum, en hægt er að finna uppskrift-
ina á internetinu og baka það heima.

margt smátt
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Létt Bylgjan kemur 
þér í jólaskap

Bragi Guðmundsson og Jóhann Örn Ólafsson 
  spila uppáhalds jólalögin þín, alla virka daga frá 8 - 18



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Jónínu líður best með bók í hendi. „Í augnablikinu er ég að lesa skáldsögu eftir enskan rithöfund, Patrick Gale, og múmínálfabók 
sem finnskur rithöfundur sendi mér þegar hún uppgötvaði að ég hefði aldrei kynnst þeim klassíska finnska litteratúr,“ segir hún.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég ætla að reyna að skella mér 
í göngutúr, fara á Kaffitár í Þjóð-
minjasafninu, sem er uppáhalds-
kaffihúsið mitt, og svo kannski í 
bíó; mig langar mikið að sjá nýju 
íslensku myndina, Desember. Ætli 
mér veiti bara nokkuð af að taka 
lífinu með ró í dag, til að vera 
úthvíld og upplögð fyrir morgun-
daginn, en þá ætla ég í Gerðuberg 
þar sem haldin verður heljarinnar 
kynning helguð nýútkomnum verk-
um eftir íslenskar konur,“ segir 
rithöfundurinn Jónína Leósdóttir 
glaðlega, beðin um að ljóstra upp 
helgar plönunum.

Á kynningunni, sem ber yfir-
skriftina Kellíngabækur, munu 
hvorki meira né minna en fjöru-
tíu konur kynna verk sín sem eru 
af ýmsum toga: ævisögur, skáld-
sögur, ljóðabækur, fræðibækur 
og barnabækur. Jafnframt verður 

sýning á bókum þeirra kvenna sem 
hlotið hafa Fjöruverðlaunin, bók-
menntaverðlaun kvenna síðustu 
árin. Kynningin fer fram samtímis 
á þremur stöðum í húsinu. Jónína 
segir erfitt að gera upp á milli við-
burðanna og hefði helst kosið að 
láta klóna sig til að geta verið við-
stödd eins marga upplestra og hún 
gæti í einu.

Sjálf ætlar Jónína ekki að láta 
sitt eftir liggja á kynningunni, því 
í sérútbúinni stofu á safninu gefst 
gestum og gangandi færi á að hlýða 
á nýtt leikrit eftir hana frumflutt 
á Rás 1 klukkan 14. „Þetta er leik-
rit sem kallast Faraldur og segir 
af fjölskyldu sem einangrar sig 
eftir að heimsfaraldur er í uppsigl-
ingu. Í kjölfarið magnast spennan 
milli fjölskyldumeðlima við þess-
ar aðstæður með heldur ófyrir-
sjáanlegum afleiðingum.“ Þannig 

hljómar söguþráðurinn að sögn 
höfundarins, sem ætlar svo að 
gera sér lítið fyrir og lesa krass-
andi kafla úr nýútkominni bók, Ég 
& þú, á Rosenberg um kvöldið. 

„Þetta er síðasti hlutinn í þríleik 
um unglingsstúlkuna Önnu sem er 
smám saman að uppgötva að hún 
er samkynhneigð,“ segir Jónína 
og bætir við að viðtökurnar hafi 
farið fram úr björtustu vonum. 
„Krökkunum sem hafa lesið allar 
bækurnar um ævintýri Önnu og 
vina hennar finnst bókin skemmti-
leg, sem er besta viðurkenningin 
fyrir mig.“

Er alltaf svona mikið að gera hjá 
rithöfundinum? „Já, og það væri 
óskandi að klukkustundirnar væru 
fleiri í sólarhringnum, ég kemst 
einhvern veginn aldrei yfir allt 
sem ég þarf að sjá og gera,“ segir 
Jónína. roald@frettabladid.is

Nokkur klón á lager hefðu 
komið sér vel um helgina
Jónína Leósdóttir rithöfundur ætlar að taka lífinu með ró í dag, jafnvel skella sér á kaffihús og bíó. Enda 
á hún annasaman dag fyrir höndum á morgun, þar sem hver menningarviðburðurinn rekur annan.

UM ELDHÚSÁHÖLD ERU ÁHÖLD  kallast 

sýning Sigurðar Árnasonar og Þórarins Eldjárns sem 

verður opnuð í Safnarahorni Gerðubergs á morgun 

klukkan 17. Þar eru til sýnis fjölbreytt eldhúsáhöld sem 

þeir félagar hafa safnað í gegnum tíðina. Á opnuninni 

flytur Valgeir Guðjónsson eigin lög við ljóð Þórarins.
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„Íslensku jólasveinarnir eru bara 
svo skemmtilegir og svo miklu 
meiri persónuleikar en þessi rauði, 
breski,“ segir Brian, sem sjálfur 
er frá Bretlandi, og brosir. Hann 
er nú að gefa út bókina Jólasvein-
arnir 13; hefur áður gefið út bók 
um jólasveinana en segir þessa 
ekki vera framhald. „Það er hægt 
að nálgast íslensku jólasveinana á 
svo margan hátt, en þessi er fyrir 
alla aldurshópa og er bæði skrif-
uð á íslensku og ensku,“ segir höf-
undurinn, sem er handviss um 
að útrás jólasveinanna hefjist nú 
fyrir alvöru. 

Jólasveinar Pilkingtons eru 
afskaplega kátir og ljóst að krepp-
an hefur ekkert farið illa með þá. 

„Nei, nei, þeir þurftu ekki einu 
sinni að borga leigu í hellunum 
í fjöllunum. Þeir eru líka góðir 
bræður þótt þeir hafi stundum 
gaman af því að ýta í nefið hver 
á öðrum en það er allt í lagi enda 
ekkert sárt.“ Brian segir að það sé 
sérstaklega skemmtilegt að lesa 
þessa bók fyrir börn enda hafi 
hann haft þau sérstaklega í huga 
þegar hann skrifaði bókina, og þá á 
hann við börn á öllum aldri. „Í bók-
inni er tekinn fyrir hver og einn 
einasti jólasveinn, sagt frá sögu 
hans og skapgerð, hvenær hann 
kemur til byggða og hvað honum 
finnst gott. Það síðastnefnda gæti 
verið gott fyrir börn að vita og 
lauma svolitlu af því í skóinn til 

þess að freista 
þ e s s  a ð 

blíðka 
jóla-

sveininn í þeirri von að 
fá meira í skóinn.“ Í þessari 

lærdómsbók er líka enn eitt 
skemmtilegt en í henni geta 
börn og fullorðnir lært að stafa 

GLEÐILEG JÓL með fingrastaf-
rófi. 

En hver skyldi vera uppáhalds-
jólasveinn Brians? „Ég get ekki 

svarað því,“ segir hann eftir langa 
umhugsun, „Mér finnst þeir allir 
svo frábærir, Ég held að ég sé bara 
að breytast í jólasvein!“ 

unnur@frettabladid.is

Er að breytast í jólasvein
Brian Pilkington, teiknari og rithöfundur, er einlægur aðdáandi íslensku jólasveinanna og getur ekki gert 
upp á milli þeirra. Hann gefur út nýja bók um þá bræður fyrir jólin auk annarrar sem fjallar um tröll.

Brian finnst íslensku jóla-
sveinarnir búa yfir miklum 

persónuleika.

Bókakápa hinnar nýju bókar 
Brians. Hann teiknar einnig 
myndir við aðra nýja bók sem 
kallast Tröllagleði en þar er textinn 
eftir Steinar Berg.

Jólasveinar Brians Pilkington eru kátir karlar og láta kreppuna lítið á sig fá.

JÓLAGESTIR BJÖRGVINS  er nafn á 

mynd- og hljómdiski sem gefinn hefur verið 

út. Um er að ræða upptökur af jólatónleikum 

Björgvins Halldórssonar 2008.

Á upplestrarkvöldinu sunnudaginn 22. nóvember verður boðið upp á kynningu og 
lestur úr nýjum bókum í bland við notalega tónlist. Ragna Sigurðardóttir mun lesa úr 
skáldsögu sinni Hið fullkomna landslag, Inga Dóra Björnsdóttir kynnir ævisögu Ásu 
Guðmundsdóttur Wright – Kona þriggja eyja, Jónína Leósdóttir les úr bók sinni Ég & 
þú og Einar Már Guðmundsson kynnir Hvítu bókina sína. Þá les Silja Aðalsteinsdóttir 
úr skáldsögu Kristínar Marju Baldursdóttur, Karlsvagninum, og sérlegur leynigestur 
mun taka að sér að lesa upp úr nýjustu bók Arnaldar Indriðasonar, Svörtuloftum.
Kynnir á upplestrarkvöldunum er tónlistarmaðurinn Svavar Knútur. Dagskráin hefst 
klukkan 20 og er öllum opin meðan húsrúm leyfir.

Leynigestur les Svörtuloft Arnalds
LJÁÐU MÉR EYRA KALLAST UPPLESTRARKVÖLD Á KAFFIHÚSINU ROSENBERG VIÐ 
KLAPPARSTÍG SEM FORLAGIÐ EFNIR TIL Á SUNNUDAG.

Nýkomið mikið 
úrval af kuldaskóm 

og stígvélum.

Vandaðir dömuskór 
úr leðri, flísfóðraðir 
litir: brúnt og svart
stærðir: 36 - 42
Verð: 18.750.-

Flottir kuldaskór úr 
leðri, loðfóðraðir.
litir: rautt og svart
stærðir: 36 - 42
Verð: 18.750.-

Þægilegir dömuskór 
úr leðri, flísfóðraðir.
litir: brúnt og svart
Stærðir. 36 - 42
Verð: 17.500.-

Jólafötin komin 
fyrir stráka. 

Stærðir 0-14 ára

Laugavegi 87 • sími: 511-2004

Brúðargjöfi n í ár!
Dún og Fiður

Hlýjar jólagjafi r í ár
Dún og Fiður

Hafnarfjörður - jólafundur Hringsins
 
Jólafundur Kvenfélagsins Hringsins í Hafnarfi rði, verður 
haldinn þann 1. desember kl. 18 í Fjörugarðinum. 
Happdrætti og skemmtiatriði.
 
Miðasala verður n.k. mánudag milli kl. 5 og 7 í Firði  
(við Kaffi  Aroma). Verð kr. 5.000.  

Stjórnin. 

NETHYL 2, SÍMI 5870600, WWW.TOMSTUNDAHUSID.IS

FJARSTÝRÐIR BÍLAR 
FYRIR ALLA 

ALDURSHÓPA 
Í ÚRVALI. 
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Kötturinn hennar Önnu Ingólfs-
dóttur er enginn venjulegur kött-
ur. Hann heitir Rökkvi og kemur 
eiganda sínum sífellt á óvart með 
hegðun sinni og atferli. „Ég á svo 
margar sögur af honum Rökkva,“ 
segir Anna Ingólfsdóttir, sem við-
urkennir að hún fyrirgefi honum 
næstum allt. „Það vita flestir sem 
eiga gæludýr að það ríkir nánast 
skilyrðislaus ást á milli mann-
eskju og skepnu,“ segir Anna 
og brosir. „Rökkvi er vissulega 
stundum óvenjulegur og gerir 
óvenjulega hluti. Hann borðar 
til dæmis ekki gæðafæðu eins og 
ferskan soðinn fisk eða kjúkling 
en hins vegar finnst honum ullar-
sokkar og hárteygjur bragðgóðar. 
Það fer hins vegar ekki vel í mag-
ann á honum og eitt sinn, eftir að 
greyið hafði ælt og ælt, þurfti ég 
að fara með hann til dýralæknis 
sem sagði að hann þyrfti bara að 
vera á sjúkrafæði eftir allt þetta 
át.“ 

Anna segir að Rökkvi sé mjög 
barngóður og mikil félagsvera 
þrátt fyrir að vera með ýmsa 
áráttu hvað varðar mat og fleira. 
„Ég átti svo margar sögu af 
kisunni minni og fólk hafði svo 

gaman af þeim að ég ákvað eftir 
nokkra hvatningu að semja bók 
og gefa út. Bókin heitur Mjall-
hvítur en það er nafnið sem ég 
vildi upphaflega gefa kettinum, 
sem er bröndóttur, en dætrum 
mínum fannst það ómögulegt. 
Bókin er byggð á ævi Rökkva 
en Mjallhvítur er heimilisköttur 
eins og hann og lendir í ýmsum 
ævintýrum og sumum meiri en 
Rökkvi. Hann er fremur óhepp-
inn, til dæmis missir hann fót 
í bílslysi og haltrar eftir það á 
þremur. Það er þó ekki langt 
þar til Mjallhvítur er farinn að 
hlaupa á öllum þremur og veiðir 
bæði dána og lifandi fugla eins 
og ekkert sé og kemur með bráð-
lifandi mýs inn í hús til að leika 
sér að.“ Anna segir að Rökkvi sé 
þó engin bókaæta, svo að varla 
myndi hann éta hálfgerða ævi-
sögu sína. „En hann liggur stund-
um á henni eins og ormur á gulli,“ 
segir hún og hlær.

unnur@frettabladid.is

Ævintýri hins þrífætta Mjallhvíts
Mjallhvítur er saga um ævintýralegan þrífættan kött sem fúlsar við nýsoðnum fiski en kýs heldur hárteygjur og ullarsokka. Anna Ingólfsdóttir 
skrifar bókina um Mjallhvítan og byggir hana á bröndótta heimiliskettinum sínum, Rökkva.

Rökkvi, köttur Önnu, var á útstáelsi 
þegar ljósmyndara bar að garði og varð 

því Mjallhvítur að vera á mynd í staðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Starfsemi Ljóðaunnenda á Austur-
landi verður kynnt í stuttu máli 
við upphaf bókakynningarinnar 
sem fram fer í Bókabúð Máls og 
menningar á Laugavegi 18.

Í kjölfarið verða kynntar þrjár 
bækur og lesið upp úr þeim. Sú 
fyrsta heitir Geislaþytur og er úrval 
úr sögum og ljóðum eftir Gunnar 
Valdimarsson, fyrrverandi bónda 
í Teigi í Vopnafirði. Önnur ljóða-
bókin er Og lífsfljótið streymir eftir 
Oddnýju Sv. Björgvins. Bókin er 
óður til náttúrunnar og höfund-
ur birtir auk ljóðanna ljósmyndir 
sínar úr íslenskri náttúru.

Þriðja bókin sem lesið verður 
úr er Bréf til næturinnar – ástar-
saga, ljóðabók eftir Kristínu Jóns-
dóttur, bónda á Hlíð í Lóni.

Lesið upp úr ljóða-
bókum á Laugavegi
FÉLAG LJÓÐAUNNENDA Á AUSTUR-
LANDI STENDUR FYRIR BÓKA-
KYNNINGU Í BÓKABÚÐ MÁLS OG 
MENNINGAR Í DAG KLUKKAN 16.

Náttúra Austurlands kemur mikið 
við sögu í ljóðabókunum.

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

MAXIWELL II NUDDARINN
•  LÍTILL OG ÞÆGILEGUR
•  HÆGT AÐ NOTA Á ALLAN LÍKAMANN
•  LOSAR UM VÖÐVABÓLGU OG HARÐSPERRUR
•  ENDURNÆRIR HÁLS, AXLIR, BAK OG FÆTUR
•  STERKUR OG ENDINGARGÓÐUR
•  TVEGGJA ÁRA VERKSMIÐJUÁBYRGÐ

LOGY EHF - BERJARIMA 6 - 112 REYKJAVÍK - SÍMI. 661 2280

WWW.LOGY.IS
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„Ég er að dúlla í þessu á kvöldin,“ 
segir Kristján brosandi þegar 
hann er heimsóttur í skúrinn 
heima. Erindið er að forvitnast 
um tómstundaiðju hans, smíði á 
svonefndum kjötgálga sem hann 
hefur þróað. Hann kveðst hafa 
heyrt af slíku þarfaþingi úti á 
Spáni og fengið þá flugu í höfuðið 
að útbúa eitt slíkt. „Ég var að 
hjálpa einhentum manni þegar ég 
smíðaði fyrsta gálgann. Sá hafði 

misst hægri höndina í umferðar-
slysi og tjáði mér að hann ætti í 
mestu erfið leikum með að skera 
heilsteikt lambalæri með annarri 
hendi. Það er þó hans uppáhalds-
matur,“ segir Kristján, sem starf-
ar sem umsjónarmaður fasteigna 
hjá Samtökum líknarfélaga. 

 Síðan kveðst Kristján hafa 
gert fleiri gálga, fundið enn betri 
lausnir og fullkomnari útfærslur 
og gefið vinum og kunningjum 

afraksturinn. „Ég merki brettin 
með nöfnum eða sumarbústaða-
heitum og geri þannig gjöfina 
enn persónulegri. Svo hef ég líka 
almennar áletranir eins og Gjörið 
þið svo vel og fleira í þeim dúr,“ 
segir hann.  Nú er hann kominn í 
gírinn og fús til að smíða kjötgálga 
fyrir Pétur og Pál. „Ég hef gaman 
af þessari iðju,“ segir hann. „Því 
áhaldið svínvirkar.“

gun@frettabladid.is

Persónulegur hlutur sem 
nostrað hefur verið við
Kristján Sveinsson smiður er handlaginn og hugmyndaríkur náungi sem hefur hannað sérstakt búsáhald. 
Það er skurðarbretti sem heldur heilum lambalærum í föstum skorðum. Hann kallar það kjötgálga.

Kristján með gálgann sem auðveldar allan niðurskurð á kjöti. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Trúbadorarnir Unnur Arn-
dísardóttir, eða Uni eins og 
hún kallar sig, og Jón Tryggvi 
Unnarsson hafa stillt saman 
strengi sína og æft upp jóla-
söngva og lög af nýútgefnum 
sólóplötum þeirra beggja.

„Þetta er einlægt og fallegt efni 
sem skapar fallega og skemmti-
lega jólastemningu við hvaða til-
efni sem er,“ segir Uni þegar hún 
er spurð út í dagskrána sem þau 
Jón Tryggvi hafa æft. Hún nefn-
ir lög eins og Nóttin var sú ágæt 
ein, White Christmas og Bráðum 
koma blessuð jólin sem séu á list-
anum. „Já, við verðum á rólegu 

nótunum frekar en hitt, þannig 
að fólk má ekki búast við okkur 
í banastuði,“ tekur Jón Tryggvi 
undir. „Reynum að hafa þetta 
eins notalegt og hægt er.“

Uni og Jón Tryggvi spila á gít-
ara undir söngnum og eru bæði 
að gefa út sínar fyrstu sólóplötur 
um þessar mundir – þó ekki með 
jólalögum. Uni segir þau hafa 
verið að spila saman allt þetta ár 
en hún fór líka um landið í sumar 
í söngferðalag með kventrúba-
dorum sem kalla sig Trúbatrix-
urnar. 

Þá sem vantar lifandi tónlist 
fyrir jólahlaðborð, litlu jól eða 
annað tilefni geta haft samband 
við Uni í síma 696-5867 eða Jón 
Tryggva í síma 770-2156. - gun

Verða á rólegum 
jólanótum

Unnur og Jón Tryggvi syngja saman á hverjum degi og eru því vel undirbúin fyrir 
aðventuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Skoðaðu matseðilinn okkar · www.castello.is · sími: 577 3333

Í tilefni 2 ára afmæli Castellos

40% afsláttur af sóttum pizzum
tilboð gildir ekki í sal



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

Viltu vera 
í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu 
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum 
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi. 
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 270 
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 29. november nk.

Gæðatryggingardeild Actavis hf. leitar að starfsfólki í eftirfarandi störf:

Starf teymisstjóra  – Teymisstjóri ber ábyrgð á að verkefni framleiðslu- og pökkunarteyma séu unnin í réttri forgangsröðun og í samræmi við þá staðla sem Actavis hefur 
sett sér. Starfið felur í sér mikil samskipti við ábyrgðarhafa deildarinnar í tengslum við þau verkefni sem falla undir teymin og tengjast gæðum framleiðsluvörunnar.  

Starfsmaður í sýnatökuhóp – Sýnatökuhópur gæðatryggingardeildar hefur það megin hlutverk að sjá um framkvæmd sýnatöku og umsýslu sýna af öllum 
aðföngum sem notuð eru við framleiðsluna.

Helstu verkefni:
umsjón og stýring á daglegum verkefnum framleiðslu- og pökkunarteyma
starfsmannamál tengd teymunum 
verkefnastjórnun í úrbótaverkefnum
viðhald og þróun gæðakerfa

Helstu verkefni:
sýnataka af hráefnum, pökkunarefnum, millivöru og vatni
útprentun rannsóknarskráa
rannsókn á pökkunarefnum
skoðun á millivöru
skráning og varsla sýna
samantekt gagna á fullbúnar vörur

Menntunar- og hæfniskröfur:
háskólapróf í lyfjafræði eða önnur raunvísindamenntun
reynsla af stjórnun og gæðakerfum (GMP, ISO, etc.) er æskileg
samstarfs- og skipulagshæfni
sjálfstæð vinnubrögð og metnaður í starfi
nákvæm og öguð vinnubrögð ásamt þjónustulund
góð ensku-, íslensku- og tölvukunnátta

Menntunar- og hæfniskröfur:
stúdentspróf eða nám í lyfjatækni
þekking á starfsemi lyfjaiðnaðar er kostur
góð þjónustulund og skipulagshæfni
góð ensku-, íslensku- og tölvukunnátta
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HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FÖRÐUN?

Aveda óskar eftir að ráða förðunarfræðing sem hefur 
brennandi áhuga á förðun og tískutil starfa í Aveda 
versluninni Kringlunni.

Umsóknum er hægt að skila í verslunina til 1. desember.
Einnig er hægt að senda umsóknir á tölvupóstfangið 
hronn@aveda.is, eða hringja í Hrönn í síma 862 83 62

Lögfræðingur óskast
ERGO lögmenn óska eftir því að ráða lögfræðing til starfa. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. Um er að ræða 
fullt starf löglærðs fulltrúa á stofunni við margvísleg og krefjandi 
verkefni. Málfl utningsréttindi eru æskileg en ekki nauðsynleg. 
 
Umsóknarfrestur er til mánudagsins 30. nóvember nk. 
Umsóknir skal senda á netfangið: johann@ergologmenn.is. 
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Jóhann H. Hafstein á 
framangreindu netfangi.

ERGO lögmenn, Turninum, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi.

Notuð húsgögn og húsbúnaður
Sendiráð Bandaríkjanna hefur opnað uppboðsvef með notuð húsgögn, 

heimilistæki og ýmsan annan búnað.  
Nánari upplýsingar eru á www.usauppbod.is

Spennandi störf í boði 
Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta 

vinnu með skemmtilegu fólki? 

Þá er hér starf fyrir þig! 

Lækjarás er dagþjónusta fyrir fullorðið fólk með 
þroskahömlun, staðsett í Stjörnugróf 7. Við leitum að 

þroskaþjálfa, félagsliða og stuðningsfulltrúa í 100% stöður 
til að bætast í öfl ugan starfsmannahóp. Vinnutíminn er 

frá 8.30-16.30 virka daga. Stöðurnar eru lausar frá 
14.desember 2009 og febrúar 2010. 

Upplýsingar um Lækjarás er að fi nna á heimasíðu
http://www.styrktarfelag.is/

Nánari upplýsingar gefa Guðbjörg Haraldsdóttir og 
Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 4140560, einnig gefur 

starfsmannastjóri upplýsingar í síma 4140500. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Lagerstjóri
Innflutnings - og þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða lagerstjóra.
Um fullt starf er að ræða.

· Verkstjórn á lager
· Yfirumsjón með skráningu á vörum úr tolli
· Almenn lagerstörf s.s. afgreiðsla pantana
  og vörumóttaka

· Góð almenn tölvukunnátta
· Reynsla af verkstjórn
· Þekking á glugga-, læsinga- 
  og hurðabúnaði kostur

Starfssvið Hæfniskröfur

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Vélstjóri/Vélvirki
Fyrirtæki á sviði kæli - og frystikerfaþjónustu óskar
eftir að ráða starfsmann.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00. Yfirvinna í boði.

· Uppsetning kæli- og frystikerfa
· Reglubundið eftirlit með kæli-
  og frystikerfum
· Viðhald og þjónusta

· Menntun á sviði vélstjórnar/vélvirkjunar
· Rík þjónustulund
· Metnaður og frumkvæði í starfi

Starfssvið Hæfniskröfur

Flokkun og utanumhald tölfræðiverkefna

Skilgreining lykilgagna

Skýrslugerð

Viðhald gagnagrunna

Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

Reynsla af tölfræðiverkefnum

Reynsla af SQL og Microsoft Reporting Services

Sjálfstæð, öguð og skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Emilía Sveinbjörnsdóttir 
verkefnastjóri starfsmannamála, emila@ils.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember næstkomandi 
og sótt er um starfið á heimasíðu Íbúðalánasjóðs.

Flokkun og utanumhald tölfræðiverkefna Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðis-
mála að landsmenn geti búið við öryggi og 
jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum 
verði sérstaklega varið til þess að auka 
möguleika fólks til að eignast og leigja 
húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.



fagmennska

Hlíðasmári 14, 201 Kópavogur | Hafnarstræ  102, 600 Akureyri
Sími: 545 3200 | Fax: 545 3201 | www.maritech.is

Sölumaður 
viðskiptahugbúnaðar
Starfið felst í kynningu og sölu á  
hugbúnaðarlausnum og þjónustu 
Maritech. 
Hæfniskröfur: 

• Háskólapróf
• Þekking á Microso  lausnum. 
• Þekking á viðskiptahugbúnaði.
• Reynsla af rekstri og/eða bókhaldi. 
• Reynsla af sölustarfi.

Navision forritari 
Starfið felst í forritun, þróun og 
innleiðingu á hugbúnaðarlausnum 
Maritech.
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða 
sambærilegt.

• Reynsla af forritun í Microso  
Dynamics NAV lausnum.

• Þekking á SQL grunnum.

Nánari upplýsingar:
Margrét Gunnlaugsdó r, sviðsstjóri viðskiptasviðs – margretg@maritech.is
Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- og markaðssviðs – jhp@maritech.is
Sigríður Helga Hermannsdó r, sviðsstjóri þróunarsviðs – sigridur@maritech.is
Hrannar Erlingsson, framkvæmdastjóri – hrannar@maritech.is

Fyllsta trúnaðar er gæ  í meðhöndlun umsókna og fyrirspurna.
Umsóknir skal senda á starf@maritech.is fyrir 30. nóvember.

Navision ráðgjafi
Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu við 
hugbúnaðarlausnir Maritech l 
viðskiptavina.
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða 
sambærilegt.

• Þekking á Microso  Dynamics NAV.
• Reynsla af rekstri og/eða bókhaldi.

Forritari í 
gagnagrunnslausnum
Starfið felst í hönnun, greiningu og 
forritun á gagnagrunnslausnum. 
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða 
sambærilegt.

• Þekking og reynsla í meðhöndlun og 
úrvinnslu gagna í vensluðum 
gagnagrunnum. 

• Þekking á SQL grunnum, OLAP og C#.

Forritari í veflausnum
Starfið felst í forritun og viðmóts hönnun á 
veflausnum Maritech. 
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða 
sambærilegt.

• Go  vald á viðmótshönnun, vefforritun, 
HTML, DHTML, Javascript og CSS.

• Kostur ef þekking er l staðar á AJAX, 
ASP.NET, Flash og Silverlight.

Tækniþjónusta
Starfið felst í uppsetningum og rekstri á 
Mcroso  Dynamics NAV og SQL 
gagnagrunnum ásamt almennri  tæknilegri 
ráðgjöf og þjónustu.
Hæfniskröfur:

• Menntun á tölvusviði eða sambærileg 
reynsla

• Þekking á rekstri SQL þjóna
• Þekking á Windows XP og VISTA
• Þekking á Microso  Dynamics NAV kostur
• Þekking á Windows server  kostur.

Maritech er söluaðili Microso  Dynamics NAV og er í 
fararbroddi í upplýsingatækni.  Fyrirtækið leggur sérstaka 
áherslu á ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingu 
upplýsingakerfa.

Fyrirtækið hefur meðal annars sérhæ  sig í viðskipta- 
hugbúnaði á sviði sveitarfélaga, ármála, sérfræðiþjónustu, 
flutninga, heildsölu, sjávarútvegs og verslunar.

Hjá Maritech starfa um 70 manns og eru höfuðstöðvar 
fyrirtækisins í Kópavogi en fyrirtækið starfrækir einnig 
skrifstofu á Akureyri. Fyrirtækið mun á nýju ári flytja í ný  
og glæsilegt húsnæði að Borgartúni 26.

Innan Maritech starfar öflugur hópur ráðgjafa og forritara 
með áralanga reynslu í Microso  lausnum.  Starfsfólk 
Maritech hefur það að leiðarljósi að veita viðskiptavinum 
góða og trausta þjónustu ásamt faglegri ráðgjöf.

Maritech leitast við að skapa jákvæðan starfsanda þar sem 
traust, sjálfstæði og dri ra ur einkennir störf fólks.

Maritech leitar að öflugu fólki í e irfarandi störf:
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VERSLUNARSTJÓRI
Nettó Reykjanesbæ leitar að öflugum
verslunarstjóra.

STARFSSVIÐ:

Beiersdorf er öflugt, fram- 

sækið og leiðandi fyrirtæki 

á neytendavörumarkaði. 

Vörur þess, s.s. Nivea, 

Eucerin, Labello og 8x4  

eru meðal helstu leið- 

andi alþjóðlegra vöru-

merkja í snyrtivörum 

fyrir konur og karlmenn. 

Beiersdorf var stofnað 

í Þýskalandi árið 1882 

og eru starfsmenn þess 

22 þúsund talsins á 150 

stöðum í heiminum.

Nánari upplýsingar um 

Beiersdorf og vörumerki 

þess má finna á 

www.beiersdorf.is 
Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið ari@kriteria.is, fyrir 29. nóvember nk. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Eyberg í síma 690 2711. 

BEIERSDORF ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
SÖLU- OG MARKAÐSFULLTRÚA
Ef þú ert kraftmikill og sjálfstæður einstaklingur með áhuga á sölu- og 
markaðsmálum fyrir heimsþekkt vörumerki skaltu senda okkur umsókn 
með upplýsingum um þig og fyrri störf. Í boði er skemmtilegt og krefjandi 
starf á vinnustað þar sem hver starfsmaður skiptir miklu máli.

Við viljum að þú sinnir:
 • Markaðssetningu og sölu í helstu verslanir landsins
 • Samskiptum við viðskiptavini á Íslandi og tengiliði erlendis

Við viljum að þú búir yfir:
 • Frumkvæði, þjónustulund og starfsgleði
 • Dugnaði og sjálfstæðum vinnubrögðum
 • Góðri enskukunnáttu
 • Reynslu af sölumennsku eða markaðsmálum

Sérfræðingur á fjármála- og 
rekstrarskrifstofu

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til 
umsóknar starf sérfræðings  á fjármála- og        
rekstrarskrifstofu ráðuneytisins. 

Starfsvið: Eftirlit með framkvæmd fjárlaga, 
rekstrarlegt eftirlit með stofnunum ráðuneytis-
ins og eftirfylgni með rekstraráætlunum þeirra, 
fjárlagagerð og önnur þau verkefni sem undir 
skrifstofuna og ráðuneytið heyra.

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun 
á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg 
menntun.  Gerð er krafa um reynslu af  áætlana-
gerð, greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu 
talna og gagna, hæfni í mannlegum samskiptum 
og öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.  
Þá er æskilegt að viðkomandi hafi  víðtæka 
þekkingu á starfsemi og rekstri ríkisstofnana og 
stjórnsýslunni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör sam-
kvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem 
fyrst. Konur, jafnt sem karlar, eru hvött til að 
sækja um starfi ð.

Upplýsingar um starfi ð veita: Hrönn Ottósdóttir,
skrifstofustjóri (hronn.ottosdottir@hbr.stjr.is) 
og Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofu-
stjóri (sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.is). 
Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun 
og starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, 
Vegmúla 3, 150  Reykjavík eða á 
postur@hbr.stjr.is eigi síðar en 7. desember 
2009.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Heilbrigðisráðuneytið
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Götusalt 2010 - 2011 EES Útboð nr. 12358.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og 
með 25. nóvember 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. janúar 2010 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12358
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:

Fjármálaþjónusta vegna fruminnheimtu – EES útboð.
Reykjavíkurborg óskar eftir tilboðum í fjármálaþjónustu  
og tengda þjónustu vegna fruminnheimtu samkvæmt 
útboðsgögnum.  Jafnframt er óskað eftir tilboðum í sam-
bærilega þjónustu fyrir Bílastæðasjóð Reykjavíkur sem fel-
lur undir B – hluta rekstur Reykjavíkuborgar.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og 
með 23. nóvember 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. janúar 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
 12360

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

Útboð skila árangri!

HÖNNUNARSAMKEPPNI 
FRAMHALDSSKÓLINN Í MOSFELLSBÆ
ÚTBOÐ NR. 14734

Framkvæmdasýsla ríkisins fh mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins og Mosfellsbæjar býður til opinnar hönnunarsam-
keppni (framkvæmdasamkeppni) um Framhaldsskólann 
í Mosfellsbæ. 
Um er að ræða uþb 4000 m² byggingu sem staðsett verður í 
miðbæ Mosfellsbæjar nánar tiltekið við Háholt. 
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 
13. janúar 2010.  
Skilafrestur tillagna er 10. mars 2010, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkis-
kaupum. 
Veitt verða þrenn verðlaun að heildarupphæð 8 m.kr. 
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og er 
auglýst á EES. 
Nánari upplýsingar er að fi nna í samkeppnislýsingu sem verður 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðsnúmer 
14734.    
Samkeppnislýsing og ítargögn verða fáanleg á geisladiski 
þriðjudaginn 24. nóvember 2009, gegn framvísun staðfestingar 
á þátttöku og 3.500 kr. greiðslu, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7C, 105 Reykjavík sími 530 1400. Skrifstofan er opin virka daga 
frá kl. 8:00 - 16:00.

Útboð

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



LAUGARDAGUR  21. nóvember 2009 7

Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

AKRALIND - KÓPAVOGI
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu 34 fermetra gott skrifstofuherbergi 
á annarri hæð, mikil lofthæð, bjart og vel 

innréttað húsnæði. Gott útsýni, snyrtilegt og 
rólegt umhverfi. Næg bílastæði. 

   
Uppl. Borgir fasteignasala sími 588-2030

Þórarinn Jónsson
Lögg.fast. hdl.

Guðmundur Ársæll 
Guðmundsson
Sölufulltrúi
GSM: 891-7107
gag@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur

Er eignin þín að fá þá þjónustu 
sem þarf ?

- Þarftu að kaupa eða selja? -
Markmið okkar er að veita framúrskarandi  og persónulega 
þjónustu í fasteignaviðskiptum.

Nokkur dæmi um þjónustu okkar.
•  Þú færð eign þína verðmetna.
•  Þú færð eign þína ljósmyndaða.
•  Við sýnum alltaf eignina þína.
•  Við höldum  opið hús og fylgjum  eftir fyrirspurnum.
•  Við hjálpum þér að fi nna þá eign sem þér hentar.

LIND

Guðmundur Ársæll 
Guðmundsson
Sölufulltrúi

Hafðu endilega 
samband 

Til sölu/leigu

Dugguvogur 3 - Frábær staðsetning
Atvinnuhúsnæði í Dugguvogi 3 í Reykjavík með góðu auglýsingagildi, 264,2 fm 
samkvæmt FMR.  Húsnæðið skiptist í andyri, kaffi stofu, stóra skrifstofu, 2 geymslur 
og tvo salir 64 fm hvor, báðir með iðnaðarhurðum.  Góð aðkoma er að húsinu Dug-
guvogsmegin og Kænuvogsmegin er rampur upp á plan sem tilheyrir húsinu.  Í dag 
er rekið matvælafyrirtæki í eigninni og er þar frystir ca. 3,5 fm og kælir ca. 40 fm  sem 
gætu fylgt eigninni samkvæmt frekara samkomulagi.  Húseignin hefur öll verið tekin 
í gegn síðast liðin 3 ár bæði að utan og innan. Auðvelt að breyta í íbúðarhúsnæði.  
Í hverfi nu er blönduð byggð bæði vinnustaðir og heimili.  Eignin afhendist við 
kaupsamning Verð kr. 47,8 m. Upplýsingar gefur Heimir H. Eðvarðsson 
s. 893-1485,  heimir@husid.is

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur:

•  Þvottur.

•  Hreinsun.

•  Leiga og hreinsun á mottum og líni.
EES útboð nr. 12345.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, í síma- og 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 14. desember 2009 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12345

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:

Móttaka á boðgreiðslum - EES útboð.
Reykjavíkurborg óskar eftir tilboðum í innheimtu krafna 
með boðgreiðslum samkvæmt útboðsgögnum.  
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og 
með 23. nóvember 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. janúar 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
 12361

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

Útboð

LIND

sími: 511 1144

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Stórihjalli 35
200 Kópavogur
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ RAÐHÚS 

Stærð: 228 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 40.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
RE/MAX LIND Kynnir:  Mjög falleg og mikið endurnýjað raðhús á tveim hæðum við Stórahjalla 35 í
Kópavogi.
Neðri hæð skiptist í Forstofu, Gestasnyrtingu, Þvottahús, Sjónvarpsherbergi, Skrifstofuherbergi,
Geymslu og Bílskúr. Efri hæð skiptist í Hol, Þrjú rúmgóð svefnherbergi, Baðherbergi,
Eldhús, og Stofu. Útgengt út á góðan suðurpall sem er hellulagður. FRÁBÆRT HÚS SEM VERT ER
AÐ SKOÐA.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL 16 - 16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður
Glæsileg sérhæð með bílskúr

Stærð: 189,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 38.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
RE/MAX LIND kynnir 5 herbergja efrisérhæð ásamt bílskúr á Drekavöllum 6. Íbúðin skiptist í forstofu, 4
svefnherbergi, sjónvarpsstofu, stofu með útgengi út á stórar yfirbyggðar svalir, baðherbergi með
hornbaðkari og sturtuklefa, eldhús og þvottahús. Bílskúrinn er 32 fm með rafmagnsopnara og mikilli
lofthæð. Allar innréttingar, hurðir og skápar eru úr Eik. Nýtt Eikarparket er á öllum rýmum nema,
forstofu, baðherbergi, þvottahúsi en þau rými eru flísalögð. Þetta er eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn Sturluson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Skipti á minni eign koma til greina

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 4407

Eyrarholt 1 3ja.hæð hægri
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í góðu fjölbýlishúsi

Stærð: 101,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 18.650.000

Verð: 19.900.000
***Hrein yfirtaka***  Mjög falleg 3ja herbergja íbúð í góðu vel viðhöldnu fjölbýlishúsi.Nánari lýsing. Stofa
björt útgengt á flísalagðar svalir. Eldhúsið er stórt með góðum borðkrók, frábært útsýni til norðurs yfir
Hafnarfjörðinn. Herbergin eru tvö, barna og hjónaherbergi, stór fataskápur í hjónaherberginu.
Baðherbergið er allt ný yfirfarið, stór og glæsileg baðinnrétting, Stór sturtuklefi, allt flísalagt upp í loft.
Þvottarhúsið innan íbúðar. Benedikt sýnir eignina upplýsingar í síma 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun.22 frá kl.17.00-17.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Jöklasel 3 3ja hæð vinstri
109 Reykjavík
Frábær eign fyrir stóra fjölskyldu

Stærð: 144,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 25.300.000

Verð: 27.900.000
Fallega 6 herb. eign á tveimur hæðum með sér merktu bílastæði.
Á hæðinni: Mjög gott eldhús, snyrtileg innrétting, góður borðkrókur lanolium dúkur á gólfi. Ágætis
Þvottarhús/búr. 2 svefnh Björt stofa, beikiparket, suður-svalir. Hjónaherb. nýlegur fataskápur,parket á
gólfi. Barnaherb.fatask,parket. Ágætis baðherbergi,sturtuklefi. Efrihæð: Opið rými notað sem
sjónvarpshol, beikiparket. Tvö góð herbergi. Baðherbergi með baðkari,gluggi,flísar. Sjón er söguríkari.
Benedikt sýnir eignina sími 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 22 frá kl 14.00-14.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Keilufell 27
111 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús til sölu

Stærð: 158,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 26.540.000

Verð: 34.900.000
REMAX LIND OG EDWIN ÁRNASON KYNNA TIL SÖLU
Glæsilegt vel við haldið, 4ra herbergja einbýlishús í Keilufelli.
Skráð 158,1 fm. þar af bílskúr 28,8 fm.
Húsið stendur á stórri fallegri hornlóð sem er skráð 873fm. og er samþykkt í deiliskipulagi á allt að
100fm. stækkun á húsinu fyrir þá sem það vilja.
BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ EDWIN ÁRNASON Í SÍMA : 893 2121 / edwin@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Edwin Árnason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

edwin@remax.is

LÆKKAÐ VERÐ

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

893 2121

Reyrengi 30
112 Reykjavík
Fallegt endaraðhús á einni hæð.

Stærð: 137,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 29.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Hátt er til lofts. Stofa er rúmgóð og opin. Útgengt er í snyrtilegan og gróinn garð með palli sem
inniheldur góðar grill- og áhaldageymslur. Fyrir aftan húsið er friðað, óbyggt svæði. Eldhús með
borðkrók, nýlegum tækjum og góðu skápaplássi.
Herbergin eru þrjú og er dúkur á gólfi þeirra. Hjónaherbergið er mjög rúmgott. Baðherbergið er flísalagt
í hólf og gólf með góðri innréttingu, tengi f. þvottavél, sturtu og baðkari. Geymsluloft er fyrir ofan það.
Bílskúr nýtist vel með góðu millilofti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun, kl.16:30 - 17:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Sæviðarsund 15 1.hæð
104 Reykjavík
Falleg eign á frábærum stað í RVK.

Stærð: 91,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 15.800.000

Verð: 21.300.000
Nánast hrein yfirtaka. Gott anddyri með flísum á gólfi og fatahengi. Stofa, borðstofa og hol með
eikarparketi á gólfi. Útgengi á suður svalir. Eldhús er flísalagt með birki innréttingu, uppþvottavél og
ísskápur fylgja. Baðherbergi er flísalagt með dökkum flísum í hólf og gólf, sturtuklefi, upphengt klósett
og handklæðaofn. Svefnherbergi er með parketi á gólfi og birki skáp. Auðvelt að setja upp
barnaherbergi. Öll lýsing er frá Lumex. Sér Þvottarherb/geymsla. Benedikt sýnir eignina. Sími 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 22 frá kl. 15.00 -15.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Þinghólsbraut19-21F
200 Kópavogur
Glæsi eign á frábæru verði í Kóp. 

Stærð: 188,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 34.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Nánari lýsing:Komið í flísalagða forstofu, gengið þaðan upp stiga, stórt parketlagt hol. Stofa/ borðstofa
með stórbrotnu útsýni, parket á gólfi, útgengt á 35 fm suðvestur svalir. Eldhús bjart, góður borðkrókur,
nýleg innrétting, hvítir skápar, flísar á gólfi. Innaf eldhúsi er þvottahús/búr með glugga. Fjögur
svefnherbergi, gott hjónaherb.stórir skápar, útgengt á svalir. Gestasnyrting. Baðherbergi mjög
snyrtilegt.Bílskúr fylgir. Verð aðeins 165 þús.per ferm.
Benedikt sýnir eignina sími 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 22 kl 16.00-16.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788
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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
 

 Chevrolet Silverado LTZ K1500 Crew 
04/2007 Glæsilegur bíll með miklum 
aukabúnaði, leður, 20“ felgur, ofl Verð 
4750 ath skipti ód (eftir lokun 864-
8989)

Jeep Grand cherokee Executive 4.7 V8 
árg 2004 ek 68 þ.km, Leður, lúga, ofl 
verð 1750 ath skipti (eftir lokun 864-
8989)

Toyota Avensis Wagon Sol 05/2007 ek 
32 þ.km sjálfskiptur verð 2980 ath skipti 
(eftir lokun 864-8989)

Skoda Octavia Ambiente Combi 01/2005 
ek 103 þ.km verð 1440 ath skipti

TILBOÐ TILBOÐ Ford Escape XLT árg 
2002 ek 126 þ.km sjálfskiptur verð áður 
1390 nú 990

Land Rover Freelander 01/2004 snotur 
jepplingur ek 68 þ.km verð áður 2.1 mil 
nú á tilboði 1450

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Porsche Carrera 4 Turbo Árgerð 2003, 
ekinn 53þ.km, ssk, leður, lúga. Verð 
7.900.000kr!, rnr 150297. Sjá nánar á 
www.stora.is. Vegna mikillar sölu vantar 
okkur allar gerðir bíla á skrá og á svæðið 
til okkar.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

AUDI R S 6 TWIN TURBO 4x4 . Einn 
svakalegasti bíllinn á götunni, 
Sjálfskiptur. Verð 5.9 millj skipti mögu-
leg... Rnr.101839Skráðu bílinn þinn frítt 
á hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nissan X-Trail árg 2007, ek 39þ, ssk 
, krókur, 16“ álfelgur, vel með farinn, 
ásett verð 2.990þ, fæst á 2.690þ, Mjög 
gott verð.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

FORD F150 SUPER CAB 4WD. Árgerð 
1998, ekinn 111 þ.mílur, 5.4 BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.280.000.- Rnr.123270. 
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

Toyota Land Cruiser 90VX 33’ Diesel 
Árgerð 03/2000, ekinn 142þ.km, ssk, 
leður, flott eintak!, verð 2.100.000kr, rnr 
140240. Sjá nánar á www.stora.is. Vegna 
mikillar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á svæðið til okkar.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

VW PASSAT BASIC LINE/SEDAN. Árgerð 
1999, ekinn 210 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 380.000. Rnr.110174 er á staðnum. 
Kíktu við.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

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

SUBARU LEGACY LUX Árgerð 2008 Ekinn 
34 þ.km Topplúga og Leður Verð kr. 
3.790.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá 
og á staðinn.

www.hofdahollin.is

Range Rover Sport SE dísel, árg.2008, 
ek. 14þús.km, sjálfsk, leður, Harman 
kardon hljóðkerfi, krókur, Stór glæsilegur 
umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett verð 
9500þús.kr!bíllinn er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bíladagar

OPIÐ: MÁN - FÖS 10-18 /  LAUGARDAG 11-14

TAKMARKAÐ MAGN BÍLA

ALLT AÐ 70% FJÁRMÖGNUN  /  ALLT AÐ 70% 

www.nyja.is

Sævar
shö

fði

Br
ei

ðh
öf

ði

Dvergshöfði

Stórhöfði

Eirhöfði Eldshöfði
Nýja
Bílahöllin

SUBARU LEGACY  - ÁSETT VERÐ 2.550.000
Árgerð 2006. Ekinn 82 þ.km Nýskráður 6/2006.
Bensín. Sjálfskiptur. 1994cc slagrými. 
4 dyra. 165 hestöfl. Fjórhjóladrif. Hvítur.

Verð kr. 1.990.000

SUZUKI GRAND VITARA - ÁSETT VERÐ 2.840.000
Árgerð 2007. Ekinn 76 þ.km Nýskráður 6/2007.
Bensín. Sjálfskiptur. 1995cc slagrými. 
4 dyra. 140 hestöfl. Fjórhjóladrif. Grár.

Verð kr. 2.090.000

SUZUKI GRAND VITARA - ÁSETT VERÐ 2.650.000
Árgerð 2007. Ekinn 72 þ.km Nýskráður 6/2007.
Bensín. 5 gíra. Lójsgrár.

Verð kr. 1.790.000

MMC MONTERO LIMITED - ÁSETT VERÐ 2.650.000
Árgerð 2004. Ekinn 75 þ.km Nýskráður 4/2004.
Bensín. Sjálfskiptur. Rauður.

Verð kr. 2.090.000

SUZUKI GRAND VITARA XL-7 - 7 manna
Árgerð 2006. Ekinn 76 þ.km. Nýskráður 6/2006.
Diesel. 5 gíra. 4 dyra. Ljósbrúnn. 7 manna.

Verð kr. 1.790.000

SUZUKI GRAND VITARA XL-7  - ÁSETT VERÐ 2.930.000
Árgerð 2007. Ekinn 74 þ.km Nýskráður 6/2007.
Bensín. Sjálfskiptur. 4 dyra. Dökkgrár.

Verð kr. 2.390.000

Bílar til sölu

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Átt þú eftirfarandi ; Toyota Hiace árg. 
1990-1996, hilux árg. 1985-2000, corolla 
1990-1998 ef svo er hafðu samband í 
sima 480 8000 TOYOTA SELFOSSI eða á 
www.toyotaselfossi.is

Toyota Land Cruiser 120 LX, raðnr 
272033, A.T.H aðeins ekinn 300km, 
aukasæti, disel, sjálfskiptur, samlitaður, 
17“ land Cr felgur ásett verð 8.700.000. 
skoðar skipti á ódýrari, Bíll á staðnum.

FORD E350 ECONOLINE 38“ húsbíll, 
raðnr 136987, ek. 122.000 Svefnpláss 
fyrir 4, ísskápur eldavél, vaskur, hár topp-
ur, loftlæstur að framan og aftan, bens-
ínmiðstöð o.fl. riðlaus og nýupptekin vél. 
Topp eintak. Ásett verð 2.450.000, A.T.H 
skoðar ÖLL skipti á jeppum sem kosta 
upp að 6.500.000. bill á staðnum.

Toyota Corolla 1,4 sedan, raðnr 212947, 
ek. 146.000, beinsk, álfelgur, spoiler, 
filmur o.f.l, ásett verð 999.000, áhvílandi 
980.000. bill á staðnum.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

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

 Bílar til sölu

Touareg TDI V10 ‘06 til sölu. Ek. 45þ. áhv. 
3,4 verð 7,8. Skipti á 2-4 ódýrari bílum. S. 
897 4912 & larus@simnet.is

Til sölu Hyundai Getz 1100 árg. ‘07 ek. 
25.000. Verð 1.270.000. Uppl. í s. 844 
9303.

DÍSEL. 7 MANNA
Til sölu Mitsubishi Pajero nýskráður 
11.12.1998 nýskoðaður 2010. Dísel 2,8 
vél sjálfskiptur breyttur fyrir 32 tommu 
dekk, 7 manna, álfelgur, húdd og 
gluggahlífar. Verð 990.000 ath öll skipti 
Upplýsingar í síma 693-5053

Nissan Patrol 3.0 disel 2001 ek. 158þ.
km 38“ ný dekk leður lúga sjálfskiptur ný 
skoðaður ásett verð 2890.000 ath. skipti 
á ódýrari. Uppl. í síma 895 5577.

Toyota Landc. GX 90 árg. ‘00 Dísel, 
beinsk. Ek. 206 þús. Saml. hliðarsp., 
krómgrind, krókur, nýleg 31“ heilsársd. 
Smurbók frá upphafi. EINN EIGANDI! 
Toppeintak! Verð 1390 þús. Uppl. í síma 
899 6344.

KÆLIBÍLL
Renault Master nýskráður 20.08.2004 
með kæli Nýskoðaður 2010. Ekinn 
137.000 Verð 1990.000 áhvílandi um 
milljón ath öll skipti, upplýsingar í síma 
897-3537.

Korando jeppi til sölu, árg. 2000, 2,3 vél, 
beinsk., bensín. Keyrður 115 þús. Mjög 
vel með farinn. Tilboð óskast, möguleg 
skipti á fólksbíl. S. 669 9370 & 894 
6070.

VW Passat árg. 1999, 1800 vél túrbo. 
Beinsk., ek. rúmlega 200 þús. km. 
Leðurklæddur, topplúga. Allt nýtt í 
bremsum, ný kúpling og sumar og vetra-
dekk fylgja með. Verð 590 þúsund. Uppl. 
í s. 865 5953.

VW Passat Variant trendline árg. 2002, 
sjálfsk. 2,0l. Ek. 103 þús. Kr. 1.290.000. 
Skipti á ód. S. 896 1809.

Reno traffic árg. 11/05. 9 manna, ek. 
aðeins 68 þ. km. Einn eigandi frá upp-
hafi. Disel, hagkvæmur í rekstri og not-
aður í einkanotkun. Verð 2,990.-m. Uppl. 
895 5577.

MB 320 ML 2002/11 ekinn 160 þús. km. 
Verð 2,9 (yfirtekið lán) afb. pr mánuð 41 
þús. S. 618 3074.

Nissan Primera árg. ‘99 ek. 129 þús. Ný 
skoðaður, Nýlega lagfærður og yfirfarinn. 
Verð 290.000 staðgreitt. S. 696 1111.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘99 5d. 5g. ný 
skoðuð. Ek. 194 þús. í góðu standi. Verð 
490 þús. Uppl. í s. 899 5442.

DODGE STRATUS ‘02 ek. 44 þús. mílur. 
Ný tímareim og skoðaður. Verð 950 þús. 
tilboð 790 þús. Uppl. í s. 899 5830.

Ford Econoline E150 V8 5,4l 12/2003 
ek. 55.000 km. Ásett 2.650, Stg. 2.300 
v/s-dekk. S. 896 4664. Myndir flickr.
com/photos/fordeco150

Suzuki Grand Vitara. 6 cil. Bensín. Ssk. 
Ek. 102þ.km. Árg. ‘00. Góður bíll. Verð 
800þ. Engin skipti. S. 557 8480 & 892 
8480.

Tilboð: 990.000 stgr.
Renault Kangoo 2006 ek. 73 þús. Nýsk. 
1600 vél, sjálfsk.  Uppl. 897 2010.

Dodge Caravan árg. ‘98, sk. ‘10, ssk. Ný 
dekk. Verð 340þ. S. 820 4340.

Lækkað verð 1.190 þús.
Citroen Xsara Picasso 2006 ek. 60 þús., 
1800 vél, beinsk. Nýsk. Uppl. 897 2010.

Alfa Romeo 166 2,5V6 24V. Sporttronic 
árg. ‘99. Ek. 118 þús. Sk. ‘10. Sjálfskiptur, 
álfelgur, rafmagn í öllu. Toppbíll + Gott 
viðhald. V. 990 þús. Sími 690 4045.

Transit Connect 12/’04. Ek. 67þ. km. 
Fæst með yfirtöku á lánarest 775þ. + 
VSK. S. 897 9612.

Tilboð! Benz E500 árg. ‘05 til sölu ek. 
63þ.km. Ný dekk og ný yfirfarinn. 3,8 
stgr. S. 868 3608.

Toyota, Dodge, Ford með stórútsölur í 
USA. Útvegum nýja og nýlega bíla frá 
öllum helstu framleiðendum á lægra 
verði. Eigum heima Toyota Highlander 
Hybrid jeppa og Tacoma pallbíll sýninga-
bíla á frábæru verði. islandus.com - Sími 
552 2000.

Kia Pride árg. ‘02 ek. 110þ., smurbók 
frá upphafi, nýleg tímareim, sumar og 
vetradekk, góðar græjur, samlæsingar, 
rafmagn í rúðum. Bíll í toppstandi. V. 
250þ. stgr. S.773 7389

Upphækkuð Suzuki Grand Vitara ‘05 ek. 
45 þús. km. Sjsk., grá á lit. Skipti á dýrari 
bíl, td. Nissan Qashqai eða station bíl. 
S. 898 1954.

Snyrtilegur Dodge Charger SXT árg. ‘06 
ek. 50 þús. km. Sk. ‘11. V. 2.390 þús. S. 
840 1616.

Vistvænn
Til sölu Hyundi Getz ‘08 1.5 disel, bsk, 
ek.20þ. V. 1790þ. Uppl. í S. 898 8835.

M BENZ 200C CDI DIESEL EYÐIR 6-7 
STATION 01’ ekinn 156þ sjálfsk. Ný olía 
á skiptingu og nýlega smurður skoðaur 
í byrjun nóv 10 ásett Verð 1690þ verð 
1380þ simi 891 6769.

Subaru Outback H6-3.0. Árg. ‘02. ek. 
90 þús. Mjög gott eintak! Fullkomin 
þjónustubók. listav. 1.790þ. Tilboð ósk-
ast. Uppl í s. 895 8684 eða jonhjon@
simnet.is

Subaru Legacy ‘07 ek. 29þ. ssk. Listav. 
3.390þ. tilboð 2.890þ. S. 860 3084.

Svartur Wolkswagen Polo ‘03. Keyrður 
107.000 km. Nýbúið að taka í gegn. 
Sumardekk fylgja. Ásett verð 640.000 kr. 
Áhvílandi 332.000. Tilboð óskast. S. 695 
7541 & 694 6040.

Suzuki XL7 ‘03 ek. 85þ. ssk. Verð 1.190þ. 
S. 860 3084.

Peugeot 306 st. 1.6 árg. ‘99. Blár, ek. 
128þ. Sk. ‘10, vetrard. Tilboð 120 þús. 
S. 893 5908.

Til sölu SUBARU FORESTER sjsk., árg. 
‘04 Ek. 34.000 km. Einn eigandi. Verð 
1.750.000. Uppl. í s. 555 3482 & 693 
1695.

Megan Seniec árg ‘98, 1600 vél, 
bs, ek. 177 þús. Nýtt í bremsum. 
Vetrar+sumardekk, nýsko. ‘10. Verð 380 
þús. S. 868 8565

Flottur konubíll
KIA ZEED EXSport árg. ‘07. Diesel, beinsk. 
5 dyra. Keyrður 20þus. Nagla -og sumar-
dekk á álfelgum. 7 ára verksmiðjuábyrgð. 
Skuldlaus. Verð 2,4 millj. eða tilboð. 
Uppl. í S 898 1479 / 770-1477.

Nissan Almera 98 árgerð 2.0 GTI 3 
dyra ný vetradekk skoðaður 2010 S:897-
4805

Dodge Dakota V8, dökk grænn, árg. ‘00 
ek. 195þ. Verð. 600þ eða tilboð óskast. 
Uppl. í s. 898 4202

 0-250 þús.

!!! sjálfskiptur á nýjum 
dekkjum !!!

Nissan Almera árg ‘97, ekinn 177þús, 
sjálfskiptur, 4 dyra, skoðaður 2010, bíllinn 
er á nýjum heilsársdekkjum, ný smurður 
og klár í allt, verð aðeins 190þús, uppl í 
s:659-9696

Til sölu Nissan Almera árg. ‘97 ek. 190 
þús. Gott stgr. tilboð. S. 861 9682 & 
891 7770.

Útsala Útsala! MMC Carisma ‘99. 5g Ek 
155þ. V. 180þ. Opel Vectra ‘99 5dssk 
toppeint. V. 220þ. S. 692 2312.

Suzuki Baleno 1300, 1997 framd. ek. 
147þ. km. Góður bíll, gott útlit. Dökkblár. 
4 nagladekk á felg. V. 170þ. Einnig gír-
kassi í Nissan Sunny 1994. S. 893 8177.

Toyota corolla 1300cc, bsk. árg. ‘97 skoð-
aður til 2010 verð. 220þ. kr. S. 697 4589 
í Rvk.

Ódýrir fyrir laghenta. Toyota Corolla 
1300, 5 dyra, árg. ‘94, bsk. 5 g., rauður, 
þarfnast viðgerðar, er óskaður og ekki 
á númerum. Verð 110 þús. stgr. Einnig 
Daewoo Lanos 1500, 3ja dyra, árg. ‘99, 
bsk. 5 g., grár, þarfnast viðgerðar, þarf 
að laga fyrir skoðun 2010. Verð 125 þús. 
stgr. Uppl. í síma 696 3883.

 250-499 þús.

Station GOTT VERÐ!!
Daewoo Nubira W/G nýskr 8/2001 ekinn 
130 þ km, 5 gíra, rafmangn í rúðum, 
ný nagladekk, krókur, kastarar,skoðaður 
2010, flottur bíll á góðu verði!!!!! verð 
aðeins 350,000- staðgreitt upplí síma 
861-7600

Mjög sparneytinn bíll
Renault Clio árg ‘00, ekinn aðeins 
137þús, bsk, 5 dyra, ný skoðaður fyrir 
2010, góð vetrardekk, góður bíll, eyðsla 
6,8 í blönduðum akstri, verð aðeins 
260þús, s:659-9696

Tilboð aðeins 190þús
Renault Megane 1,4 árg ‘99, ekinn 
aðeins 128þús, ný skoðaður, bsk, lítur 
vel út, góður bíll á grín verði, uppl í 
s:659-9696

Tilboðsverð 390.000.-
Mitsubishi Space Star, árg.’00, ekinn 120 
þús. Sk’10. Uppl. 893-5517

MMC Galant. árg 99, ssk, ek 194 þús. 
Sk 10. Ný tímareim. Verð 450þús . 
696-9787

 500-999 þús.

Bmw 316(1900cc.), árg. ‘99, ek. 98þ., 
umboðsbíll, þjónustubók, vetrardekk, 
sk. 2010. Verð 990þ., gott stgr. verð. S. 
692 2180.

 1-2 milljónir

LEXUS IS 200 01’ EKINN 115Þ nýtt í 
bremsum er á vetrardekkjum góður bíll 
ásett verð 1390þ tilboð 1190þ var í 
skoðun á fimmtudag edurskoðun vegna 
spindilkúla neðri v/m og h/m uppl í 
síma 891 6769.

 Bílar óskast

Vantar Ford F350 2005-2006 Staðgreiðsla 
í boði. Uppl. 660 6707.

Corolla eða Yaris óskast!
Árg. 1998-2001 fyrir 150-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821 2545.

Lancer eða Micra óskast!
Árg. 1996-2001 Fyrir 80-200 þúsund. Má 
þarfnast lagfæringa. Uppl. 772 5450.

Sendibíll óskast
Fyrir 100-300 þús. Ýmsar stærðir koma 
til greina. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
821-2545

Óska eftir BMW, BENZ, VW, OPEL. Má 
þarfnast mikilla lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. eftir kl 18. í s. 867 0783.

Óska eftir sendibíl verður að vera disel 
og sk. ‘10. Má líta ílla út, verð 50-100þ. 
stgr. S. 773 7389.

33 ára kona, öryrki óska eftir bíl á 30-
50þ. stgr. Verður að vera sk. ‘10. S. 893 
2327.

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar 
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfnast 
lagfæringa til uppgerðar eða í parta 
skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400.

Bíladagar
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 Jeppar

Pajero árg.’01. 35“breyttur. 3,2 diesel ek. 
175þ. Tilb. 1950 þús, áhv. 1,2m. Uppl. í 
s. 898 0569

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Erum hjón í Vallarhverfi í Hafnarfirði sem 
vantar barngóða mannseskju til að passa 
tvær stelpur, 3ja og 7 ára af og til á kvöld-
in og um helgar. Nánari uppl 6180317

 Hópferðabílar

Econoline ‘91 7,3d. ek. 200þ. 14 farþ. 
Toppeintak. Sk. skipti á 20-35 m. bíl. S. 
893 1050 & rutuleigan@simnet.is

Man rúta 4x4 árgerð 81 tilboð ósk-
ast,uppl.í síma 896 3801.

 Vörubílar

Scania R500 árg. ‘06 ek. 141þ. og Scania 
144 530 árg. ‘01 ek. 717þ. með frysti. 
Uppl í s. 862 1189.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvél-
ar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

KTM990 AdventureS árg.07 ek.4800km. 
veltigr. töskugr. stýrish. áhv.ca.1.2 ísl. 
ásett 1.6. S898 1986.

 Vélsleðar

 Tjaldvagnar

 Vinnuvélar

Rototilt til sölu
Passar á 20-28t Hitachi og Hyundai 
Upplýsingar: 899-2167

Case 695M til sölu eða langtímaleigu. 
Árg. ‘04, ek. 4 þ. vst. Uppl. í síma 896 
8916.

Grjótskófla á Catt 315
Gjerstad volum Sea 85L, Bredde 
1200mm, 760 kíló. Uppl. í s. 868 0107.

 Bátar

20-40% afsláttur af öllum vörum út 
þessa viku! Þurrgallar, blautgallar, skór, 
hanskar, bátastígvél, hettur, björgunar-
vesti, brimbretti og fl. Fullt af flottum 
vörum! ATH opið frá 17-20 eftirmiðdag, 
12-16 laugardag. Gúmmíbátar & Gallar 
S: 571 1020, Askalind 7, 201 Kópavogur. 
Gúmmíbátar & Gallar, www.gummibat-
ar.is

Sennilega ódýrustu skrúfurnar á mark-
aðnum Útvega koparskrúfur á allar 
gerðir báta, beint frá framleiðanda 
upplýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340.

 Hjólbarðar

Til sölu dekk og felgur undir Polaris. 
Notuð í eina ferð ca. 50 km. Verð kr. 
160.000. Sími 864 4000.

Nagladekk óskast
Óska eftir að kaupa notuð nagladekk, 14 
eða 15 tommu. Uppl. 892-1994

Notuð v.dekk, Michelin 235/75 R 15 á 
álf. undan Suzuki G Vitara amerikutýpa. 
V:60 þ. Uppl.í 8616652

Til sölu 35“ jeppadekk 
fyrir 15“ felgur

4stk. Dick Cepek 35 x 12,5 R 15 LT Radial 
FC- II jeppadekk. Dekkin eru lítið slitin og 
fást fyrir kr. 120.000.-. Upplýsingar í síma 
699 6140 um helgina.

 Varahlutir

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan 
‘97 og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. , Kaupum bíla í niðurrif.

www.netpartar.is 
 Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið virka 
daga 9-18. S. 486 4499 & 486 4477.

Er að rífa Musso ‘96-’04. Hyundai H 1 
‘99.Nissan Double Cap ‘97. Isuzu Trooper 
‘99. Landrover Discovery ‘98. Lanos ‘00-
’02. Nubira ‘02. Galloper ‘00. Cherokee 
‘94. Ford 250 ‘04.Toy Double Cap ‘94. 
Korando ‘98. Kia Sportage ‘97.Opel Astra 
‘97. Kaupum bíla til niðurrifs. Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984.

Til sölu 4 pósta, 4 tonna bílalyfta. 
Ónotuð. Skipti á 2 pósta lyftu æskileg. 
S. 661 8984.

 Viðgerðir

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Jólaskemmtanir

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

 Hreingerningar

gluggahreinsun-bg.com Hreinir gluggar 
er okkar fag. Fáðu tilboð S.892 8949.

Teppahreinsun
Tek að mér teppahreinsun fyrir húsfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga. Upplýsingar í 
s. 892 9499

Tek að mér hreingerningar í heimahús-
um er vön og vandvirk. S. 894 2891, 
Eva.

 Garðyrkja

Jólaskreytingar, trjáklippingar og fellingar, 
laufa og lóðahreinsanir, stéttahreinsun, 
þökulagnir, jarðvegsvinna, smíðar og 
margt fleira. Garðar Best ehf s. 698 
9334 www.garðarbest.is, netfang: gard-
arbest@gardarbest.is

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.

Til sölu Aspir 4-6m. 10.000 kr. stk. nokk-
uð magn. Upplýsingar í s: 898-2489.

Tökum að okkur hellulagnir,þökulagn-
ir önnums jarðvegsskipti og drenlagnir 
gerum föst verðtilboð S 862 8530

 Bókhald

Alhliða bókhaldsþjónusta fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Vönduð vinna, hagstætt 
verð. s. 892 5784

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! Uppl. 
í s. 773 0317.

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
uppl. s. 891 9890

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar og allir alm. flutningar. 
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

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.

ERU SKOLPLAGNIR 
BILAÐAR?

Endurnýjum skolplagnir með 
nýrri tækni, ástandsskoðum 

skolplagnir með röramyndavél.
Kíktu á nylogn.is Uppl. í síma 

893 9229.

Bíladagar

Auglýsingasími

– Mest lesið

Þjónusta
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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.

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

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.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
vanur allri smíðavinnu úti sem inni, 
áratugareynsla. Uppl. s. 867 7753

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

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá A-Ö 
Niðurrif-Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@
flisaverk.is S: 898 4990.

Húsviðhald
Húsasmíðameistari með alhliða reynslu 
getur bætt við sig verkefnum í nýsmíði 
og viðhaldi Ólafur 848 2680.

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

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598. .

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

NUDD. NUDD. NUDD. Whole Body 
Massage ForYou! Check The Girl from 
Czech. S. 822 7301.

Afslappandi nudd þar semer hugsað 
vel um þig. Tilb.3900. www.nudd.biz 
s: 772 2600.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

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

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

 Skemmtanir

 Múrarar

Viðgerðir
Allt almennt húsaviðhald, utan sem 
innan. Múrverk, flísar og margt fl. S. 
847 2209.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

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

Ódýr blekhylki í HP, Brother, Canon 
og Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is

Peysu- og buxnadagur 
hjá GreenHouse

25% afláttur af peysum og buxum í dag 
laugardag. Opið 10 - 14. GreenHouse 
Rauðagerði 26

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. Tilboð Jólakort með umslagi 
99 kr.- www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.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!!

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. Fallegar og ódýrar jóla-
gjafir. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata. 
Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is

ERGOLINE 600 
AVANTGARDE 
LJÓSABEKKIR

2 SUPER POWER BEKKIR OG 
2 TURBO POWER BEKKIR. 

Bekkirnir eru 7 ára gamlir og í 
mjög góðu standi.
TILBOÐ ÓSKAST. 

S. 893 4329 & 820 0937.

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.

Rafmagnshægindastóll frá Eirberg, 1 
árs. Kostar nýr 159800 kr.Selst á 80 
þús. 899 4794.

17“ LCD flatskjá frá Philips til sölu. 
Tveggja ára. 40 þúsund. 899 4794.

Lager/vefnaðarvara
Falleg og vönduð spönsk efni í metravís 
til sölu. Góð bólsturefni og bómullar-
efni. Mikið úrval. Uppl. í s. 692 8022.

Euros for sale. Evrur til sölu. S. 892 
8063.

Þýskt þrekhjól til sölu. Gott verð. S. 
698 3477.

Sófasett til sölu, verð 20.000. 
Eldhúsborð og stólar, verð 15.000. 
Aiwa heimabíó, verð 15.000. S. 773 
7389.

Breskur fjárfestir selur Evrur og Bresk 
pund (GBP) í skiptum fyrir ísl. krónur: 
danielmcleish@gmail.com

Bókasafn út dánarbúi til sölu. Uppl. í s. 
588 9326 & 843 0543.

Prjónavél til sölu, Passat Pingouin gull-
garn 20g dökkur. Uppl. í s. 863 1089.

450w canwood bílahátalarar. V. 8 þús., 
öflugur bílakraftmagnari. V. 8 þús., skrif-
borð v. 5 þús. S. 847 2786.

 Gefins

Við erum ungt par að byrja búskap, 
okkur vantar allt innbú myndir, styttur 
ofl. Mjög ódýrt, helst gefins. S. 847 
2786

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

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 live fitness hlaupabraut og 
cross traimer. Einnig Svhwinn spinning 
hjóli. S. 861 5718.

20 ft gámur óskast. Ólafur 848 2680.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakk-
inn með poka, strengjasett og stilliflautu. 
4/4 stærð 15.900.- Rafmagnsgítarpakkar 
frá kr. 39.900.- Þjóðlagagítarpakkar 
frá 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 79.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Einnig harmonikkukennsla. Sími 
824 7610 & 660 1648.

hljómsveitarpláss til leigu.Öryggis og 
mydavélakerfi, hagstæð leiga s:772-
3853

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Fiskiteljari frá Vaka, með festingum, 
safneiningu og sólarrafhlöðu til sölu 
eða leigu. S.664-7001.

 Bækur

Vil kaupa AndrésÖnd syrpur nr.17-
33-40-45-62-63-71 kr.300 stk uppl.
s.8643974

 Til bygginga

Óska eftir steypustöð, steypuhrærivél 
og tækjum til einingaframleiðslu.s:869 
2500.

Til sölu ný iðnaðarhurð m/12 gluggum 
BxH : 2390x2180mm. Kr 200 þ. S: 
848 3377.

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og 
ulfurinn.is

 Verslun

Allar Hrekkjavökuvörur á 50% afslætti 
í nokkra daga. Skraut, grímur o.fl. 
Hundruðir vara. Partýbúðin, Faxafeni 
11

HEILSA

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

ÓKEYPIS  RÁÐGJÖF Í 
ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, 
Pétur 773-1025, Katrín 699-6617, Drífa 
695-8464.

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.

 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

Maxiwell Nuddpúðinn sem allir eru 
að tala um. Var í þættinum Nýtt Útlit. 
Verð 43.000. Jólatilb. 34.900. Sendum 
í póstkröfu. Sími 588 2580 eða 661 
2580. www.logy.is

Heimanuddpakkinn frá EarthLite. Í 
pakkanum er höfuðpúði sem þú setur 
undir rúmdýnu og byrjar svo að nudda 
eftir DVD kennsludisk. Frábær gjöf. Sími 
561 9400 www.Rikki.is

Ódýrir og vandaðir ferðanudd- og 
óléttubekkir til sölu. Nemaafsl. 891 
6447 Óli.

J. B. HEILSULIND
 Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
Ayur Veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin

 Snyrting

www.ilmvatn.net - Ný vefverslun með 
ilmvötn og rakspíra á frábæru verði.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Smáskipanámskeið - 
Skemmtibátanámskeið

Smáskipanámskeið 25.1. - 6.3., fjarnám 
eða staðarnám. Skemmtibátanámskeið, 
fjarnám 25.1 - 6.3, staðarnám, 27.2. 
- 6.3. Skráning á www.tskoli.is eða í s. 
514 9000. Tækniskólinn, skóli atvinnu-
lífsins.

Til sölu

Stangarhylur  3  –  110 Reykjavík  –  Opið  a l la  daga kl . 13  –  18 nema laugardaga og sunnudaga

VILTU GEFA?

Bækur eða annað til fróðleiks 
og afþreyingar o. fl.

Sækjum ef óskað er / símar: 561 1000 - 661 1720

Allt
milli

himins og jarðar

Tilkynningar
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ICELANDIC-NORSKA
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30, start 23/11. Level II: 4w 
Md to Fr; 12-13:30, st. 23/11. Level 
I: 4w Md to Frd 18-19:30 st. 23/11. 
Level II: 4w Md to Frd 19:45-21:15 st. 
23/11. NORSKA 4 vikur mán til fös; 
I byrjar 23/11, kl 19:45-21:15, stig II; 
25/1. Fullorðinsfræðslan Ármúla 5, s. 
5881169, www.icetrans.is/ice.

SÍÐASTA 
SKARTGRIPANÁMSKEIÐ 

ÁRSINS
23.,24.& 26. nóv kl. 18-22 Verð: 
22.000 kr. Skráning og uppl. s:5551212 
Handverkshúsið Bolholti 4.

ALLT EFNI TIL 
SKARTGRIPAGERÐAR!

Allt efni til skartgripagerðar. Yfir 
300 gerðir af perlum og nátt-

úrusteinum, gott verð.
Glit, Krókhálsi 5, 110 rvk, s. 

587 5411 www.glit.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HEIMILIÐ

 Málverk

 Húsgögn

Til sölu, 190x200 heilsurúm frá Betra 
Bak. Er með rafmagnsbotni, nuddi og 
heilsudýnu. Kostar nýtt 700 þús verð 
350 þúsm, eins og nýtt. Sími 6612400

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 869 9627.

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

mynni.is Eina löggilda hunda-
ræktunin í landinu.

Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.

Vegna óviðráðanlegra aðstæðna þarf 
ég að láta Skugga frá mér. Hann er 6. 
mán Sharpei tegund. Uppl. í S. 694 
2341.

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

Am.cocker hvolpar m/HRFI ættb til 
sölu. Uppl. 8657830 www.morgun-
daggar.bloggar.is

poodle hvolpar millistærð til sölu 8 
vikna tilbúnir að flytja uppl í s 8614910

Japanese Chin hvolpar til sölu. 
Örmerktir, heilsufarssk. og með ættb. 
Uppl. í s. 659 5335.

 Ýmislegt

Jólahreingerningar!
Tek að mér hreingerningar á fyrirtækj-
um og heimilum fyrir jólin. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. á email hrannar-
jons@simnet.is

 Húsnæði í boði

Stór herbergi í 101!
Til leigu stórt fullbúið herbergi 

í miðbæ Rvk. Aðgangur að 
baði,eldhúsi, þvottahúsi og fríu 

interneti. Laus strax. Á Besta 
stað í bænum.

Upplýsingar í síma 661 7015 og 
898 8685.

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

16fm bjart kjallaraherbergi í Árbæ með 
húsgögnum til leigu í 4 mán. 35þús. 
á mán. Uppl. í s. 661 2016 milli kl. 
16-18.

Höfum herbergi til leigu núna í vetur 
verð frá 45.000 kr. á mán. Erum að 
Grensásvegi 14 Reykjavík. Sími 588 
0000.

Árbær;snyrtilegt lítið herb, húsgögn, 
ísskápur ofl,wc/sturta,þvhús. s. 820 
3515.

Stór 4 herb. íbúð í Reykjanesbæ til 
leigu, laus strax verð 85 þús á mán. 
hússj. innif. Uppl. í síma 7733310

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu í 112
Nýleg og falleg 2ja herb. íbúð á jarðh. í 
sérbýli með sér inngangi. Íbúðin er reyk-
laus. Dýr ekki æskileg. Laus strax. Uppl. í 
s. 899 7012 & 899 9339 eftir kl. 16.

Herbergi til leigu í Kópavogi. Aðgangur 
að eldhúsi og þvottahúsi. Tengi fyrir 
Stöð 2 og Sýn. Uppl. s. 893 2385.

Nýjar 3ja og 4ra herb. íbúð til leigu á 
Akranesi. Uppl. í s. 848 9996.

Til leigu 3 herb. íbúð í Kóp. Aðeins 
reglusamir koma til greina. S. 690 
0080.

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. Verð 59 þ. S. 663 5791.

Herbergi til leigu í Hafnarfirði. Inngangur 
er sameiginlegur. Aðgangur er að bað-
herbergi og eldhúsi eftir samkomulagi. 
Leigist með eða án húsgagna. Leigist 
helst eldri einstaklingi, aðeins koma 
mjög reglusamir til greina. Áhugasamir 
sendið póst á tölvupóstinn adalbjorg@
hotmail.com

Til leigu Neðra Breiðholt Stór góð 2ja 
herbergja íbúð Uppl. S= 553 2866.

HERB. TIL LEIGU MEÐ HÚSG.8-20FM. 
VERÐ FRÁ 35.000 Á MÁN. LEIGUTÍMI 
FRÁ EINNI VIKU EÐA LENGUR. SJÁ 
WWW.HOTELFLOKI.IS BJARNI S.660-
7799.

Stúdíóíb. í Kópav. Vinal. íbúð, nýl. inn-
rétt, sér inng. Leita að traustum leigj-
anda. S: 821 4069.

TIl LEIGU í 101. Rétt há HÍ.Herb.eldhús, 
bað, íssk, þvottav, þurrkari, internet. 
með/án húsg. Frá 1 des-mars/april 
2010. Uppl. í síma: 663 7858.

Til leigu er nýuppgerð íbúð, 55 fm í 
fjórbýlishúsi, 2 herb. ásamt sólskála og 
svölum í 104 Reykjavík. Einungis reglu-
samir og reyklausir koma til greina. S. 
822 4876.

Íbúð í 101 við miðbæinn. 3ja herb. 
íbúð, lyftuhús, 70fm, 90 þús. á mán., 
fæst á yfirtöku lána, engin útborg-
un, laus strax vegna búferlaflutninga 
erlendis. Uppl. í síma 869 2465.

Íbúð til leigu í 111 Rvk, 1. hæð, ca. 
40 fm. Leigist með öllu + internet og 
ísskápur á 75.000. Uppl. í s. 820 3880.

 Húsnæði óskast

Reglusöm og skilvís fjölskylda óskar 
eftir 4-5 herb. íbúð í Laugarnesi, frá 
áramótum. S. 847 4346, 665 8074.

Þrítugt par með barn óskar eftir 3 herb 
íbúð á höfuðb.sv. til leigu. Skilvísi og 
reglusemi heitið. 8657073, 6699332.

Óska eftir 3ja herb. íbúð í Hafnarfirði 
frá 1. des. Aðeins langtímaleiga kemur 
til greina. Haukur, s. 861 6992.

Einstæður faðir með 2 unga drengi 
óskar eftir 3 til 4 herbergja íbúð á svæði 
112 113 Reglusemi og skilvísum greiðsl-
um heitið uppl í síma 84843537 (Árni)

Óska eftir snyrtilegri 3-4 herb(ca 100fm) 
íbúð nálægt Kóp.skóla. Öruggar greiðsl-
ur, langtímaleiga. Greiðslugeta 90 þús 
pr/mán. Uppl. í síma 863 0054.

2 herbergja íbúð óskast fyrir traustan 
einstakling á svæði 101 eða þar nálægt 
frá 1.des, helst með einhverjum hús-
gögnum og útbúnaði. s. 698 2668.

Óska eftir 2 herb. íbúð. Greiðslugeta 
90þ. á mánuði, helst við miðsvæðis. 
S. 773 7389

 Sumarbústaðir

Viðhald sumarhúsa, viðbyggingar, 
nýbyggingar. Er með teikningar af 
48m2, 64m2 og 78m2 húsum. Einnig 
26m2 gesthúsum. Erum á Suðulandi 
, mikil reynsla. S. 893 0422. sveinn-
skorri@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúsnæði
Á Bíldshöfða. 100 fm iðnaðarhúsnæði 
á jarðhæð. Uppl. í s. 892 2722.

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. Nokkrar stærðir, hagstætt 
verð. S: 8224200

Skrifstofa -vinnustofa-verkstæði-versl-
un Til leigu í snyrtilegu húsnæði í 
Hafnarfirði: 20m2, 40m2 og 100m2 
rými. Aðg. að snyrtingum og kaffistofu. 
Sími 898 7820.

Lager/geymslu- og skrifst.húsnæði 
laust í Ármúla. 694 3113, leiga.armuli@
gmail.com

Til sölu eða leigu ca 180 fm atvinnu-
húsnæði á Stokkseyri. Ódýrt. S. 894-
7261

Raðhús, 125 fm á 1. hæð í 110 R til 
leigu frá 10/1 í amk 6 mán. Uppl: lat-
eviolin@gmail.com

BREIÐHELLA HF. Til leigu eða sölu 134 
fm iðnaðarbil. Hurð 4x4m. Skoða að 
taka bíl uppí. Uppl. S 822-5588.

Atvinnuhúsnæði til leigu
Skrifstofupláss til leigu. Er með mjög 
gott og nýlegt ca. 150 fm skrifstofu-
pláss í Grafarholti til leigu. Fullinnréttað. 
Parket og góðar innréttingar. Húsnæði 
með öllu. Gott verð í boði. Uppl. í s: 
823-2610.

Til leigu góð 300 fm hæð í Höfðahverfi 
með góðum innkeyrsludyrum. Sími 
861-8011

Til leigu 330fm iðnaðarhúsnæði á 
Viðarhöfða, 220m gólf + 110fm milli-
loft. Góð Lofthæð. Mjög gott aug-
lýsingagildi. Uppl. í s. 899 4009. Sjá 
myndir http://picasaweb.google.com/
nansy83/vidarhofdi

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Er með upphitað geymsluhúsnæði fyrir 
Fellihýsi - tjaldvagna - hjólhýsi - pall-
hýsi. S. 867 1282.

Sparaðu þér sporin
Sparaðu þér sporin Upphituð geymsla 
fyrir bíla, ferðavagna, mórorhjól og báta 
í pósnúmeri 105 Reykjavik. Uppl í síma 
824 8425.

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

 Gisting

42 ferm stúdíóíbúð til leigu með öllu 
sem til þarf. skammtímaleiga. uppl, í 
s-8221941

2 manna herb. í miðbæ Rvk. 6500 
kr. nóttin. Gistiheimilið Egilsborg s. 
896 4661.

Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði. Sjá nánar á mim-
is4rent.com.

Vel búin orlofsíbúð til leigu á Akureyri 
með svefnrými fyrir 6 manns. Staðsett á 
rólegum stað hentugt fyrir fjölskyldufólk. 
Nánari upplýsingar í síma 771 7067.

 Atvinna í boði

Djarfar og skemmtilegar konur sem 
vilja skemmta sér í góðra vina hóp 
og hagnast á útliti sínu og kynþokka í 
leiðinni finna allskonar tekjumöguleika 
á kanínuvefnum. Kynntu mér málið. 
PurpleRabbit.is.

Hefur þú metnað og 
áhuga til að veita góða 

þjónustu?
Pizza Hut getur bætt við sig nokkrum 
starfsmönnum í hlutastarf og fullt starf. 
Pizza Hut er fjölskyldu veitingastaður 
þar sem boðið er uppá fulla þjónustu til 
borðs. Allir starfsmenn fá góða þjálfun 
og þurfa að standast alþjóðleg viðmið 
í þjónustu og viðmóti. Hæfniskröfur: 
Þjónustulund, samviskusemi, reglu-
semi, hæfni í mannlegum samskiptum 
Lágmarksaldur er 18 ára, Góð tök á 
íslensku er skilyrði. Umsóknir sendist á 
www.pizzahut.is.

Jolli í Hafnarfirði
Óskar eftir starfsmanni í afgreiðslu í 
hlutastarf. Lágmarksaldur 18 ára. 
Vinnutími 1 virkt kvöld og önnur hver 
helgi. Umsóknareyðublöð á: www.
umsokn.foodco.is

SOKKABÚÐIN COBRA Kringlunni. 
Óskar eftir starfsmanni í hlutastarf. 
Viðkomandi þarf að vera 20 ára eða 
eldri og reyklaus. Áhugasamir sendi 
umsókn með mynd og upplýsingum 
um meðmælendur á ari@leistar.is.

Viltu komast á sjóinn?
Sjóarinn.is er einfaldasta leiðin. Skráðu 
þig á www.sjoarinn.is og láttu okkur 
um að finna vinnu fyrir þig.

Bílamálari óskast
Bílmálning ehf. óskar eftir bifreiða-
smið og bílamálara. Góð laun í boði. 
Umsóknir sendist á tjonaskodun@tjon-
askodun.is. Uppl. í s 445 6480.

Veitingahús í Hfj. óskar eftir starfsfólki 
í sal, íslenska skilyrði. Uppl. í S: 822 
5229.

 Atvinna óskast

Óska eftir hálfdagsstarfi margt kemur til 
greina er vön afgreiðslu. Ellý 695 6921.

 Viðskiptatækifæri

Frábært þóknunarkerfi. Miklir tekju-
möguleikar. Áhugasamir hafi samband 
bjornelmar@hotmail.com

 Tilkynningar

Hríseyingar Hríseyinga !!! 
BINGÓ..

Munið Bingóið, sunnudaginn 22. nóv-
ember kl: 14, í Áskirkju, Vesturbrún, 104 
RVK (ATH. ný staðsetning).

 Einkamál

Við erum hérna yndis-
legar dömur og langar til 

að heyra í þér .
Hringdu!!! okkur hlakkar til að 

heyra í þérr. Hver verður daman 
þín í kvöld?

Sími 908 6666 - 908 2000.

Símadömur 908 1616
Hringdu og daðraðu við okkur. 

Njóttu þess að tala og hafa 
gaman að.

Við erum alltaf við. 

Vodafone/Tal
908 1616

 Ný upptaka
Hún tók sjálfa sig upp í ljúfum leik í 
baði í - og hlustaðu eftir blæbrigðum 
raddarinnar þegar nær dregur, þau eru 
svo ákaflega djúp og innileg. Þú heyrir 
upptökuna hjá Sögum Rauða Torgsins, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9930 
(kreditkort) uppt.nr. 8570.

Fjörugar símadömur
Nú er stuð á dömunum á Rauða 
Torginu! Undanfarið hafa um 10 ynd-
islegar dömur verið að leika sér og það 
hefur ekki verið spjallað svona mikið 
síðan löngu fyrir hrun! Hver verður 
vinkona þín í kvöld? En á morgun? 
Símar 908-6000 (símatorg) og 535-
9999 (kreditkort).

Skemmtanir

Tapað / Fundið
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GÆSALIFRATERRINE MEÐ 
FURUHNETUM Í FORRÉTT
gæsalifraterrine (úr Ostabúðinni 
við Skólavörðustíg) eða „foie 
gras“
jólasalat (kínakál) 
1 stk. rauðlaukur
um það bil 2 msk. rauðvínsvíne-
dik
epli
2-3 msk. sykur
ristaðar furuhnetur

Skerið rauðlauk-
inn niður og hitið 
hann í olíu á pönnu. 
Þegar hann er orð-
inn mjúkur og farinn 
að brúnast setjið þá 
sykurinn út á og látið 

hann brúnast með. Þá er vínedik-
inu bætt saman við. Látið malla í 
nokkrar mínútur. 

Skerið eplið í teninga og léttsteik-
ið á pönnu og sykrið ef vill. Bæði 
laukur og epli eru kæld 
niður.

Skerið þunna sneið af 
gæsa-

lifur og setjið á hvern disk ásamt 
tveimur til þremur salatblöð-
um sem í eru sett rauðlaukur og 
eplateningar. Skreytið með furu-
hnetum og einnig má bæta við 
rúsínum sem legið hafa í bleyti. 
Best er að skera gæsalifraterrine 
kalda og láta sneiðarnar bíða við 
stofuhita á meðan eldað er. Tilval-
ið að bera fram með Muscat de 
Rivesaltes styrktu víni frá Pujol.

ANDABRINGUR FRÁ HLÍÐ-
ARBERGI með villisveppara-

gú, steiktri sellerírót og 
rjómalagaðri soðsósu 
kirsuberjum. 
Tvær andabringur frá 
Hlíðarbergi, frosnar 
(fást í Frú Laugu)

villisveppir (lerki- eða aðrir mat-
sveppir) týndir í sumar, þurrk-
aðir eða frosnir (fást líka hjá Frú 
Laugu),
1 poki af Flúðasveppum
1 stórt hvítlauksrif, saxað 
2 msk. steinselja, saxað  
2-3 msk. rjómi
1 msk. hreinn rjómaostur  
1 miðlungsstór sellerírót 
kirsuber
kirsuberjasósa (Den gamle 
Fabrik)
smjör og ólívuolía, til steikingar
salt og pipar

ANDABRINGURNAR
Ristið laust stóra tígla í fituna á 
bringunni, saltið og piprið báðum 
megin. Byrjið að steikja á þurri 
pönnu (engin feiti) bringurnar fitu-

megin við góðan hita. Snúið þeim 
við nokkrum sinnum þangað til 
þær eru orðnar vel brúnaðar. Látið 
þær þá bíða í fimm mínútur. Klárið 
að steikja bringurnar í heitum ofni 
(180°) í átta til tíu mínútur, eftir 
stærð bringanna. Látið kjötið jafna 
sig í 5 mínútur, áður en það er 
skorið niður í þunnar sneiðar. Það 
er best rósrautt að innan.

VILLISVEPPARAGÚ
Steikið sveppina í smjöri, saltið 
þá strax (þeir taka minna smjör 
inn). Blandið saxaðri steinseljunni 
og hvítlauksrifinu saman. Þegar 
sveppirnir eru orðnir vel brúnað-
ir, stráið þá hvítlauks-steinselju 
blöndunni yfir sveppina. Hrærið 
varlega en vel í um eina mínútu 
og takið pönnuna þá af hellunni. 

FRÖNSK MATARVEISLA
Fyrir fjóra 

Fullkomið á frankst 
matarborð.

Ljúffengar andabringur eldaðar að 
hætti Dominque 

Þær eru fyrst snöggsteiktar og svo bak-
aðar í ofni 

Dominique segist hafa mjög 
gaman af því að elda þegar 
hún hafi tíma til þess og sér-

staklega ef hráefnið sé gott. Hún 
segir hið íslenska ekki síðra en 
hið franska en hins vegar sé fjöl-
breytnin meiri í Frakklandi. Þau 
tala saman á frönsku og njóta þess 
greinilega um leið og þau skála í 
hvítvíni og borða girnilega forrétt-
inn hans Stéhapane, að minnsta 
kosti er mikið hlegið.  

Þrír Frakkar og allir í mat
Dominique fer eftir hugmyndafræði 
„slow food“. Í henni er lögð áhersla á 
að maturinn sé bragðgóður, hreinn 
(ómengaður) og á sanngjörnu verði 
fyrir framleiðanda sem neytanda. 
Einnig er notað staðbundið hráefni í 
staðinn fyrir að sækja það yfir hálf-
an hnöttinn. Hún býður upp á aðal-
réttinn í boðinu sem er andabringa 
(frá Hlíðabergi í Suðursveit) með 
steiktri sellerírót, villisveppara-
gúi og rjómalagaðri soðsósu með 
kirsuberjum. „Maður kemst bara í 

jólaskap,“ segir hún hlæj-
andi. Aðspurð segist hún 

aldrei hafa það sama í jólamat. „Það 
er aldrei það sama jól eftir jól, nema 
gæsalifrarkæfan þegar fjölskyldan 
kemur saman. En hvort sem það eru 
jól eða ekki verður maður að gefa 
sér góðan tíma til að borða.“ Dom-
inique á ekki í vandræðum með að 
velja vín með matnum því hún á og 
rekur Vínskólann og heldur meðal 
annars vínsmökkunarnámskeið á 
hans vegum. „Þetta eru mjög vin-
sæl námskeið, sérstaklega nú fyrir 
jólin. Íslendingar eru sífellt að fá 
meiri áhuga á vínum, þeir eru að 
uppgötva að vín er ekki sama og 
vín.“

Frönsk og fáguð sælkeraveisla
Frönsk matargerð er þekkt fyrir frumleika, gæði og gott bragð. Þrír Frakkar, þau 
Dominique Pledel-Jónsson, Stéphane Aubergy og Tómas Lemarquis gáfu sér 
tíma í annasömum nóvember á dögunum og hittust í hádeginu og gæddu sér á 
góðum mat og drykk. 

Jólaborðið var fallega skreytt 

F A E



Sítrónuerta Tómasar kitlar bragðlaukana og er svo lík sólinni á litinn!

Tómas LeFrakkarnir skála í góðu rauðvíni enda mörgu að fagna. Stéphane ætlar að kynna Íslendingum desertvín, Tómas hefur 
leikið í fyrstu íslensku jólamyndinni og   Dominique hefur í nógu að snúast með vínskólann sinn fram að jólum.  

Hellið rjómanum þá út í og bland-
ið vel saman við rjómaostinn. Hitið 
aðeins aftur þangað til þykknar. 
Takið af hellunni.

STEIKTIR SELLERÍRÓTARTEN-
INGAR
Skrælið vandlega sellerírótina og 
skerið hana í smáteninga. Steik-
ið í blöndu af vel heitu smjöri og 
ólívuolíu þangað til teningarn-
ir eru orðnir vel brúnir og mjúkir. 
Saltið og piprið.

RJÓMALÖGUÐ SOÐSÓSA MEÐ 
KIRSUBERJUM
Dominique vill helst búa til soð-
sósu frá grunni og gerir það þegar 
hún kemst í fuglabein. En það 
má vel nota anda- og gæsasósu-
grunninn frá Hafmeyjunni og fara 

eftir leiðbeiningum (annars bæta 
rjóma og einni msk. af rjómaosti 
í soðsósuna). Notið þrjár til fjórar 
msk. kirsuberjasósu (Den gamle 
Fabrik) og tvær msk. rétt áður en 
sósan er borin fram. Setjið eitt 
kirsuber og nokkra dropa af kirsu-
berjasósu á diskinn til að skreyta.

SÍTRÓNUTERTA
TERTUBOTN
250 g hveiti
125 g smjör
salt
vatn

Setjið hveiti, smjör, salt og vatn 
í skál og hnoðið. Setjið deigið í 
grunna skál og látið hluta af því 
ná út fyrir brúnina. Stingið í deigið 

með gaffli og bakið það í ofni við 
meðalhita eða þar til það hefur 
tekið þokkalegan lit.

FYLLING
2 stk. egg
1 stk. eggjarauða
100 g sykur
50 g smjör
rifinn sítrónubörkur
safi úr tveimur úr sítrónum.

Hrærið saman tveimur eggjum og 
eggjarauðu. Blandið hinu hráefn-
inu saman við og hitið á vægum 
hita í potti þar til blandan hitnar. 
Athugið að hún má ekki sjóða. 
Hellið yfir tertubotninnn. Setjið 
botn í fimm mínútur í ofn við um 
það bil 210 gráðu hita.

Undir þetta tekur Stéphane en 
hann á og rekur fyrirtækið Vín-
ekruna. „Ég flyt inn frönsk vín 
sem hafa sterkan uppruna og með 
áherslu á lífrænt ræktuð vín. Í 
Frakklandi eru vín svo eðlilegur 
hluti af matarmenningunni og hér-
lendis hefur það verið að breytast 
í þá átt að Íslendingar eru farnir 
að njóta meira léttvíns með mat. 
Vín ætti aldrei að vera án matar. 
Nú þegar styttist til jóla set ég 
áherslu á styrktu vínin eða desert-
vín, Rivesaltes, Muscat de Rives-
altes og fleira, sem henta bæði 
með forréttum og eftirréttum. 
Íslendingar eru mjög áhugasam-
ir og það er ánægjulegt að kynna 
fyrir þeim ný vín og samsetning-
ar.”  

Tómas Lemarquis, sem leikur 
í kvikmyndinni Desember, ætlar 
að eyða jólunum í París í Frakk-
landi. „Ég skil jólin hérna eftir í 
fyrstu íslensku jólamyndinni þar 
sem ég leik aðra aðalpersónuna,“ 
segir hann og brosir. „Ég er mjög 
ánægður með þessa mynd og hún 
kemur fólki í jólaskap.“ Hann segir 
samt að myndin sé ekki eingöngu 
gamanmynd. „Þetta er fjölskyldu-
mynd en hún fjallar líka um alvöru 
lífsins, djúpar tilfinningar en líka 
sæta tíma. Athygli blaðamanns 
beinist nú að kökunni sem Tómas 
heldur á. „Þetta er sítrónuterta, 
uppskriftin er búin að vera lengi 
í fjölskyldunni. Ég man bara eftir 
henni síðan ég var barn og hún er 
búin að vera í uppáhaldi síðan,“ 
segir hann brosandi. - uhj 

Girnileg gæsalifur.
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Í KÍNA RÍKJA BORÐSIÐIR  sem eru frábrugðnir því sem við Vestur-
landabúar eigum að venjast og getur verið gott að kynna sér þá áður en 
þar er sest að snæðingi. Að tala með fullan munninn er til að mynda full-
komlega viðurkennt í Kína og eins að sötra. Þá er það talin sérstök kurteisi 
að ropa eftir mat en það á að gefa til kynna að matargesturinn sé saddur 
og ánægður. Sums staðar er það álitin móðgun við kokkinn ef gestir láta 
það ógert. Kínverjar nota yfirleitt prjóna í stað hnífa-
para en með þeim má aldrei benda á neitt eða 
sveifla til að hóa í þjóna. Ef þeir eru ekki í notk-
un er mikilvægt að leggja þá niður eða til hliðar 
við diskinn en það er álitinn dónalegt að stinga 
þeim ofan í matinn. Þegar gesturinn hefur feng-
ið nægju sína ætti hann að gefa þjóninum það til 
kynna með því að skilja smávegis eftir á disknum. 
Það er ekki talið dónalegt heldur á að gefa til kynna 
að hann hafi borið meira en nóg á borð.

KJÚKLINGARÉTTUR
2 kg af kjúklingi, úrbein-
uðum og skornum í 3,75 
sentimetra bita

KRYDDLÖGUR
1 tsk. mulið saffran, 
leyst upp í 2 msk. af 
heitu vatni
1 bolli lime-safi, ferskur
2 msk. ólífuolía
2 stk. laukar, afhýddir 
og fínt saxaðir
2 stk. hvítlauksgeirar, 
afhýddir og pressaðir
2 msk. appelsínusafi
2 msk. hreint jógúrt
2 tsk. salt
2 tsk. svartur pipar

Blandið uppleystu saffran 
við lime-safa, ólífuolíu, 
lauk, hvítlauksgeira, app-
elsínubörk, jógúrt, salt og 
pipar í stórri skál. Þá er 
kominn fínasti krydd lögur. 
Bætið kjúklingabitum út í 
helminginn af kryddlegi. 
Látið hann marínerast í 
minnst átta klst. í ísskáp. 
Snúið kjúklinga bitunum 
tvisvar á þeim tíma. 
Þræðið bita á nokkur 
steikar spjót. Grillið hvert 

og berið afgang-
inn af krydd-

legi á kjúkl-
inginn þar 
til hann er 
orðinn eldað-

ur. Berið fram 
með grjónum.

PERSNESKUR 
KJÚKLINGUR Á 
SPJÓTI
Fyrir 6 -7

Í Borgartúni 14 hefur fyrsta 
íranska veitingahúsið verið 
opnað á Íslandi. Eldhrímnir 

kallast staðurinn og þótt heitið 
hljómi norrænt bera réttirnir 
keim af persneskri matargerð 
sem eigandinn Elham Sadegh 
Tehrani og hennar samstarfsfólk 
töfra fram úr erminni.

„Mig hafði lengi dreymt um 
að opna veitingastað, enda mikil 
áhugamanneskja um matar-
gerð. Eftir að ég útskrifaðist sem 
matvælafræðingur frá Háskóla 
Íslands var ég eindregið hvött 
áfram af mínum nánustu að láta 

vaða og svo fór að ég ákvað að 
láta drauminn rætast,“ upplýsir 
Elham, sem hefur verið áhuga-
söm um matargerð frá því að hún 
man eftir sér. „Ég sýndi strax sem 
barn hæfileika í þessa átt. Systr-
um mínum fannst maturinn minn 
það góður að þær buðu foreldrum 
okkar til að taka til í herberginu 
mínu og þrífa eftir mig í eldhús-
inu gegn því að ég fengi að verja 
meiri tíma í eldamennskuna,“ rifj-
ar Elham upp og hlær.

Elham segir Íslendinga ekki 
síður hrifna af eldamennskunni. 
„Þeir eru mjög áhugasamir um 

persneska matargerð og fyrst 
eftir að ég opnaði var stöðugt 
verið að biðja mig um að fjölga 
slíkum réttum á matseðlinum, 
þannig að ég varð við þeirri bón,“ 
útskýrir hún og hrósar Íslending-
um fyrir áhugann sem þeir sýna 
matarmenningu annarra þjóða. 
„Það er mjög gaman að elda fyrir 
ykkur.“

Meðfylgjandi er uppskrift að 
persneskum kjúklingarétti sem 
nýtur mikilla vinsælda í heima-
landi Elham, Íran, og ekki síður á 
meðal viðskiptavina Eldhrímnis. 
 - rve

Persneskt lostæti

Elham hefur alltaf haft mikla ástríðu 
fyrir matargerð og opnaði nýverið veit-
ingastað þar sem hollur matur og gæði 
eru í öndsvegi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Eldhrímnir er nýlegur veitingastaður í 
Borgartúni.

Mikil áhersla er á notalega stemningu á 
staðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kjúklingur á spjóti að persneskum sið 
nýtur mikilla vinsælda bæði í heimalandi 

Elham og meðal viðskiptavina Eldhrímnis. 

Elham Sadegh Tehrani hefur haft brennandi áhuga á matargerð frá því hún man eftir sér 
og var aðeins ellefu ára farin að elda ofan í stórfjölskyldu sína í Íran. Nú hefur þessi ástríðu-
kokkur opnað sinn fyrsta veitingastað á Íslandi þar sem ýmislegt góðgæti er á boðstólum.

margt smátt
PYLSA SEM BRAGÐ ER AÐ  
Bratwurst er yfirleitt gerð úr kálfa-, 
svína- og nautakjöti. Nafnið er þýskt 
og stendur „brat“ fyrir smátt skorið 
kjöt og „wurst“ fyrir pylsu. Bratwurst 
er grilluð eða soðin, þá stundum upp 
úr bjór. Pylsan er ýmist borðuð í brauði 
með sterku þýsku sinnepi eða með súr-
káli og soðnum kartöflum.

BRAGÐGÓÐUR EFTIRRÉTTUR  Halva er samheiti 
yfir sæta eftirrétti í Mið-Austurlöndum, Asíu, Balkan-

skaganum og meðal gyðinga. Halva er tvenns 
konar. Önnur tegundin er hveitilöguð, hlaup-
kenndari og inniheldur olíu, hveiti og sykur. 
Sú tegund er mjög vinsæl í Íran, Tyrklandi, 

Sómalíu, Indlandi og Afganistan. Í hinni teg-
undinni er aðallega tahini, sem er sesamsjör, og 
sykur, og er  vinsælli á Balkanskaganum, Egypta-

landi, Írak og Ísrael. Halva getur eins innihaldið sól-
blómafræ, hnetur og baunir eða grænmeti.

A

FORRÉTTUR
Kókos naan með chutney
Kókosfyllt naan brauð með þrem tegundum af chutney

AÐALRÉTTIR
Tandoori Kalkúnabringa
Íslensk kalkúnabringa, marineruð og grilluð í tandoori ofni

Lamb Tikka masala
Lambafille í sósu úr jógúrt, lauk, tómat, garam masala, engifer og hvítlauk.

Murgh Makhni
Smjörsteiktur kjúklingur, eldaður í rjóma, tómat, lauk, engifer, hvítlauk og chilly.

Panneer Saag
Paneer með chilly, lauk, kummin, tómötum og kóriander.
Naan, chutney, raita og hrísgrjón

EFTIRRÉTTUR
Ris Kheer
Eftirréttur úr hrísgrjónum og mjólk, nokkuð líkur ris ala mand

5.900 kr. á mann

Velkomin

Frakkast ígur 12, Reykjavík • s ími 551-7722 • www.indianmango. is

Jólamatseðill
fyrir átta eða fleiri 

„Besti indverski veitingastaðurinn í Reykjavík“ 
samkvæmt www.tripadvisor.com



...THE DELI  í Bankastræti 14. 
Þar er hægt að grípa með sér eða 
borða á staðnum ljúffengan mat sem 
angar af ferskleika. Góð tilbreyting 
frá mötuneytum og majonessam-
lokum sem svo oft rata á hádegis-
matseðilinn. Við mælum sérstak-
lega með bita af hrísköku staðar-
ins í eftirrétt.

...RÖSTI MEÐ EPLASÓSU 
 Rösti eru kartöfluklattar sem búnir 
eru til úr rifnum kartöflum, lauk, 
hvítlauk, hveiti og eggjum. Klatt-
arnir eru steiktir á pönnu og borð-
aðir með eplasósu og eru sérstak-
lega vinsælir meðal Þjóðverja. Víða 
í Þýskalandi er hægt að kaupa rétt-
inn á jólamörkuðum.

...MISO-SÚPU  á Ósushi í Iðu-
húsinu. Miso-súpa er tær japönsk 
súpa með púrrulauk, þangi og tófú-
bitum. Sölt og sérstök súpa sem 
er einstaklega góð þegar kalt er 
í veðri. 

VIÐ MÆLUM MEÐ…

Nýjar vörur – betra verð !!!

Flísar 30x60  Tarkett Eikarparket Ullarteppi  Heimilisdúkar
3 litir kr. 3.990.- m2 kr. 4.990.- m2 frá kr. 3.390.- m2 frá kr. 1.990.- m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

STÓRAUKIÐ ÁHORF 
Á FRÉTTIR STÖÐVAR 2 OG ÍSLAND Í DAG!

Tölurnar tala sínu máli. Um leið og við þökkum 
áhorfendum frábærar viðtökur, bendum 
við auglýsendum á þennan skýra valkost.

* Skv. rafrænum mælingum frá Capacent í 12-80 ára aldurshópi, meðaláhorf á mínútu fyrstu 8 mánuði ársins.

40%36% Áhorf á Ísland í dag 
hefur aukist um 

40% milli áraÁhorf á fréttir 
hefur aukist um 

36% milli ára



Öll helstu áhöldin í eldhúsið

Saeco eru mest seldu 
sjálfvirku kaffivélarnar 

á Íslandi um árabil
Saeco Xsmall
1500w kaffivél með katli úr ryðfríu stáli, kvörn úr 
keramik, Panarello flóunarstút og framhlið  úr plasti.

Frábær kaup í smátækjum

1450w Café Caprice KAFFIKANNA sem sýður
vatnið. Dropastoppari. Tekur  8-12 bolla.

FULLT VERÐ 19.990
TILBOÐ 16.900 VERÐ 79.900

Severin AH7908
Þráðlaus handryksuga með vegg-
festingu og hleðslutæki fylgja.

Severin AT2514
Stál BRAUÐRIST með mörgum stillingum,
mylsnubakka og bolluhitara. Tekur 2 sneiðar.

FULLT VERÐ 14.990
TILBOÐ 12.990VERÐ 5.790

Severin KG2396
1800w HEILSUGRILL með hitastilli og
viðloðunarfríum plötum. Auðvelt að þrífa.

Severin BM3983
1000g BRAUÐVÉL með LCD skjá, 12 stillingum fyrir
brauð, kökur ofl. 3 skorpustillingar og tímastillir.

TILBOÐ 15.900
FULLT VERÐ 17.990

TILBOÐ 3.990
FULLT VERÐ 5.990

TILBOÐ 3.990
FULLT VERÐ 4.990

VERÐ 5.990

Severin SM3726
250w TÖFRASPROTI  með  
ryðfríum stálhnífum og 
tveimur hröðum. Mest 
17.000 snúningar.

TILBOÐ 3.990
FULLT VERÐ 6.990

TILBOÐ 4.490
FULLT VERÐ 6.990

Severin KW3667
Eldhúsvog með LC skjá. Tekur allt að 5kg
með 1gr nákvæmni. Slekkur sjálf á sér.

Severin SA2963
700w samlokugrill með hitaþolinnni hýsingu 
og viðloðunarfríum plötum. Auðvelt að þrifa.

Severin SM 3714
1,75 lítra blandari með 
plastkönnu. 600 wött.

Hjá okkur finnast gjafirnar

KitchenAid 5KSB52
500w blandari með 5 hröðum,
stórum stálhníf og glerkönnu.

- handgerðar með dassi af  sköpunargleði

WilliamBoundsHágæða pipar- og saltkvarnir

JÓLATILBOÐ

Fæst í mörgum litum
– Verð frá kr. 79.900

Fæst í mörgum litum
– Verð frá kr. 37.900

 Verð frá kr. 5.990

Glæsileg 90 ára afmælis 
glerskál að andvirði 
kr. 17.900 fylgir öllum 
KitchenAid hrærivélum

Einnig fylgir frábær KitchenAid 
matreiðslubók !
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LAUGAVEGURINN ROKKAR

Þ að jákvæða 
finnst mér vera 
þessi gígantíska 
aukning í verslun 
útlendinga á 

Íslandi. Maður finnur rosaleg-
an mun á Laugaveginum en 
það virðist sem útlendingar 
versli minna í mollunum. 
Það er alltaf verið að tala 
illa um Laugaveginn en mér 
finnst hann gjörsamlega vera 
að rokka þessa dagana. Ef 
þú gengur niður Laugaveginn er fullt af vönduðum búðum og mun minna af 
auðu rými en oft áður.“  

Björn Ólafsson í versluninni Brim.

DÁSAMLEGIR TÍMAR Í 
MENNINGUNNI

Þ að jákvæða við 
kreppuna hér á 
Ísafirði er að mun 
fleiri sækja nú leikhús 
og tónleika, með 

þeim snilldar afleiðingum að við 
fáum fleiri listamenn í heim-
sókn. Það er líka mikil vakning í 
lista- og menningarlífinu hér og 
hver einasti spilandi maður er í 
það minnsta í tveim hljómsveitum. 
Kómedíuleikhúsið sem var alltaf 
einleikja leikhús – enda bara einn 
lærður leikari í bænum – hefur 
stækkað við sig og býður nú upp 
á sýningar með tveimur leikurum. 
Við upplifum því dásamlega tíma 
í endalausum menningarviðburð-
um, myndlistarsýningum, tónleik-
um, leikritum, söngsýningum og 
böllum. Eini vandinn hér er þegar 
valfrelsiskvíðinn hellist yfir okkur.“

Matthildur Helgadóttir, framkvæmdastjóri á Ísafirði.

KAFFISMIÐJAN OG 
TÓNLISTARLÍFIÐ BLÓMSTRAR

O pnun Gogoyoko-
síðunnar var mjög 
jákvæð. Frábært 
framtak. Kaffihúsið 
Kaffismiðjan á 

Kárastíg var opnað í desember. 
Kaffismiðjan er í fúlustu alvöru 
með kaffi sem er svo gott að það 
fékk mig til að sjá lífið í nýju ljósi. 
Ef ég fer eitthvert annað reynir 
sálin í mér að komast út úr lík-
amanum til að drekka kaffi þar. 
Einnig virðist íslenskt tónlistar líf 
blómstra í kjölfarið af skorti af 
innfluttum tónlistarmönnum. 
Það er mjög jákvætt líka.“

Sævar Daníel Kolandavelu, 
Poetrix, rappari.
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L
jóð Þor-
steins frá 
Hamri eru 
yfirleitt 
fremur 
yfirlætis-

laus við fyrstu sýn og 
jafnvel kurteisleg.“ 
segir Guðmundur 
Andri Thorsson, rit-
höfundur, sem þekk-
ir vel til verka Þor-
steins. „Hann hefur 
verið sagður lágmælt 
skáld. En um leið ein-
kennast ljóðin alltaf 
af auðþekktu tungu-
taki, sterku jafnvægi og mikilli 
heiðríkju. Þau eru alltaf fögur 
smíð. Hann er hreinn og beinn, 
einarður en um leið dálítið dulur; 
stundum liggur tilefni ljóðanna 
og eiginlegt umfjöllunarefni 
ekki í augum uppi fyrir lesanda 
sem áttar sig kannski ekki allt-
af á þeim vísunum sem Þorsteinn 
notar,  en ljóðin hefja sig upp yfir 
upphaflega kveikju og lifa sjálf-
stæðu lífi. Myndmálið í ljóðum 
Þorsteins er aldrei þvælið heldur 
alltaf skýrt og oft sláandi skáld-
legt og frumlegt. Það er eiginlega 
eitt af megineinkennum hans.“

Að sögn Guðmundar er hægt að 
skynja alla ljóðsögu Íslendinga 
bak við ljóð Þorsteins. „Og þaðan 
kemur þessi þungi sem við finn-
um í hverri línu hjá honum. Þar 
getur vottað fyrir dróttkvæðum 
háttum og hann á það til að nota 
kenningar frá eftirlætisskáldi 
sínu Sigurði Breiðfjörð, stef úr 
gömlum danskvæðum stinga 
upp kollinum í einhverri mynd 
og ekki fer á milli mála hversu 
nærri stórskáld 19. aldarinnar 
standa honum, ekki síst nafni 
hans Erlingsson sem hann sótti 
til stafsetninguna um árabil.   

En en um leið eru 
ljóðin alltaf persónu-
leg og nútímaleg, 
hér og nú og eiga við 
okkur brýn erindi, 
sem eru alveg sér-
staklega aðkallandi 
nú á dögum.“ 

Starfi Þorsteins 
má skipta í þrennt, 
að sögn Guðmundar 
Andra, þó að ljóða-
gerðin sé langsam-
lega fyrirferðar-
mest. „Hann hefur 
skrifað nokkrar 
skáldsögur sem 

eru óvenjulegar í íslenskum 
bókmenntum því að þar mætist 
ævintýraheimur miðaldasagna 
og nútíminn á hugvitsamleg an 
hátt, þær eru fullar af leik og 
hugarflugi; hann hefur líka skrif-
að sagnaþætti, sem eru merkileg 
íslensk bókmenntagrein í beinu 
framhaldi af sagnaritun mið-
alda - kannski eru þeir Þorsteinn 
og Hannes Pétursson (sem líka 
hefur lagt stund á þessa bók-
menntagrein) síðustu höfund-
ar okkar í beinni röð frá hinum 
nafnlausu höfundum Íslendinga-
sagnanna. Og ekki má gleyma því 
að Þorsteinn er eftirsóttur yfir-
lesari og prófarkalesari og starf-
ar þannig að því að fegra málið 
bak við tjöldin.

Á sinn hógværa en festu-
lega hátt eru ljóð Þorsteins and-
svar við margháttuðum feikn-
um nútímans - kannski hið eina 
mögulega andsvar.  

Þar er haldið fram verðmætum 
sem ber að varðveita, og enginn 
getur varðveitt nema við. Menn-
ingararfurinn er alls staðar ofinn 
í verk Þorsteins frá Hamri; og 
verk hans eru um leið ákall um 
að gæta hans.“ 

Skáldið frá Hamri 
Þorsteinn frá Hamri hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu í vikunni. 
Þorsteinn er eitt afkastamesta og áhrifaríkasta ljóðskáld okkar daga. Bergsteinn Sigurðsson leitaði til 
nokkurra yngri skálda og bað þau að segja frá áhrifum hans á þau og velja ljóð sem þau halda upp á.  

Í ORÐASKÓGI „Menningararfurinn er alls staðar ofinn í verk Þorsteins frá Hamri,“ segir Guðmundur Andri. „Þar er haldið fram verðmætum sem ber að varðveita, og enginn 
getur varðveitt nema við.“   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GUÐMUNDUR ANDRI 

Þorsteinn frá Hamri yrkir ljóð fyrir 
lengra komna þar sem fortíð og 
nútíð sameinast á listilegan hátt. Á 
bak við hvert orð býr djúp þekking 
á sögu okkar, menningu og tungu 
og því ákaflega viðeigandi að hann 
skyldi fá verðlaun Jónasar Hallgríms-
sonar. Samband okkar við fortíðina 
er einmitt 
yrkisefnið 
í ljóðinu 
Veðruð orð 
úr Dyrum að 
draumi sem 
kom út fyrir 
fjórum árum. 
Ég veit líka 
að Þorsteini 
þykir sérstak-
lega vænt um 
þetta ljóð. 

GERÐUR KRISTNÝ 
GUÐJÓNSDÓTTIR

„Líkt og reimt“

Þorsteinn frá Hamri er völundur íslenskra 
ljóðskálda – lesi maður ljóð hans fær maður á 
tilfinninguna að hann hljóti að búa innan í fjöll-
unum, ofan í hellum innan um dropasteina. Hann 
er í senn smíðadvergur og galdrakarl, stærstur og 
minnstur í sínu fagi, roggnastur og lítillátastur. Það 
verður ekki hjá honum komist – á nærri því hálfrar 
aldar ferli hefur hann byggt bautastein í ljóðveginn 
sem allir sem leggjast með íslenskri ljóðlist, hvort 
heldur er sem lesendur eða iðkendur, verða að 
sættast við, vingast við og komast í kringum.

EIRÍKUR ÖRN NORÐDAHL

Völundur íslenskra ljóðskálda

Mansöngur

Kynjum sleginn úr kólguhríð
kem ég að segja orð við þig
meðan ég næturnökkvans bíð:

Nú hafa élin bætt í sig
mistri sem hneig á mörk og sjó.

Hið mennska andvarp skelfur þar!

Sólin rís, og þá sérðu hvar
sagan ryður minn vetrarskóg.

Úr Langnætti 
á Kaldadal (1964).

Veðruð orð

Veðruð orð –
eins og fundin í rofi:

sundruð, stök;
máð, en trúlega mennsk ...

Við reynum að ráða 
í innbyrðis afstöðu,
legu, lögun – og brátt
víkkar og hækkar
veröldin: eitt sinn
sló hér hjarta; 

já, blóð var hér,
búksorgir,
líf!

Og eitthvað að auki.

Þá
verður allt í einu
líkt og reimt ...

Eitthvað að auki.

Úr Dyrum að draumi (2005)

Þorsteinn frá Hamri setur svo 
mikið af sjálfum sér í skrif sín 
að maður fær á tilfinninguna að 
á bak við hvert ljóð búi áratuga 
ráp milli heima og margra daga 
yfirlega. Ég get ekki sagt að ég eigi 
mér eitthvert eitt uppáhaldsljóð 
eftir hann en ég man glöggt að 
þegar ég var um eða undir tvítugu 
las ég bók hans „Í svörtum kufli“ 
og var hrifin, fannst hún spenn-
andi og ævintýraleg. Nú þegar 
ég fletti henni aftur gladdist ég 
sérstaklega af endurfundunum við 
ljóðið „Dýr“. Það endar svona:

                         ó kært
mun sólinni að sýna okkar spor
á sömu leið og út með sjó í vor 
og liggja lengra brott –

ó mér er vært
að vera dýr og vita annað dýr
og vita að það er gott.

Úr Í svörtum kufli (1958).

GUÐRÚN EVA 
MÍNERVUDÓTTIR

Í hverju ljóði 
býr áratuga ráp
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„Þú sem hefur ferðazt um fjallið 
í brjósti mínu/og veizt allar leiðir 
þess/segðu það eingum.“ Ég hef 
verið hugfanginn af ljóðaheimi 
Þorsteins í rúmlega tuttugu ár, eða 
frá því ég tók Tannfé handa nýjum 
heimi á bókasafninu í Keflavík ein-
hvern tíma á níunda áratugnum. 
Þorsteinn er eitt þeirra skálda, og 
þau eru ekki mörg, sem fara með 
lesandann alveg upp að kjarnan-
um. Það er eins og hann þekki 
fjallið í brjósti mannsins, viti allar 
leiðir þess, hvað það er torsótt, 
hvað það er myrkt en viðkvæmt. 
Hann getur verið dulur í skáld-
skapnum, velur stundum orð sem 
eru eins og ættuð úr öðrum tíma, 
en undir er alltaf hiti, skaphiti, hiti 
lífsins, og leit, áköf leit eftir ham-
ingju, leit að hamingju manns-
ins. Þorsteinn er skáld sem spyr 
mikilvægra spurninga og notar 
ævafornar aðferðir í bland við 
nýjar, ljóðin hans eru tímalaus en 
órói, fegurð og feigð samtímans 
titrar í þeim öllum.

Bréf til Kristsjáns

Og um myrkrið í hjartanu
hefur margur freistazt að kveða;
en það er ekki það –
nei, ekki endilega það:

heldur misvísandi vegir
slóttug kjörr
og jafnvel oftar en hitt sindrandi 
sólskin
á þeim stéttum sem gáfu fyrirheit
um forsælu.

Og heitt.
Svo heitt að menn gefa upp 
gönguna
við fyrsta horn
sé þar beini í boði

og gleyma
gleyma um sinn
í hvers brjóst var hafin
svo þorstlát vegferð.

Úr Vatns götur og blóðs (1989).

JÓN KALMAN 
STEFÁNSSON

Órói, fegurð og 
feigð samtímans

Þorsteinn frá Hamri er töffari. Eða 
þannig upplifi ég hann. Maður 
kemur að höfundum með alls konar 
hætti og fyrir alls kyns tilviljanir. Ég 
uppgötvaði hann sem barn. Á heimili 
afa míns og ömmu á Akureyri var 
mikið bókasafn fullt af þjóðlegum 
fróðleik, ævisögum, þjóðsögum og 
ævintýrum og svo var barnabókahilla 
með gömlum barnabókum í bland 
við nýrri sem maður las upp til agna. 
Þar var meðal annars bók um Hróa 
hött með miklum þjóðfélagslegum 
boðskap sem mér þótti varið í. Svo 
var í þessari hillu fyrir slysni skáld-
saga eftir Þorstein frá Hamri sem 
heitir Haust í Skírisskógi og var með 
mynd af Hróa hetti framan á, Hróa 

hetti sem vörumerki 
utan af hveitipokum. 
Þessa bók fór ég 
að lesa. Þetta var 
skrýtnasta bók sem 
ég hafði nokkru sinni 
lesið en ég böðlaðist 
í gegnum hana. Ég 
hafði lesið svolítið í 
Íslendingasögum og 
gat tengt mig við þær 
en þetta var eitthvað 
allt annað og frekar 
eins og verið væri 
að gera hálfpartinn 
stólpagrín að öllu sem tilheyrir þjóð-
ararfi. Það var erfitt að henda reiður 
á sögunni og ekkert fast í hendi, 

bókin á einhvern hátt 
tímavillt og heimavillt, 
hugmyndaheimur henn-
ar úr einhverri fjarlægri 
framtíð og löngu liðinni 
fortíð í senn. Síðan 
uppgötvaði ég ljóðin 
hans. Þorsteinn er af 
kynslóð skálda sem létu 
það ekkert þvælast fyrir 
sér að nota þjóðlegar 
aðferðir í bland við 
nýjungar að vild, ekki 
útlendingur með sama 
hætti og atómskáldin. 

Hann er beittur höfundur og býður 
ekki upp á neinar ódýrar lausnir, oft 
rammpólitískur og alltaf krítískur og 

ekkert er jafn fjarri þessum textum 
en skáldmærð og værð, grunnar 
sannfæringar eða andvaraleysi. Hann 
er í senn eldforn og ofurnútímalegur 
höfundur, upplifði heim sem maður 
kannski rétt náði í skottið á og hefur 
einstakt næmi fyrir samtíma sínum, 
oft algert ofnæmi, og frábær tök á 
tungutaki allra tíma. Það er sama 
hvar gripið er niður í gríðarmikið 
höfundarverk Þorsteins, hann hefur 
alltaf eitthvað fram að færa og ég 
gríp með reglulegu millibili fram bók 
eftir hann og seilist í einhverja hálf-
munaða línu. Hann á svo sannarlega 
skilið að fá Jónasarverðlaunin og, 
já, þótt fyrr hefði verið. Þorsteinn er 
töffari.

HERMANN STEFÁNSSON 

Eldforn og ofurnútímalegur

Við týnumst

Við týnumst
göngum á fjörur
og finnum okkur sjálfa í tætlum.

Til að glatast svona
þarf ekki stríð
ekki umferðarslys
ekki vegvillu
varla vín –
hið ósagða nægir.

Og við erum lengi
að koma okkur í samt lag –
en að því mun samt að eilífu stefnt.

Þó erum við í hvert sinn vissir um
að enn munum við týnast,
og að þegar við loks finnum okkur 
á ný
verðum við hroðalega leiknir.

úr Jórvík (1967)

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Þ
egar ég var stelpa átti ég læðu sem var 
mikill veiðiköttur. Einn daginn kom kött-
urinn inn með mús og fór að leika sér að 
henni. Hann gerði inn á milli hlé á leiknum 
og þá reyndi músin að komast í burtu en 

kötturinn náði henni jafnharðan aftur. Eftir margar til-
raunir músarinnar til undankomu gerði hún allt í einu 
það sem mér hefur verið minnistætt síðan. Hún hljóp í 
burtu en stoppaði síðan, sneri við og skreið skjálfandi í 
hálsakot kattarins. Kisan mín beið róleg smá stund og 
beit síðan höfuðið af músinni,“ segir Magnea Marinós-
dóttir, varaformaður UNIFEM á Íslandi. 

„Leikur kattarins að músinni er svo táknrænn fyrir 
þann sem valdið hefur annars vegar og hinn kúgaða 
hins vegar,“ heldur Magnea áfram og bætir við. „Í sam-
félagi þar sem karlmenn hafa völdin eru konur upp á 
náð og miskunn þeirra komnar. Þeir hafa völdin til að 
hlífa konum eða beita valdi sínu gegn þeim. Og eins og 
með köttinn og músina þá þurfa konur í mörgum tilvik-
um að leita skjóls hjá þeim sem kúgar þær, sem er ekki 
staða frjálsborinnar manneskju heldur þræls. Karl-
menn sem þjóðfélagshópur hafa sögulega ekki tekið 
vel í það að deila völdum með konum. Starf UNIFEM 
gengur út á það í stuttu máli að veita faglega og fjár-
hagslega aðstoð við að losa konur sem þjóðafélagshóp 
undan oki misréttis og kúgunar á öllum sviðum.“ 

Magnea lagði stund á nám í alþjóðastjórnmálafræði 
og meðan á náminu stóð hlaut hún styrk til að vinna 
rannsókn á aðgerðum til að stemma stigu við ofbeldi 
gegn konum í flóttamannabúðum í Tansaníu. Hún hefur 
einnig starfað fyrir Friðargæslu Íslands í Afganistan. 
„Það var ekki síst eftir reynslu mína þaðan sem að ég 
ákvað að ganga til liðs við UNIFEM á Íslandi. Það er 
mín leið til að láta gott af mér leiða.“

Þróunarsjóður í þágu kvenna
UNIFEM var stofnað árið 1976 í kjölfar fyrstu heims-
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna og 
Magnea bendir á að það sé sama ár og jafnréttislög 
voru sett á Íslandi. 

UNIFEM er þróunarsjóður Sameinuðu þjóðanna í 
þágu kvenna. „Í upphafi var ráðgert að sjóðurinn starf-
aði í tíu ár eða á kvennaáratug SÞ sem stóð frá 1975 
til 1985. Undir lok þess tímabils þótti ljóst að tekist 
hefði með takmörkuðum fjármagni að auka þekkingu 
og skilning á málefnum kvenna, stuðla að bættum lífs-
kjörum þeirra og auknum réttindum. Þess vegna var 
ákveðið að halda starfsemi sjóðsins áfram enda þörfin 
enn fyrir hendi.“  

Kvennasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er grunnstoðin 
í starfi UNIFEM um allan heim. „Samningurinn er eins 
og nafnið gefur til kynna mannréttindasamningur sem 
skuldbindur aðildarríki SÞ til að afnema mismunun og 
uppræta misrétti gagnvart konum.“ UNIFEM fer með 
umboð Sameinuðu þjóðanna til að vinna að jafnrétti 
kynjanna og stuðla að því að stefnumótun í þróunar-
starfi taki mið af jafnréttissjónarmiðum og réttindum 
kvenna í samræmi við alþjóðleg markmið.“ 

Barist gegn kynbundnu ofbeldi
UNIFEM styður verkefni í um 80 þróunarlöndum og 
stríðshrjáðum svæðum. Allt starf UNIFEM er fjár-
magnað með frjálsum framlögum. Hæstu framlögin 
koma frá aðildaríkjum Sameinuðu þjóðanna en 

fjármagn sem landsfélög UNIFEM afla renna einn-
ig til þróunarsjóðsins. „Sjóðurinn hefur endurtekið 
verið útnefndur best rekni þróunarsjóðurinn innan 
Sameinuðu þjóðanna,“ segir Magnea en við útnefning-
una er horft til fjármálastjórnunar stofnunarinnar og 
skilvirkni þróunarverkefna á hennar vegum. 

Frá 1985 hefur UNIFEM beint kröftum sínum sér-
staklega að því að uppræta ofbeldi gegn konum sem 
hamlar allri eðlilegri virkni og þátttöku kvenna í 
samfélögum sínum. „Kona sem er beitt ofbeldi er eins 
og fiðrildi sem í stað þess að breiða úr vængjunum og 
fljúga er fast í púpunni,“ segir Magnea og bætir við. 
„UNIFEM hefur það hlutverk að veita meðbyr. Í raun 
hefur UNIFEM sama hlutverk og súrefni fyrir eld. 
Starf UNIFEM heldur lífi í eldmóði þeirra kvenna 
sem í sínum heimalöndum eru að vinna að betri heimi 
fyrir sig og framtíðarkynslóðir. Mjög gott dæmi er frá 
Líberíu. Þar hefur UNIFEM stutt kvenréttinda- og 
friðarsamtök kvenna. 

Fjölbreytt starf
Landsnefndir UNIFEM starfa nú í 16 löndum. Mark-
mið landsnefndanna er tvíþætt. Í fyrsta lagi að vekja 
athygli á hlutskipti og réttindastöðu kvenna í þróunar-
löndum og stríðshrjáðum svæðum og starfi UNIFEM 
í þágu kvenna. Í öðru lagi að afla fjár til starfs UNI-
FEM og hvetja ríkisstjórnir sínar til að styðja við starf 
UNIFEM. „Ríkisstjórn Íslands hefur til dæmis marg-
faldað framlag sitt til UNIFEM frá árinu 2003. Einnig 
hefur UNIFEM á Íslandi verið með samstarfssamn-
ing við utanríkisráðuneytið síðan árið 2005. UNIFEM 
sér meðal annars um fræðslu fyrir friðargæsluliða á 
vegum Íslands um kynjasjónarmið og ályktanir örygg-
isráðs Sameinuðu þjóðanna um konur, frið og öryggi.“

Allt starf í þágu UNIFEM á Íslandi er unnið í sjálf-
boðavinnu. Konurnar sem þar starfa vinna því óeigin-
gjarnt starf í þágu systra sinna í fjarlægum löndum. 

Dæmi um starfsemi UNIFEM á Ísland eru árlegur 
morgunverðarfundur 25. nóvember, opið hús á menn-
ingarnótt í Reykjavík, UNIFEM umræður sem eru 
fyrsta laugardag hvers mánaðar, Fiðrildavikan sem var 
haldin árið 2008 og Systralagið sem var ýtt úr vör í upp-
hafi þessa árs. Verkefnin fram undan eru því næg.

Hættulegasta 
barátta í heimi
Landsnefnd UNIFEM fagnar tuttugu ára afmæli í næsta mánuði. Magnea 
Marinósdóttir, varaformaður samtakanna, fræddi Steinunni Stefánsdóttur 
um kjör kvenna, verkefni UNIFEM nær og fjær og markmið UNIFEM.   

MAGNEA MARINÓSDÓTTIR Magnea hlaut á námsárum sínum 
styrk til að vinna rannsókn á aðgerðum til að stemma stigu 
við ofbeldi gegn konum í flóttamannabúðum í Tansaníu. Síðar 
vann hún fyrir Friðargæslu Íslands í Afganistan.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UNIFEM SKILTI Í LÍBERÍU Á skiltinu eru karlmenn hvattir til að láta af ofbeldi gagnvart konum.  MYND/CHRISTOPHER HERWIG 

FIÐRILDAÁHRIF Í LÍBERÍU OG 
AUSTUR-KONGÓ 2008
Brotið var blað í sögu UNIFEM á Íslandi árið 2008 með Fiðrildavikunni en 
á þessari einu viku söfnuðust 92 milljónir króna sem runnu til verkefna 
UNIFEM í Líberíu og Austur-Kongó í gegnum styrktarsjóð UNIFEM til 
afnáms ofbeldis gegn konum. 
Verkefnin miða að því að upp-
ræta refsileysi á sviði kynbundins 
ofbeldis með því að bæta löggjöf, 
auka aðstoð og stuðning við þol-
endur ofbeldis og koma í veg fyrir 
ofbeldi með fræðslu. Átakið var 
kennt við fiðrildi og fiðrildaáhrif. 
Fiðrildið vísar í umbreytingu til 
hins betra, frelsi, von og styrkinn í 
mýktinni. Fiðrildaáhrifin vísa í það 
þegar fiðrildið blakar vængjum sínum í einum heimshluta og hefur með 
því gríðarleg áhrif á veðurfar hinum megin á hnettinum. Með sama hætti 
hefur framlag hvers og eins til styrktar starfi UNIFEM margfeldisáhrif á líf 
kvenna í þróunarlöndum og stríðshrjáðum svæðum. 

SYSTRALAG UNIFEM 
Systralaginu var ýtt úr vör í upphafi þessa árs. Markmið Systralagsins er að 
sameina íslenskar konur til þess að styrkja „systur“ sínar í þróunarlöngum 
og stríðshrjáðum svæðum í baráttu þeirra fyrir bættum lífskjörum og 
auknum réttindum. Stuðningur af hálfu Systralagsins rennur til ólíkra 
verkefna UNIFEM þar sem þörfin er mest hverju sinni.

MARKMIÐ UNIFEM
■ Að efla efnahagslegt öryggi kvenna til að gera þeim kleift að tryggja sér 

og fjölskyldum sínum öruggt lífsviðurværi.
■ Að efla þátttöku kvenna í stjórnun, pólitískri stefnumótun og ákvarðana-

töku. 
■ Tryggja að konur komi að friðarumleitunum og uppbyggingu í kjölfar 

stríðsátaka.
■ Að stuðla að því að mannréttindi kvenna séu virt og að öll mismun-

un gegn konum sé afnumin. Í því felst meðal annars að vinna gegn 
hverskyns ofbeldi gegn konum.

■ Að koma á auknu samstarfi milli kvennasamtaka, stjórnvalda, einka-
geirans og SÞ á sviði jafnréttismála. 

■ Í starfi UNIFEM er ávallt lögð áhersla á að konur séu virkir þátttakendur 
á öllum stigum stefnumótunar í þróunarsamvinnu.

NOKKRAR STAÐREYNDIR UM OFBELDI
■ Að minnsta kosti þriðjungur kvenna verður fyrir ofbeldi einhvern tímann 

á lífsleiðinni. 
■ 800 þúsund manneskjur eru seldar mansali ár hvert, flestar til kynlífs-

þrælkunar. 80 prósent þeirra eru stúlkur og konur og um helmingur 
undir lögaldri.

■ Áætlað er að kynfæri um 100 til 140 milljónir stúlkna og kvenna hafi 
verið limlest með umskurði og að þrjár milljónir stúlkna eiga það á 
hættu á hverju ári að kynfæri þeirra séu limlest.

■ Ofbeldi gegn konum er mun algengari ástæða fyrir heilsubresti kvenna 
en umferðarslys og malaría samanlagt. 

OG NOKKRAR STAÐREYNDIR UM KJÖR
■ Konur eiga 1 prósent eigna heimsins.
■ Rúmur milljarður manna lifir á 1 dollara á dag eða minna, 70 prósent 

þeirra eru konur.
■ Konur vinna 2/3 hluta allra vinnustunda í heiminum en fá aðeins 10 

prósent teknanna í sinn hlut. 

AFMÆLISHÁTÍÐ UNIFEM
Efnt verður til afmælisdagskrár næst-
komandi miðvikudag, 25. nóvember, 
en sá dagur er árlega tileinkaður afnámi 
ofbeldis gegn konum og markar jafn-
framt upphaf 16 daga átaksins gegn 
kynbundnu ofbeldi. Fagnað verður 20 
ára afmæli UNIFEM á Íslandi og einnig 
minnst þess að í ár eru liðin þrjátíu 
ár síðan samningurinn um afnám 
allrar mismununar gegn konum, eða 
Kvennasáttmáli Sameinuðu þjóð-
anna, var undirritaður. Afmælishátíðin 
verður haldin í Þjóðleikhúskjallaranum. 
Heiðursgestir afmælishátíðarinnar verða 
frumkvöðlarnir Sæunn Andrésdóttir 
og Kristjana Milla Thorsteinsson sem í 
systralagi stofnuðu landsnefnd UNIFEM á Íslandi fyrir 20 árum þegar lítil 
umræða var um þróunarmál í íslensku samfélagi.



% afsláttur af öllum skóm 
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T
ómas Tómasson byrj-
aði í fyrstu hljóm-
s ve i t i n n i  s i n n i 
fimmtán ára gamall, 
sveitinni Mods. Þar 
lék á trommur Ásgeir 

Óskarsson, ári eldri. Þeir félagar 
eru enn að spila saman og Tómas 
er harður á því að Ásgeir sé besti 
trommari sem völ sé á að spila 
með. Hann hefur þó spilað með 
þeim frægum.

„Ég er ofboðslega heppinn bassa-
leikari og hef fengið að spila með 
mörgum af bestu trommurum 
heims. Nefna má Simon Philips, 
en hann lék á plötu Stuðmanna 
Tívolí. Hann var þá fimmtán ára 
gamall og gekk síðan í The Who, 
eftir andlát Keith Moon. Hann var 
mikill sessjónmaður, var með tvö, 
þrjú trommusett uppstillt í sitt-
hvoru stúdíóinu og keyrði svo bara 
á milli. Hann var algjört undra-
barn. Vinnie Colaiuta lék líka upp-
hafslagið í Með allt á hreinu. Hann 
spilaði svo með Stuðmönnum og 
Hauki Morthens á tónleikum ytra 
17. júní. Hann er mikill snilling-
ur og lék með Zappa og Sting til 
að mynda. En Ásgeir er náttúrlega 
langbestur.“

Endurkoma Þursanna
Hinn íslenzki Þursaflokkur 
kom saman á ný eftir langt hlé í 
fyrra. Þeir héldu mikinn konsert í 
Laugardals höllinni og hafa síðan 
leikið víða um land. Tómas segir 
að síðustu tónleikarnir – í bili að 
minnsta kosti – hafi verið haldnir 
um síðustu helgi á Nasa.

„Þetta var rosalega gaman. 

Þetta eru náttúrlega næstum því 
Stuðmenn, bara með öðrum for-
merkjum. Þetta var mikið verk-
efni sem við tókum að okkur með 
tónleikunum með Caput-hópnum. 
Það var hálfgerður léttir þegar 
þetta var búið og við gátum farið 
að spila saman sex. Það mátti eng-
inn gera mistök þegar við spiluð-
um með Caput, allt var skrifað út. 
Þetta er búið að vera mjög gaman 
og við höfum getað leyft okkur að 
djamma og impróvísera. Þursarnir 
hafa alltaf djammað mikið, það var 
aldrei útsett hjá okkur.

Ég held að ég sé heppnasti maður 
í heimi að því leyti að ég hef allt-
af spilað með rosalega flinkum 
músíköntum. Við Þursarnir áttum 
okkar tímabil þar sem við hentum 
okkur algjörlega í þetta. Í endur-
minningu stendur sterkast eftir 
þegar við fórum í víking.

Við keyptum okkur gamlan Ford 
Econoline og fluttum til Skandin-
avíu án þess að hafa nokkuð gar-
antí fyrir djobbi og höstluðum þar 
í nokkra mánuði, ég, Egill, Þórður, 
Ásgeir og Lárus Grímsson, stjórn-
andi Lúðrasveitar Reykjavíkur. 
Þetta var mjög erfið ferð, en samt sú 
ferð sem gerði okkur að mönnum.

Við áttum engan pening og nídd-
umst gengdarlaust á íslenskum 
námsmönnum sem fengu okkur 
í heimsókn. Við skömmuðumst 
okkar pínulítið þegar við hringdum 
í fimmta skiptið og boðuðum komu 
okkar. Þetta var rosalegt hark, en 
mikil reynsla sem maður býr allt-
af að. Ef þú sleppur óskaddaður í 
gegnum svona reynslu ertu í nokk-
uð góðum málum.“

In að vera out
Stuðmenn hafa verið til síðan árið 
1969 og Tómas kom fyrst að sveit-
inni þegar hann lék inn á Sumar á 
Sýrlandi. Þá var hann ekki orðinn 
fullgildur meðlimur. Miklar manna-
breytingar hafa orðið á sveitinni, 
sem hefur lifað tímana tvenna.

„Við höfum ekki verið að spila 
mikið í ár en erum komnir með 
fantagóða söngkonu, Stefaníu Svav-
arsdóttur sem er sautján ára undra-
barn, og stefnum að því að gefa út 
plötu næsta ár. Ég er náttúrlega 
ekki hljómsveitarstjóri og það 
eru bara tveir orginal Stuðmenn; 
Jakob Frímann Magnússon og Val-
geir Guðjónsson, sem er nýkominn 
aftur. Það var fínt að fá hann og ég 
held að allir séu velkomnir aftur 
einhvern tíma í bandið þegar þeir 
vilja. Ég held að fjölmiðar hafi gert 
meira úr viðskilnaði Valgeirs við 
hljómsveitina en raunin var.“

Tómas segir hljómsveitarlífið 
mikið hark og það gefi misvel af 
sér. „Stuðmenn fylltu alla staði á 
sveitaballarúntinum. Voru kannski 
með 1.500 manna ball í Miðgarði, 
sem nú er orðið menningar setur 
Skagfirðinga. Fólk kom nóttina 
áður og tjaldaði til að vera öruggt 
með miða. Ég held að bjórinn hafi 
verið banabiti sveitaballanna. Allt 
í einu opnuðu, til dæmis á Sauð-
árkróki, tveir, þrír pöbbar sem 
ókeypis var inn á. Það þurfti ekki 
lengur að stinga flöskunni í streng-
inn og taka sætaferðir.

En Stuðmenn þykja ekki fínir í 
dag. Egill er hættur og Ragga og 
Þórður líka. Það getur vel verið að 
fólki finnist Stuðmenn sökkvandi 
skip, en ég er til í að vera þar á 
meðan ég er ekki rekinn. Þetta er 
bara eitthvað sem menn verða að 
sætta sig við, „sometimes it´s in to 
be out“. Ég held að við gerum góða 
plötu í rólegheitunum enda skipt-
ir mestu máli að við sem erum 
þarna innanborðs höfum gaman af 
þessu.“

Réttindabarátta Jakobs
„Við upplifðum þetta líka í kring-
um 1990, en þá skárum við upp 
herör gegn því óréttlæti að við 
þyrftum að greiða virðisaukaskatt 
af böllum, en ekki þurfti að gera 
það af tónleikum. Við greiddum 
vaskinn en Dorrit og Ólafur voru 
að dilla sér á Buena Vista Social 

Club í Laugardalshöllinni virðis-
aukalaust.

Stuðmenn voru mjög hataðir 
eftir þetta og sniðgengnir. Fólk 
hætti að koma á böllin hjá okkur 
og við vorum álitnir skattsvikarar. 
Í dag þykir sjálfsagður hlutur að 
ekki sé greiddur virðisaukaskatt-
ur, hvort sem fólk hreyfir sig eða 
ekki. Ég held að þetta sé mest Jak-
obi Frímanni að þakka.

Hann á líka þakkir skildar fyrir 
baráttu sína fyrir því að menn 
fengju jafnhá stefgjöld, hvort sem 
um popp eða klassík væri að ræða. 
Hann náði því í gegn við litlar vin-
sældir tónskáldafélagsins.“

Gæðablóð á 46
Hljómsveitin Gæðablóð á nú hug 
Tómasar allan, en hún gefur út 
litla plötu fyrir vini og vandamenn 
sem kemur út á fullveldisdaginn 1. 
desember. Sveitin varð til á veit-
ingastaðnum 46, á Hverfisgötu, 
sem þá hét öðru nafni.

„Ég og Kormákur [Bragason] 
vorum báðir að vinna þar, fyrir 
tæpum þremur árum, og það var 
slegið í einhverja uppákomu. Maggi 
[Magnús R. Einarsson] var á staðn-
um og greip í gítarinn með okkur. 
Við erum því tengd staðnum og 
þeim Herleifi og Nansí, sem eiga 
hann, sterkum böndum.

Við fórum í stúdíó um daginn og 
tókum upp 19 lög á tveimur dögum. 
Þetta var uppsafnaður pirringur. 
Kormákur er söngvaskáldið okkar, 
semur lögin og textana. Þetta er 
mjög frjó og skemmtileg hljóm-
sveit og við erum að spila það sem 
ég kalla skandínavískan vísnablús. 
Það eru ekki margir í því núna, en 
við erum miklir aðdáendur Corn-
elis Vreeswijk.

Síðan gefum við út stóra plötu á 
næsta ári; ætli hún heiti ekki bara 
Skimun, fyrst sveitin heitir Gæða-
blóð. Nei, það er of líkt Lifun,“ 
segir Tómas og hlær.

„Ég hef verið að spila síðan ég 
var fimmtán ára og hætti varla úr 
þessu. Ég hætti þá í unglingavinn-
unni og hef ekki gert handtak síðan. 
Nema þá núna, en ég er í samstarfi 
við þau hjón með staðinn 46; bæði 
sem gestgjafi og tónlistarmaður. 
Það er gríðarlega gaman og staður-
inn býður upp á marga möguleika. 
Ég og Dilli, bróðir Gunnar Þórðar, 
erum þjónar hér, þannig að hér er 

mikil músík. Ég er alltaf að komast 
betur og betur að því hvað bassa-
leikurinn er mikið þjónustustarf.“

Komið víða við
Tómas hefur leikið inn á yfir 300 
plötur og verið upptökustjóri (pró-
dúser) á miklum fjölda platna. 
Nýverið voru 100 bestu plötur sög-
unnar valdar og skrifaðar um þær 
bók. Tómas er sá sem komið hefur 
við sögu á þeim flestum; nítján 
talsins. Hann hefur minnkað við 
sig upptökustjórnina og segir að 
á tímabili hafi hann gert of mikið 
af því.

„Ég gerði gríðarlega mikið af 
því á tímabili og var á annarri 
hvorri plötu. Það var eiginlega of 
mikið og ég fékk að vissu leyti nóg. 
Það var orðið óþægilegt að hlusta 
á útvarpið á tímabili. Annars á ég 
engar plötur með sjálfum mér; ég 
gef þær jafnóðum.

Ég er hins vegar mjög ánægður 
með margt sem ég hef gert, til 
dæmis Þursaflokkinn. En það er 
erfitt að gera upp á milli verkefna. 
Þegar maður vinnur með svona 
mörgum verður maður að vera 
hlutlaus. Manni finnst verkefnið 
sem maður vinnur að þá stundina 
alltaf best.“

Tómas segir það hafa komið 
fyrir að hann hafi unnið við lög 
sem honum fannst leiðinleg og 
það hafi verið erfitt. „Já, það er 
kannski erfiðast og það er kannski 
ástæðan fyrir því að ég hætti að 
gera þetta svo mikið. Ég var far-
inn að taka að mér verkefni sem 
ég hefði ekki átt að taka að mér. En 
þetta var saltið í grautinn.

Mér líður vel í dag að vera ekki 
háður neinu og vinna bara við 
það sem mér finnst skemmtilegt. 
Það eru forréttindi, en því geta að 
sjálfsögðu fylgt blankheit. Það er 
samt betra, held ég.“

Bassaleikur er þjónustustarf
Tómas Tómasson hefur leikið á bassa í fjörutíu ár og er ekki á þeim buxunum að fara að hætta. Hann er kominn í nýja hljómsveit, 
Gæðablóð, og ný plata á leiðinni. Þá eru Stuðmenn enn að. Hann fór yfir ferilinn og framtíðina með Kolbeini Óttarssyni Proppé.

ÞJÓNNINN OG BASSA-
LEIKARINN Tómas 
M. Tómasson hefur 
spilað inn á yfir 300 
plötur á ferlinum, sem 
hófst þegar hann var 
fimmtán ára. Hann er 
nýkominn úr stúdíói 
með sveitinni Gæða-
blóði sem hyggur á 
útgáfu tveggja platna. 
Þá eru Stuðmenn að 
huga að plötuútgáfu 
einnig.

Tómas Magnús Tómasson 
fæddist árið 1954. Hann er 
trúlofaður Magnúsi Gísla Arnar-
syni kerfisstjóra og þeir búa 
með kisunni Aleksöndru Snót 
Tómasóttur. Tómas hefur leikið 
í fjölda hljómsveita á ferlinum; 
ber þar hæst Stuðmenn og Hinn 
íslenzka Þursaflokk.

TÓMAS M. TÓMASSON

Tómas er annálaður sagnamaður og hefur gefið einhverjar sögurnar út í 
bókinni Sögur Tómasar frænda. Hann lét tvær flakka.

„Við Þursarnir vorum á leið norður á Akureyri að spila á Græna hattinum. 
Við stoppuðum í Staðarskála í kaffi, en á leiðinni í bílinn aftur heyrist kallað: 
„Bíðið þið! Bíðið þið!“ Við litum við og þar var 85 ára gömul kona sem staul-
aðist til okkar: „Bíðið þið! Bíðið þið! Ég verð að taka í hendurnar á ykkur. Ég 
hef notið ykkar allra!“ Þá hnippti ég í Egil og sagði: „Ég hlýt að hafa verið í 
blakkáti í því partíi.“

„Einu sinni vorum við Stuðmenn baksviðs og þar mættu tvær ungar stúlkur, 
allt of ungar raunar. Þær gerðu sig heimakomnar og það fór eitthvað í taug-
arnar á Þórði, þeim mikla húmorista. Stemningin var orðin hugguleg þegar 
Þórður tyllti sér við hlið annarrar og sagði: „Heyrðu, ert það ekki þú, ég þekkti 
svo vel hana ömmu þína.“ Stemningin hrundi aðeins við þetta.“

SAGNAMAÐUR
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Rauði minnihlutahópurinn

Húð- og hárlitur stafar af litarefninu 
melaníni sem er myndað í litfrumum 
húðarinnar. Melanín er til í tveimur 
megingerðum; annars vegar er 
eumelanín sem er svart eða brúnt á 
lit og hins vegar faeómelanín sem er 
rautt eða gult á lit. Eumelanín stuðlar 
að hárlit allt frá ljósu yfir í svart. Magn 
þess er það sem skiptir máli. Dökkt 
hár inniheldur mikið emelanín en 
ljóst hár lítið. 

Faeómelanín kemur síðan inn í 
myndina og orsakar rautt hár. Því 
meira sem er af því, þeim mun rauð-
ari er hárliturinn. 

Áhrif allra melaníngenanna sem 
hver einstaklingur erfir leggjast 

saman. MC1R-genið er eitt þeirra, 
en það tekur á móti hormóninu 
melatóníni frá heiladingli. Melatón-
ín veldur því að faeómelaníni er 
breytt í eumalanín og þess vegna 
ræðst hárliturinn eingöngu af magni 
eumelaníns í flestu fólki. 

Hjá sumu fólki tekur MC1R-genið 
ekki á móti melatónín-hormóninu. 
Faeómelaníni er þá ekki breytt í 
eumalanín en safnast fyrir í hárinu og 
veldur rauðum lit þess. Þessi stökk-
breyttu gen eru víkjandi, sem þýðir 
að rauðhærður einstaklingur hefur 
erft hárlitinn frá báðum foreldrum. 

Heimild: Vísindavefur Háskóla 
Íslands

Hvaðan kemur liturinn?

Því hefur verið haldið fram að allir 
rauðhærðir á Íslandi séu komnir af 
kóngafólki, en írska prinsessan Mel-
korka, frilla Höskulds Dala-Kollssonar, 
hefur verið nefnd ættmóðir allra 
rauðhærðra Íslendinga. Í Laxdælu, 
þar sem segir frá kaupum Höskuldar 
á Melkorku, kemur raunar ekki fram 
að Melkorka hafi verið rauðhærð. En 
fríð sýnum var hún. Höskuldur keypti 

hana á þrælamarkaði í Noregi af 
hinum kerska Gilla fyrir þrjár merkur 
silfra, þrefalt á við verð annarra 
ambátta. Það þrátt fyrir að hún væri 
ómála.

Á Íslandi eignuðust Höskuldur 
og Melkorka síðan soninn Ólaf. 
Síðar kom í ljós að Melkorka kunni 
vissulega að tala, hún væri dóttir Mýr-
kjartans Írakonungs og hefði verið 

brottnumin fimmtán ára frá Írlandi.
Höskuldur var sonur Þorgerðar, 

dóttur Þorsteins rauðs, sonar Auðar 
djúpúðgu. Af nafni Þorsteins má 
áætla að hann hafi verið rauðhærð-
ur. Því má leiða að því líkur að frá 
þeim Melkorku og Höskuldi, sem 
eignuðust saman soninn Ólaf, liggi 
löng slóð konungborinna rauðhærðra 
Íslendinga.

Konungbornir Íslendingar með rauða lokka
Ýmsu hefur verið haldið fram um rauðhærða í gegnum aldirnar. Víða um 
heim kemur hræðsla við rauðhært fólk fram í þjóðtrú. Hvergi eru fleiri rauð-
hærðir í heiminum en á Bretlandseyjum, en á Írlandi er þó talið ólánsmerki 
að mæta rauðhærðri konu. Á miðöldum voru rautt hár og græn augu merki 
um að þar væri norn, varúlfur eða vampíra á ferð og því réttast að vara sig. 
Sagan segir að Júdas hafi verið rauðhærður, sem skýri vanþóknun sumra á 
hárlitnum. Líklegra er þó að rautt hár hafi helst sést á barbörum úr norðri, 
á menningarsvæðum við Miðjarðarhaf þar sem rauði liturinn er sjaldgæfur. 
Víða er því einnig haldið fram að rauðhærðum sé ekki treystandi, þeir séu 
skapmiklir, kynóðir og ótrúar eiginkonur eignist rauðhærð börn. 

Rauða hárið er þó ekki alltaf talið ógæfumerki. Í fjárhættuspilum er talið 
gott að nudda spilateningunum í hárið á rauðhærðu fólki. Þá er það líka 
lánsmerki að fara höndum um rautt hár.

 Heimild: Vísindavefur Háskóla Íslands og Wikipedia

Mýtur um rauðhærða

„Pabbi, ég má sparka í einhvern rauðhærðan í dag,“ sagði dökkhærður 
sonur Reykvíkings í gær og brosti englabrosi út að eyrum. Hinum megin í 
bænum voru aðrir feðgar að fara á fætur. Sonurinn, með eldrautt hár, harð-
neitaði að fara í skólann, því hann átti von á að í hann yrði sparkað. 

Drengirnir höfðu báðir frétt af þeirri hvatningu sem gekk á netinu, þar 
sem boðað var til svokallaðs „Kick a ginger day“ og fólk með því hvatt til að 
sparka í rauðhært fólk. Heimili og skóli beindu þeim tilmælum til skóla-
stjórnenda að vekja athygli foreldra og nemenda á því að slík háttsemi 
myndi ekki líðast, enda fælist í skilaboðunum hvatning til ofbeldis sem fæli 
í sér bæði niðurlægingu og virðingarleysi. 

Hvatningarsíður til höfuðs deginum spruttu upp í gær, þar sem meðal 
annars var mælst til þess að rauðhærðir yrðu faðmaðir, eða þeir svöruðu í 
sömu mynt og spörkuðu til baka. 

Hvatt til ofbeldis

HVAÐ HEFUR HÚN Í HUGA? Rauðhærðir mega þola ýmsa sleggjudóma sem eiga sér ekki endilega stoð í raunveruleikanum. Þar á 
meðal er mýtan um vergirni rauðhærðra kvenna, sem er sögð mun meiri en þeirra dökk- og ljóshærðu.  NORDICPHOTOS/GETTY

„Ég get ekki lagt nógu mikla áherslu á að þetta er ekkert flipp og djók hjá 
okkur,“ segir rauðhærða leikkonan og þokkagyðjan Vigdís Másdóttir. Hún vinnur 
nú ásamt öðrum listamönnum að nýju leikverki um rauðhærða. Allir eru lista-
mennirnir sjálfir rauðhærðir. „Fólk lítur yfirleitt ekki á rauðhærða sem minni-
hlutahóp og finnst þetta voðalega fyndin og sæt hugmynd hjá okkur. En það 
skilur ekki að rauðhærðir hafa flestir fundið fyrir einhvers konar fordómum.“

Sýningin hefur ekki fengið á sig endanlega mynd og ekki orðið ljóst hvort 
úr verður farsi, drama eða eitthvað allt annað. Upphafsmenn hennar eru, auk 
Vigdísar, þau Valgerður Rúnarsdóttir dansari og Ragnar Ísleifur Bragason leikrita-
skáld. Þau safna nú að sér rauðhærðu fólki til að taka þátt. 

Vigdís segist finna til samkenndar með öðru rauðhærðu fólki. „Þegar ég mæti 
rauðhærðri manneskju úti á götu horfi ég ósjálfrátt á hana og finn til sam-
kenndar með henni. Ég finn nefnilega sjálf til mikillar sérstöðu og finnst ég vera 
öðruvísi. Þegar ég var krakki upplifði ég mig oft annars flokks af 
því að ég var rauðhærð. Í dag fagna ég því bara, 
en mér sárnar oft hvernig fólk talar um 
rauðhærða, oft ómeðvitað. Okkur 
er ekki beinlínis 
mismunað. 
En það eru 
margar 
mýtur sem 
ganga um 
rauðhærða 
og lifa enn 
góðu lífi.“

LEIKRIT EFTIR OG UM RAUÐHÆRÐA

Þótt þeim sé ekki lengur varpað á galdrabrennur 
eins og á miðöldum er alveg örugglega ekki alltaf 
tekið út með sældinni einni að vera rauðhærður. Í 
tilefni af hinum umdeilda gærdegi, þar sem hvatt 
var til að sparkað yrði í rauðhærða, kynnti Hólm-
fríður Helga Sigurðardóttir sér mýturnar og sann-
leikann um fólkið með rauða hárið og freknurnar.
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Hvort er þér hugleiknara, mynd-
listin eða tónlistin? Ég er í sam-
búð í músíkinni en er einhleypur í 
myndlistinni. Hvort tveggja hefur 
sína kosti og galla en ég geri þetta 
þó bæði með bros á vör. 

Hvenær varstu hamingjusam-
astur? Þegar mamma kom og tók 
mig í fangið og huggaði mig eftir 
að ég hafði pissað á mig í strætó sjö 
ára gamall. Var einn, var svo mikið 
mál og vissi ekkert hvað ég átti að 
gera þannig að ég pissaði í buxurn-
ar og á gömlu grænu leðursætin. 
Hef aldrei verið jafn lítill í mér á 
ævinni. Mamma gerði mig aftur að 
hamingjusömum litlum strák.

Þú ert nýkominn frá Ítalíu og 
sýnir meðal annars notaða síg-
arettupakka? Er einhver Ragnar 
Kjartansson í þessu hjá þér? Alls 
ekki. Ítalía og sígarettur hafa ekk-
ert með Ragga að gera. 

Hvaðan sækir þú mestan inn-
blástur og hvaðan kemur þín fagur-
fræði? Stundum meðtekur maður 
eitthvað og vinnur úr því og stund-
um meðtekur maður ekkert og þá 
kemur ekkert. Þannig að svarið er 
ekkert endilega rómantíkin sem er 
kannski falin í því að horfa á sólina 
setjast bakvið fjöllin á Suður-Ítalíu 
heldur alveg eins að japla á brauð-
sneið með osti á morgnana. Þannig 
að innblásturinn kemur alls staðar 
frá, verð ég að segja. Fagurfræðin? 
Fagurfræðin kemur með tíð, tíma 
og manndómi. 

Viðfangsefni í verkum þínum eru 
frekar ögrandi. Endurspegla þau líf 
þitt að einhverju leyti?

Já, ég myndi segja það að ein-
hverju leyti og þá sérstaklega það 
sem ég hef verið að bralla í mynd-
listinni undanfarin tvö ár. Þessi 
sýning sem ég er að fara að opna 
í Listasafni ASÍ á laugardag er 
eiginlega unnin alfarið út frá dag-
bókarfærslum mínum þar sem 
kannski margt misjafnt er í poka-
horninu. En þó að sýningin sé ein-
læg og virkilega opin fyrir fólk til 
þess að líta inn í hausinn á mér, þá 
hef ég sem betur fer húmor fyrir 
sjálfum mér og vinn ákveðið með 
það dæmi. Þannig að það er ágæt-
is „balance“ á sýningunni á milli 
hversdagsleikans og næturlífsins 
og svo sambandið og það sem ger-
ist á milli þessara tveggja póla. En 
já, upphaflega vildi ég vinna með 
einhvern einn einstakling sem gæti 

verið Jón Jónsson niðri í bæ og gera 
heila sýningu um hann en ákvað 
svo bara að vinna með mig. Þannig 
að, já, þessi sýning fjallar um mig, 
þar sem ég ákvað að vinna með ein-
hverjum gaur sem ég þekki rosa-
lega vel og einnig einhverjum sem 
ég veit að ég get ekki losnað við eða 
hent í burtu svo auðveldlega.

Hvaða íslensku listamenn hafa 
haft mest áhrif á þig? Það eru svo 
margir góðir hérna en svona algerir 
uppáhalds og þeir sem ég get allt-
af huggað mig við að eru betri en 
flestir eru kannski Sigurður og 
Kristján Guðmundssynir.

Hvað táknar nafnið á sýning-
unni – saxófónn eða kontór? Saxó-
fónn getur verið jafn leiðinlegur og 
sannleikurinn. 

Hvar myndir þú búa ef þú mættir 
alfarið ráða? Ég er nú bara frekar 
ánægður með að búa í Reykjavík 
þessa stundina en gæti alveg hugs-
að mér að búa í Barcelona eða NY. 

Nú hefur þú spilað með Kimono 
og spilar núna með Seabear. Hvað 
er á döfinni í tónlistinni á næst-
unni? Það er bara fullt að fara að 
gerast þar. Við í Seabear vorum 
að klára nýju plötuna okkar, We 
Built a Fire, sem kemur út í febrú-
ar á næsta ári og við munum fylgja 
henni eftir út um allar trissur 
næstu mánuði, bæði í Bandaríkj-
unum og Evrópu. Þannig að stuttu 
eftir áramót hefst hálfs árs flökku-
líf með hljóðfærum og vinum. Og 
það verður enginn saxófónn með 

í þeirri för. Hann pípir í tollinum 
og svo er hann kominn á bannlista 
Evrópusambandsins. Og hver segir 
síðan að Evrópusambandið sé ekki 
að gera ágætis hluti? 

Nú hefur þinni kynslóð lista-
manna verið lýst sem krútt. 
Blundar krútt í þér? Ég skil ekki 
alveg krútt-stimpilinn. Er það lið 
sem fær hugmyndir og býr síðan 
eitthvað til úr hugmyndum sínum? 
Ef það er svarið skal ég glaður falla 
inn í þann hóp.

Hver er uppáhaldskvikmyndin 
þín og af hverju? Vá, man ekki. Var 
að horfa aftur á Apocalypse Now 
með vinum mínum eftir margra 
ára hlé og hún kemst alveg nálægt 
því. Af hverju? Af því að það eru 
allir svo töff og kreisí í henni.

En uppáhaldsbókin? Flestar bæk-
urnar með Sjón, Paul Auster og 
Murakami finnst mér rosa góðar. 
Svo get ég lesið bækurnar hans 
Halldórs Laxness, áður en hann 
varð gú-gú, aftur og aftur. 

Hvers konar tónlist hlustar þú 
mest á sjálfur og hverjar eru nýj-
ustu uppgötvanir þínar? Ég hlusta 
á alls konar músík og ef mér finnst 
músíkin góð hlusta ég aftur á hana 
og þá skiptir litlu máli þótt lagið 
sé teknó eða psychobilly. En svona 
eitthvað sem er í miklu uppáhaldi 
akkúrat núna get ég nefnt Íslend-
ingana í The Go-Go Darkness og 
The Third Sound og svo útlending-
ana í The XX og The Middle East. 
Einnig var ég að grafa upp gamlan 
eitís-þrumara með hljómsveitinni 
Mr. Mister sem er æðisleg bomba 
sem mun taka þátt í opnuninni með 
mér í ASÍ. 

Hvaða íslenska örnefni finnst þér 
fallegast? Vestmannaeyjar.

Yfir hverju hefurðu mestar 
áhyggjur í augnablikinu? Akkúr-
at núna hef ég mestar áhyggjur af 
pabba gamla sem er smá veikur en 
hann kemst yfir það, jaxlinn. Hef 
enga trú á öðru.

Hvaða frasa ofnotar þú? Hæ og 
kannski bæ.

Frægasti ættinginn þinn? Sá í 
Tröllatungu-ættbókinni hennar 
mömmu fyrir nokkrum árum að 
Páll Óskar er frændi minn. Ég er 
mikið stoltur af því og enn fremur 
rosa stoltur af stóra frænda. 

Blómstrar listin í kreppunni? 
List blómstrar alltaf og þrífst bæði 
á góðum og vondum tímum.

Saxófónn getur verið jafn
leiðinlegur og sannleikurinn
Halldór Ragnarsson myndlistarmaður opnar sína fyrstu sýningu í Listasafni ASÍ í dag en hann er einnig bassaleikari hljóm-
sveitarinnar Seabear. Anna Margrét Björnsson tók hann í þriðju gráðu yfirheyrslu. 

FAGURFRÆÐIN KEMUR MEÐ TÍÐ, TÍMA OG MANNDÓMI Halldór Ragnarsson opnar í dag sýninguna Saxófónn eða kontór.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐ HÖFUM EKKERT AÐ SEGJA Eitt verka 
Halldórs á ASÍ.

London ferðir
11.-13. desember
05.-07. febrúar
12.-14. mars 

Verð á mann í tvíbýli:

56.900 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



Vínlandsleið 6-8  113 Reykjavík 

Opið:  Virka daga kl. 11-18   
Laugardaga kl. 11-16

Voru þó fyrir á verulega lækkuðu verði

á tískufatnaði frá

DESIGUAL og SKUNK FUNK
og barnafötum frá 

Mala, Xboys og Xgirls

50%
AUKAAFSLÁTTUR

Íþróttavörur - Barnaföt - Sundföt - Skór - Sokkar - Töskur

50%
AUKAAFSLÁTTUR

VORUM AÐ TAKA 
UPP VÖRUR 
FRÁ PUMA

MIKIÐ ÚRVAL 
AF SUNDFÖTUM 

FRÁ SPEEDO

FYRSTIR KOMA

FYRSTIR FÁ!
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AFMÆLI

BJÖRK 
GUÐMUNDS-
DÓTTIR 
söngkona
er 44 ára.

MARGRÉT 
ÖRNÓLFS-

DÓTTIR 
tónlistarkona
er 42 ára.

GUNNAR GUNNARSSON RITHÖF-
UNDUR LÉST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1975.

„Þegar maður er vanur því 
að lifa á engu er hægt að 

lifa á litlu.“

Gunnar Gunnarsson var einn 
af helstu rithöfundum þjóðar-
innar á 20. öld. Hann var líka 

á tímabili meðal mest lesnu 
rithöfunda í Danmörku og 

Þýskalandi. Meðal verka hans 
má nefna Fjallkirkjuna, Svart-

fugl og Borgarættina. 

MERKISATBURÐIR
1272 Játvarður verður konung-

ur Englands. 
1620 Skipið Mayflower kemst 

inn fyrir Þorskhöfða með 
pílagríma sem stofna þar 
Plymouth-nýlenduna. 

1931 Fyrsta leikritið er flutt í 
Ríkisútvarpinu. Það eru 
kaflar úr Bóndanum á 
Hrauni eftir Jóhann Sigur-
jónsson. 

1974 George W. Bush rekinn úr 
bandaríska flughernum. 

1984 Samkvæmt könnun Hag-
vangs á gildismati og 
mannlegum viðhorfum 
reynast Íslendingar vera 
hamingjusamasta þjóð í 
heimi. 

1993 Endurvarp hefst frá nokkr-
um erlendum sjónvarps-
stöðvum í samvinnu 
við Stöð 2 undir heitinu 
Fjölvarp. 

Frakkarnir Jean François Pil-
âtre de Rozier sem var eðlis-
fræðingur að mennt og Fran-
çois Laurent markgreifi urðu 
fyrstir manna til að fljúga í 
loftbelg þennan mánaðardag 
árið 1783. Þeir héldu hinu 
frumlega farartæki á lofti í um 
það 30 mínútur og flugu á 
þeim tíma tæplega níu kíló-
metra leið yfir Parísarborg. 

Mikill fjöldi fólks fylgdist 
með þessum ofurhugum og 
þeirra ævintýralega ferðamáta 
sem þótti heldur betur nýstár-
legur.

Lofbelgurinn var úr smiðju 
Montgolfier-bræðranna sem 
voru bæði pappírsframleið-

endur og uppfinningamenn. 
Þeir hönnuðu fyrsta loft-
belginn og sýndu hann í júní 
þetta sama ár og prófuðu 
sig áfram með því að senda 
ýmiss konar dýr upp í háloft-
in, þar á meðal hana, önd og 
kind. 

Sem betur fór komust dýrin 
klakklaust frá þeim tilraunum.

Pilatre de Rozier hafði í 
október þetta sama ár prófað 
að fljúga í loftbelgnum en að-
eins stutta leið því belgurinn 
var þá bundinn við jörðina og 
komst ekki hátt. 

Þetta flug í nóvemberlok 
1783 varð því fyrsta ferðin í 
frjálsum loftbelg.

ÞETTA GERÐIST:  21. NÓVEMBER 1783

Fyrsta loftbelgsflug heimsins

90 ára afmæli
Í dag, 21. nóvember, er níræður 

Haukur A. Bogason.
 Í tilefni dagsins munu hann og kona 

hans, Guðlaug Ó. Jónsdóttir, taka 
á móti vinum og vandamönnum í 

safnaðarheimili Áskirkju, Reykjavík 
frá kl. 15-17. Haukur var lengi ökuken-

nari og bifreiðastjóri hjá BSR og síðast 
deildarstjóri ökuprófa hjá Bifreiðaeftir-

liti ríkisins.

Ástkær systir okkar og frænka mín,

Guðlaug Snorradóttir 
frá Syðri-Bægisá,

lést 19. nóvember á hjúkrunarheimilinu 
Droplaugarstöðum.

Hulda Snorradóttir   Halldóra Snorradóttir
                       Heiðrún Arnsteinsdóttir

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511

MOSAIK

Faðir okkar og ástvinur minn,

Kaj J. Durhuus
viðskiptafræðingur,
Krummahólum 6, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans, mánudaginn 26. 
október 2009. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Jóhanna Bettý Durhuus
Helgi Durhuus
Guðríður Erla Káradóttir

Elsku sambýlismaður minn, stjúpi, 
bróðir okkar, mágur og frændi,

Ketill Sigurjónsson 
frá Forsæti
Valabrekku, Hellnum, Snæfellsbæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut mánu-
daginn 9. nóvember 2009. Útför hans hefur farið 
fram í kyrrþey en þeim sem vilja minnast hans er 
bent á  Krabbameinsfélag Snæfellsness (í gegnum 
Krabbameinsfélag Íslands).

Sveinbjörg Eyvindsdóttir  Hjörtur Sturluson
Ólafur Sigurjónsson   Bergþóra Guðbergsdóttir
Kristján Már Sigurjónsson  Kristín Einarsdóttir
Albert Sigurjónsson   Guðrún Jónsdóttir
og frændsystkin.

Faðir okkar, sonur, bróðir og mágur,

Rögnvaldur Óðinsson
Lækjarseli 1, Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi föstu-
daginn 13. nóvember. Útförin hefur farið fram í kyrr-
þey að ósk hins látna. Þökkum auðsýnda samúð og 
vinarhug.

       Óðinn Rögnvaldsson
       Daníel Rögnvaldsson
       Finnur Óli Rögnvaldsson
       Sveinbjörn Karl Rögnvaldsson

Hulda Arnórsdóttir      Óðinn Rögnvaldsson
Kolbrún Óðinsdóttir     Kristján S. Ólafsson
Hrafnkell Óðinsson
Margrét Óðinsdóttir     Jón H. Skúlason
Ingiríður Óðinsdóttir    Árni Guðmundsson

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Hörður Áskelsson organisti og Áskell 
Másson tónskáld eru næstum jafn-
gamlir, það munar ekki nema einum 
degi. Áskell á afmæli í dag en Hörð-
ur á morgun á degi heilagrar Cecil-
íu, verndardýrlings tónlistarinnar. 
Þó ekki sé um stórafmæli að ræða hjá 
þeim þetta árið, en þeir verða 56 ára, 
verður samt mikið um dýrðir. Þannig 
hittir á að á sunnudaginn mun Hörð-
ur stjórna nýrri íslenskri óratoríu um 
heilaga Cecilíu, sem Áskell samdi 
ásamt Thor Vilhjálmssyni skáldi. 

Hörður hefur átt von á þessu stór-
virki í afmælisgjöf síðastliðin tvö ár. 
„Meðgangan varð lengri hjá höfund-
unum en var planað,“ segir Hörður 
og veit nokkurn veginn hvernig af-
mælisdagurinn mun ganga fyrir sig. 
„Á okkar heimili er mikil formfesta 
í afmælishaldi. Að morgni eru born-
ar í mann gjafir í rúmið og ætli ég fái 
ekki appelsínusafa frekar en kampa-
vín í þetta skiptið enda þarf ég að hafa 
skýran koll klukkan fjögur,“ segir 
hann glaðlega. Eftir tónleikana verð-
ur haldið upp á frumflutninginn með 
veislu fyrir tónlistarmennina. „Og ætli 
við fjölskyldan og nánustu vinir höld-
um ekki áfram og höldum aðra veislu 
síðar um kvöldið,“ segir hann og tekur 
fram að margoft sé haldið upp á hvert 
afmæli á sínu heimili.

Hörður og Áskell eru ágætir vinir 
enda hafa báðir ástríðu fyrir tón-
list. „Áskell náði ekki alveg inn á 
dag heilagrar Cecilíu en hann hefur 

hins vegar greinlega fengið einhvern 
skammt af hennar blessun. Líklega 
hefur það verið grín í kringum þá 
staðreynd sem var upphafið að órat-
oríunni. Okkur fannst við skulda Cec-
ilíu eitthvað fyrir að hafa staðið með 
okkur í okkar störfum,“ segir Hörður 
glettinn. 

Herði þykir það töluverður 
heiður að fá að stjórna óratoríunni á 

afmælisdaginn sinn. Hann telur þó að 
Áskell verði ekki útundan og að hann 
verði heiðraður í dag á generalpruf-
unni með afmælissöng. Það mun vafa-
laust vera tilkomumikið að heyra Mót-
ettukór Hallgrímskirkju skipaðan 60 
söngvurum, 32 manna hljómsveit og 
einsöngvara kyrja þessa einföldu vísu, 
„Hann á afmæli í dag.“

solveig@frettabladid.is

HÖRÐUR ÁSKELSSON OG ÁSKELL MÁSSON:  EIGA BÁÐIR AFMÆLI UM HELGINA

Kór og hljómsveit syngja 
og spila afmælissönginn

AFMÆLISBÖRNIN Áskell Másson tónskáld á afmæli í dag og Hörður Áskelsson, organisti og 
stjórnandi, á morgun. Hörður stjórnar á sunnudag nýrri íslenskri óratóríu um verndardýrling 
tónlistarinnar, heilaga Cecilíu, sem Áskell samdi ásamt Thor Vilhjálmssyni skáldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarþel við fráfall elsku,

Bylgju Matthíasdóttir,
Asparteig 1, Mosfellsbæ.

Guð blessi ykkur öll.

Magnúr Már Ólafsson
Særún Magnúsdóttir
Orri Magnússon

Matthías Óskarsson Ingibjörg Pétursdóttir
Óskar Matthíasson Sigurrós Úlla Steinþórsdóttir

Útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Péturs Guðjohnsen

sem lést 12. nóvember síðastliðinn fer fram frá 
Bústaðakirkju 24. nóvember kl. 13.00.

Grete Marion
Sveinbjörn Guðjohnsen   Katrín Gísladóttir
Viðar Helgi Guðjohnsen   Margrét Júlíusdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Guðrún Ó. Karlsdóttir
fv. stórkaupmaður,

lést á Hrafnistu 18. nóvember. Jarðarförin fer fram frá 
Garðakirkju 25. nóvember kl. 15. Blóm og kransar vin-
samlega afþakkaðir, þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.

Sigríður H. Magnúsdóttir  
Ólöf S. Magnúsdóttir  Guðmundur Kr. Guðmundsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdasonur og afi, 

Ragnar Ingi Tómasson 
Sigluvogi 16, Reykjavík, 
áður til heimilis að Húnabraut 16, 
Blönduósi, 

lést miðvikudaginn 18. nóvember. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju, föstudaginn 27. nóvember kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á minningarsjóð líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi, sími 543 1159.

Steinunn Anna Guðmundsdóttir
Guðmundur St. Ragnarsson
Tómas Ingi Ragnarsson
Sunna Apríl Ragnarsdóttir
Stefanía Jónsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát 
og útför elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, bróður og afa. 

Bergur Guðnason 
lögmaður, Neðstaleiti 5, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahlynningar og 
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi fyrir ómetan-
lega aðstoð og hlýju í sinni umönnun.

Hjördís Böðvarsdóttir 
Guðni Bergsson   Elín Konráðsdóttir 
Sigríður Bergsdóttir   Skúli Rúnar Skúlason 
Böðvar Bergsson         
Bergur Þór Bergsson 
Þorsteinn Bergsson   Soffía Ingvarsdóttir 
Systkini og barnabörn

Við sendum innilegar þakkir öllum sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför okkar ástkæra eiginmanns, 
föður, sonar, bróður, tengdasonar og 
mágs,

Þormóðs Geirssonar
framkvæmdastjóra og lyfjafræðings.

Kærar þakkir færum við heilaskurðlæknum og starfs-
fólki gjörgæsludeildar LSP í Fossvogi. Einnig hugheilar 
kveðjur til allra er lagt hafa inn á styrktarreikning konu 
hans og dætra. Hlýhugur og stuðningur ykkar hefur 
verið okkur ómetanlegur. 

Erla Björk Jónsdóttir
Auður Rós Þormóðsdóttir
Freydís Lilja Þormóðsdóttir
Geir Friðgeirsson   Kolbrún Þormóðsdóttir
Steinunn Geirsdóttir   Björn Kristinn Broddason
Nanna Geirsdóttir   Martin Trier Risom
Auður Geirsdóttir
Jón Guðlaugsson   M. Auður Gísladóttir
Sif Jónsdóttir
Andrea Jónína Jónsdóttir

Guð blessi ykkur öll.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug við andlát 
og útför elskulegrar móður minnar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigurlaugar Helgadóttur
Borgarbraut 65, Borgarnesi.

Sérstakar þakkir til starsfólks Dvalarheimilis aldraðra 
í Borgarnesi fyrir hlýju og umhyggju síðustu árin. 
Einnig færum við starfsfólki Landspítalans á deild 5B í 
Fossvogi og 13E við Hringbraut fyrir frábæra umönnun 
í veikindum Sigurlaugar.

Gunnar Gauti Gunnarsson  Edda Soffía Karlsdóttir
Guðbjörg Lilja Gunnarsdóttir
Sigurlaug Tanja Gunnarsdóttir
Árni Gunnarsson   Sigríður Eva Magnúsdóttir
Sólveig Gunnarsdóttir
Margrét Gunnarsdóttir
Gauti, Daði og Birkir Árni.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu, lang-
ömmu og systur,

Guðlaugar Guðjónsdóttur
Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild H-2 Hrafnistu í 
Reykjavík fyrir frábæra umönnun og vinsemd. Einnig 
þakkir til sr. Svanhildar Blöndal.

Þuríður V. Lárusdóttir  Ari Leifsson
Þórdís Lárusdóttir   Rúnar Lárusson
Erla Ósk Lárusdóttir 
Jóhannes I. Lárusson  Guðrún Reynisdóttir
Sveinbjörn Lárusson  Arnfríður L. Guðnadóttir
 Halla Jörundardóttir
         barnabörn, barnabarnabörn og systkini.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ríkarður Sigurvin 
Sæmundsson
Jaðarsbraut 25, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness miðvikudaginn 18. 
nóvember. Útförin fer fram frá Akraneskirkju fimmtu-
daginn 26. nóvember kl. 14.

Arnbjörg Elídóttir
Hrönn Ríkarðsdóttir   Jóhannes B. Sigurðsson
Elvar Hólm Ríkarðsson  Valgerður Hilmarsdóttir
Sævar Ríkarðsson   Vilborg Ragnarsdóttir
Brynjar Ríkarðsson   Lone Engelberg
Fjalar Ríkarðsson   Ása Pálsdóttir
Harpa Ríkarðsdóttir   Halldór Olgeirsson
og afabörn.

Við þökkum öllum þeim sem sýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útfarir mæðgnanna

Ingu Davíðsdóttur
   Galtalind 3, Kópavogi               

Blessuð sé minning þeirra.

Jóhann Bjarnason
Helga Rún Jóhannsdóttir
Jenný Haraldsdóttir
Valborg Davíðsdóttir  Ragnar Breiðfjörð Ragnarsson
Kristrún Davíðsdóttir  Ásgeir Eiríksson
Jenný Davíðsdóttir   Ólafur Einarsson
Hildur Davíðsdóttir   Hreinn Hafliðason
Elsa María Davíðsdóttir  Þórhallur Matthíasson
og aðrir aðstandendur.

Jennýjar Haraldsdóttur
     Langagerði 60, Reykjavík

og

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð, hlýhug og 
vináttu við andlát og útför eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Árna Grétars Finnssonar
hæstaréttarlögmanns, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við læknum og starfsfólki 
á Landspítala, Fossvogi.  Starfsfólk Sólvangs og St. 
Jósepsspítala fær einnig sérstakar þakkir fyrir ómetan-
lega umönnun og hlýhug. Guð blessi ykkur öll.

Sigríður Oliversdóttir
Lovísa Árnadóttir   Viðar Pétursson
Finnur Árnason   Anna María Urbancic
Ingibjörg Árnadóttir   Jónas Þór Guðmundsson 
Sigríður Erla, Pétur, Davíð, Finnur Árni, Árni Grétar, Ebba 
Katrín, Oliver Páll, Viktor Pétur, Guðmundur Már, Lovísa 
Margrét og Stefán Árni.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát og útför elskulegrar eig-
inkonu, móður, tengdamóður og ömmu,

Ólafar Erlu Bjarnarson 
(Lóló)
Hraunbæ 120, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi fyrir einstaka umönnun og 
hlýtt viðmót. Þið eruð yndislegar.

Baldur Bjarnarson
Ragnar B. Bjarnarson  Margrét Óskarsdóttir
Þorsteinn B. Bjarnarson  Thelma Guðmundsdóttir
Guðmundur B. Bjarnarson  María Pisani
Jón B. Bjarnarson   Hildur Melsted
og barnabörn.
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Innilegar þakkir færum við þeim sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 
andláts og útfarar ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður og ömmu,

Svölu Árnadóttur
Ekrusmára 1, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til þeirra sem komu að umönnun og 
veittu aðstoð í veikindum hennar.

Björn Pálsson
Margrét Erla Björnsdóttir  Sverrir Guðmundsson
Björn Fannar Björnsson 
Sandra Dögg Björnsdóttir  Hafþór Davíð Þórarinsson
Bjarki Rúnar Sverrisson og Björn Þór Sverrisson.

Bróðir okkar,

séra Ásgeir Ingibergsson

lést að morgni 18. nóvember á sjúkrahúsi í Edmonton, 
Kanada. Útförin hefur farið fram.

Systkini hins látna.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegs sonar okkar, 
bróður, mágs og frænda, 

Hauks Jóhannssonar 
Sólheimum 1, Akureyri. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Víðihlíð fyrir hlýja og 
góða umönnun.

Jóhann Hauksson   Sigríður Hermanns  
Friðrik Jóhannsson   Eygló Björnsdóttir 
Sólveig Jóhannsdóttir  Sushant Sinha 
Ásta Jóhannsdóttir 
Guðrún Jóhannsdóttir  Guðmundur Njálsson 
og systkinabörn.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Sighvatsdóttir
frá Ási, Vestmannaeyjum,
Strikinu 10, Garðabæ,

lést á Landspítalanum, sunnudaginn 15. nóvember.
Jarðsungið verður frá Vídalínskirkju í Garðabæ 
fimmtudaginn 26. nóvember klukkan 13.00.
Þeim sem vija minnast hennar er bent á Hjartavernd.

Friðrik E. Ólafsson
Erna Friðriksdóttir   Stefán Halldórsson
Ólafur Friðriksson   Þuríður Guðjónsdóttir 
Sighvatur Friðriksson  Hjördís Hjálmarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Herdís Steinsdóttir
Akurgerði 44, Reykjavík,

lést á öldrunardeild Landspítalans í Fossvogi föstudag-
inn 13. nóvember. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 23. nóvember kl. 13.00.

Lóa Gerður Baldursdóttir  Örn Ingólfsson
Jón Birgir Baldursson  Þórunn Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför okkar ástkæra eiginmanns, 
föður, tengdaföður og afa,

Kjartans I. Jónssonar
Sóleyjarima 15.

Guð blessi ykkur öll.

Ingibjörg Ámundadóttir
Árni Hrafnsson   Birna Guðjónsdóttir
Jóhann Berg Kjartansson  Lotte Munch
Margrét Björk Kjartansdóttir  Stefán H. Birkisson

og afabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Guðleif Helgadóttir 
áður til heimilis að Byggðarholti 29, 
Mosfellsbæ, 

lést að Hrafnistu,Víðinesi hinn 18. nóvember.

Fyrir hönd aðstandenda:
Hallgrímur Greipsson  Eli Paulsen
Kristján Greipsson   Borghildur Ragnarsdóttir
Guðbjörg Greipsdóttir
 Pálína Lórenz

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem auðsýndu okkur hlýhug og samúð 
við andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og 
langafa,

Jóns Sveinssonar
Grjótaseli 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir sendum við þeim sem önnuðust hann 
í veikindum hans á Dagvist Vitatorgs og hjúkrunar-
heimilinu Skógarbæ, Vesturbæ. Þökkum alla þá hlýju 
og elsku sem hann naut hjá ykkur. Einnig kærar þakkir 
til félagsins Bergmáls sem bauð okkur til vikudvalar 
tvö sumur í röð að Sólheimum í Grímsnesi. 

Guð blessi ykkur öll.

Anna Jóna Ingólfsdóttir
Ingólfur Jónsson Ragna Halldórsdóttir
Guðrún Jónsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar,

Böðvar Jónsson, bóndi á 
Gautlöndum

lést hinn 14. nóvember á Heilbrigðisstofnun 
Þingeyinga. Útförin fer fram frá Skútustaðakirkju, 
Mývatnssveit sunnudaginn 22. nóvember kl. 14.00.

Ásgeir, Jóhann, Jón Gauti, Sigurður Guðni og Björn.

„Við getum lofað því að dagskráin 
verður fjölbreytt. Hefðbundin karla-
kórslög, Jóns Múla syrpa, popp og svo 
eitthvað hátíðlegt í lokin,“ segir Hörður 
Jóhannesson, formaður Lögreglukórs 
Reykjavíkur, um tónleikana í Laugar-
neskirkju í dag klukkan 16. Þar verð-
ur þess minnst að sjötíu og fimm ár 
eru liðin frá stofnun kórsins. „Þetta 
er elsti félagsskapur lögreglunnar 
hér á landi, að því er við best vitum. 
Kórinn var stofnaður 1934 en stéttar-
félag lögreglumanna ekki fyrr en ári 
síðar, segir Hörður. „Eftir því sem við 
komumst næst var einhver gamall að 
hætta í löggunni og félagar hans stóðu 
upp og tóku nokkur lög. Það lukkaðist 
svo vel að þeir ákváðu að halda áfram 
að syngja saman og upp úr því varð 
kórinn til.“ 

Hann segir kórinn hafa þróast og 
breyst með tímanum en þó konur 
hafi gert sig gildandi í löggæslunni 
hafi hann þó ekki breyst í blandaðan 
kór. „Hann hefur heldur ekki stækk-
að þó fjölgað hafi verulega í röðum 
lögreglunnar. Það voru held ég 35 sem 

skrifuðu undir stofnfundargerð í upp-
hafi og samt voru ekki nema milli 40 og 
50 manns í lögreglunni. Enn eru bara 
um 30 manns í kórnum þó um 300 starf-
andi lögreglumenn séu á höfuðborgar-
svæðinu eftir sameiningu liðanna í 
Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði 
2007. En það er mikil aldursbreidd í 
okkar röðum. Þar eru ungir menn sem 
enn eru nemendur Lögregluskólans og 
sá elsti fór á eftirlaun fyrir nokkrum 
árum. Hinir eru þar á milli.“ 

Hörður segir Lögreglukórinn fjöl-
hæfan og lýkur lofsorði á söngstjór-
ann til tuttugu ára, Guðlaug Viktors-
son. „Guðlaugur er mjög metnaðarfull-
ur og drífandi. Ásamt karlakórslögum 
fáum við að spreyta okkur á dægurlög-
um og popplögum í bland. Líka kirkju-
legri tónlist, bæði íslenskri og erlendri, 
því auk þess að koma fram á tónleik-
um, bæði einir og með öðrum, syngj-
um við reglulega við jarðarfarir lög-
reglumanna. Svo förum við á kóramót 
erlendis því við tökum þátt í samstarfi 
norrænna lögreglukóra sem hafa hald-
ið mót á fjögurra ára fresti frá 1950,“ 

segir Hörður og minnist slíkra móta hér 
á landi 1966, 1988 og 2004. „Við vorum 
á móti á Álandseyjum 2008 sem Finn-
ar héldu og næsta mót er í Danmörku 
2013,“ segir hann. „Þá verður danski 
kórinn 100 ára svo eflaust verður mikið 
um dýrðir.“ 

Lögreglukórinn hefur gefið út tvo 
diska á einum áratug, 1999 og svo 2005 
og þó sá síðari hafi verið gefinn út í 
5000 eintökum er hann ófáanlegur í dag 
en Hörður upplýsir að verið sé að leggja 
drög að nýjum diski á næsta ári. Kór-
inn söng í upphafsatriði Mýrarinnar og 
jók þar með enn hróður sinn því myndin 
hefur verið sýnd um víða veröld. 

Hljóðfæraleikarar á tónleikunum 
í Laugarneskirkju í dag eru Gunnar 
Gunnarsson á píanó, Tómas R. Einars-
son á bassa, Ómar Guðjónsson á gítar 
og Scott McLemore á slagverk. „Þetta 
er einvalalið og efnisskráin er fjöl-
breytt,“ segir Hörður sannfærandi og 
tekur fram að tónleikarnir séu opnir 
öllum meðan húsrúm leyfi en aðgangs-
eyrir sé fimmtán hundruð krónur. 

gun@frettabladid.is
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Elsti félagsskapur lögreglunnar

LÖGREGLUKÓRINN Efnisskráin á tónleikunum í dag verður fjölbreytt, hefðbundin karlakórslög í bland við létta tónlist við undirleik færustu hljóð-
færaleikara. MYND/ÚR EINKASAFNI 





BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar
Kaldhæðni er vandmeðfarin og senni-

lega í bráðri útrýmingarhættu. Sú 
skemmtilega list að segja eitthvað eitt til 
þess að segja í raun eitthvað allt annað 
undir niðri virðist nefnilega hitta í mark 
hjá sífellt færri neytendum afþreyingar. 
Kannski er það einmitt þar sem hundur-
inn liggur grafinn. Þegar afþreying verð-
ur að áreynslulausri neyslu sem hægt er 
að taka við algerlega hugsunarlaust, án 
nokkurrar þekkingar á menningarum-
hverfi sínu eða bakgrunni þess, hvað þá 
einhverrar næmni á blæbrigði tungu og 

tjáningar eða læsis á vísanir og skírskot-
anir, missir viðtakandinn auðvitað hvat-
ann og þar af leiðandi smám saman 
einnig hæfileikann til að skyggnast 
undir yfirborð þess sem borið er á borð 
fyrir hann. Þetta er hin nýja lesblinda 
sem menningu okkar og almennum 
skemmtilegheitum í samfélaginu staf-

ar mun meiri hætta af en hinni. 
Þetta er blinda á merkinguna 

á milli línanna. 

ÞETTA form lesblindu 
á sér þó býsna skondnar 
birtingarmyndir. Það ger-
ist einkum þegar þeir, 
sem verið er að hæðast 
að, eru of heimskir til að 
sjá háðið á milli línanna. 
Nýjasta dæmið um svona 

heimsku er svokallaður dagur ofbeldis 
gegn rauðhærðum. Hann mun eiga rætur 
að rekja til bandarísku sjónvarpsþáttanna 
South Park. Í einum þáttanna heldur kyn-
þáttahatarinn Cartman þrumuræðu um 
að rauðhært fólk sé heimskt, ómennskt 
og sálarlaust, enda hafi Júdas verið rauð-
hærður. Það sem gerist í kjölfarið er 
skrumskæling á þekktum vampírumynd-
um. Hinir rauðhærðu eru skuggalegar 
næturverur sem þyrstir í blóð, Cartman 
sjálfur verður rauðhærður og gerist 
leiðtogi rauðkollanna. 

ÞÁTTURINN er bráðfyndin og skelegg 
háðsádeila á fordóma. Stillt er upp mis-
munun á hlægilega langsóttum forsendum 
og sýnt hve afkáraleg hún er, líka þótt for-
sendur hennar kunni að vera kunnuglegri. 
Þetta virðist aftur á móti hafa farið fyrir 
ofan garð og neðan hjá flestum. Börn hafa 
tekið speki Cartmans alvarlega, rétt eins 
og einhvern tímann sé að marka orð af 
því sem hann segir, og höfundarnir verið 
gerðir ábyrgir fyrir ofbeldi gegn rauð-
hærðum – sem þeir voru einmitt að hæða. 
Að mínu mati stafar þetta af því að of 
mikið af forheimskandi afþreyingu hefur 
gert fólk of heimskt til að átta sig á því að 
enn er til list þar sem merkingin liggur 
ekki öll á ysta yfirborði hennar, list sem 
gerir kröfu til þess að fólk hugsi um það 
sem er verið að segja því.

Hin nýja lesblinda 
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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

Hefurðu 
séð skóna 

mína? 

Hefurðu 
séð peys-
una mína?

Hefurðu séð 
buxurnar 
mínar?

Hefurðu séð 
jakkann minn?

Solla, þetta er allt í 
skápnum þínum.

Hefurðu séð 
skápinn minn?

Úti að borða 
með 

ofurfyrirsætum

Get ég fengið hálfan skammt 
af selleríi, án sellerísins.

Er þetta tófú með 
lítið af 

hitaeiningum?

Ég eyddi þremur tímum 
í að þrífa inni hjá Palla 

og á 30 sekúndum 
draslaði hann bara 

ennþá meira til en áður. 

Ég skal tala 
við hann.

Palli. Mamma þín er 
virkilega reið yfir drasl-
inu í herberginu þínu. 

Þetta er allt í 
lagi. Hún er 

bara í smá rusli 
pabbi.

Jólameistaramótið 
heldur áfram.
 4. umferð.

5. umferð. 8-liða 
úrslit.

Undan-
úrslit.

Manstu eftir köku-
happdrættinu sem við 

héldum. Þú hlóst að 
ostakökunni minni. 
Þú hlærð ekki núna, 

er það nokkuð?

Róleg, Elsa. 
Hún er ekki 
þess virði.

Sjáumst!

Startarar og 
alternatorar

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Líka
fáanleg 
á ensku

Jólalegar 
bækur fyrir krakka 

á öllum aldri. 
Skoðaðu úrvalið á 
www.forlagid.is
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menning@frettabladid.is

ath kl. 17.
Í dag verða tónleikar þar sem flutt 
verður tónlist eftir Fr. Conti, J. J. 
Fux og A. Caldara, en þeir voru allir 
hirðtónskáld hjá Karli VI sem var 
uppi 1685-1740. Fram koma söngvar-
arnir Bergþór Pálsson, Hlín Péturs-
dóttir, Sesselja Kristjánsdóttir, Þór-
unn Guðmundsdóttir og 11 manna 
kammersveit. Umsjón með tónleik-
um hefur Kjartan Óskarsson og er 
aðgangur ókeypis.

Nýtt verk eftir Þóru Marteins-
dóttur verður flutt á tónleikum 
Kórs Langholtskirkju á morgun kl. 
17.  Á morgun er dagur heilagrar 
Sesselíu, verndara tónlistarinnar 
í kaþólskum sið. Verk Þóru sem 
frumflutt verður samdi hún fyrir 
kórinn nú í haust með styrk frá 
Musica Nova. Verkið heitir „Ave 
maris stella“ eða á íslensku „Heill 
þér hafsins stjarna.“
Kór Langholtskirkju, Tritonus kór-
inn í Danmörku og kammerkórinn 
Skýrák frá Færeyjum voru í þriggja 
ára samstarfi frá árinu 2002-2004. 
Kórarnir hittust árlega, fyrst hér 
á Íslandi árið 2002, í Danmörku 
2003 og Færeyjum 2004. Ný verk voru samin 
fyrir kórana á hverju ári og síðasta árið voru svo 
öll verkin flutt í Færeyjum.

Á tónleikunum munu flest þessara 
verka hljóma. Þau eru eftir John 
Høybye, stjórnanda Tritonus; 
„Magnificat,“ „Nunc dimittis“ og 
„Lift up your Heads,“ Kára Bæk 
stjórnanda Skýrák; „Elisabeth 
song“ og íslensku tónskáldin Báru 
Grímsdóttur; „Psalmus 47“ og 
Hildigunni Rúnarsdóttur; „Psalmus 
150.“ Auk þessara verka flytur kór-
inn „Ég vil vegsama Drottin“ sem 
Árni Harðarson samdi fyrir Kór og 
Graduale-kór Langholtskirkju árið 
1997, „Ég byrja reisu mín“ í útsetn-
ingu Smára Ólasonar, Kvöldvers 
eftir Tryggva M. Baldvinsson og 
„Hver sem að reisir hæga byggð“ 

eftir Báru Grímsdóttur.
Tónleikarnir hefjast sem fyrr sagði á morgun 

kl. 17.

Heill þér hafsins stjarna

Leiklist  ★★★

Rautt brennur fyrir
eftir Heiðar Sumarliðason

Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir 
Leikmynd: Finnur Arnar Arnarson 
Tónlist: Frank Hall og Magnús 
Helgi Kristjánsson. Lýsing: Björn 
Bergsteinn 
Það er margt vel gert í verki Heið-
ars Sumarliðasonar sem frum-
flutt var á fimmtudag á Nýja sviði 
Borgarleikhússins. Jafnvel þótt 
persónurnar renni eftir einum 
teini í verkinu og líti ekki mikið 
til hliðanna: tveir karlmenn, tvær 
konur, tvö hjónabönd sem bæði 
eru feig. 

Ljósmóðir sem stundað hefur 
marglæti, eins og það var kallað 
til forna, með aðstoð Netsins, býr 
með heldur komplexeruðum strák. 
Hún stýrir, hann er lítilþægur en 
undir blundar ofsakennt kvenhat-
ur. Hinum megin er lítilsigld sál, 

stúlka sem þráir öryggi umfram 
annað, hún er barnshafandi með 
karlmanni sem gengur upp í 
frumstæðri dýrkun karlmennsku 
í sinni öfgakenndustu mynd en 
sá er frá hendi skapara síns með 
latt sæði, nánast ófrjór, sem leiðir 
hann líka í ofbeldisfulla kynlífs-
leiki - utan heimilis. Brautirnar 
eru dæmdar til að skerast.

Í nánast tómu sviðsrými eru 
borð og tveir stólar og sófi en í 
baksýn eru útlínur af herbergja-
skipan sem bakveggur. Fjórir 
míkrafónar koma við sögu og sam-
skipti á Netinu rakin á bakveggn-
um. Þetta er snoturlega sviðsett 
verk, fallegt í einfaldleika sínum, 
trixið með útlínur dregnar þráð-
um á bakvegginn er sniðugt.

En allir hafa sinn djöful að 
draga: Raddgæði Dóru Jóhanns-
dóttur verða henni til trafala á 
ferlinum en hún hefur persónuleg-
an þokka sem naut sín vel í laus-
lætissögum Benidorm. Jörundur 
verður nokkra hríð að losna úr 

sjónvarpshlutverki sínu og ætti 
leikhússtjórinn að setja hann 
alfarið hlutverk næstu misseri 
sem eru alls ólík því. 

Sveinn Ólafsson er sannfærandi 
í sinni takmörkuðu rullu, raun-
ar reyndist Þorbjörg Helga Þor-
gilsdóttir gera mest úr sínu litla 
efni. 

Sagan er sem sagt svolítið rýr 
og yfirlýsingar höfundar í leik-
skrá um góða ætlan og áhuga 
standa ekki undir því sem á svið-
inu sést. Það er í samtíma okkar 
rík þörf fyrir speglun okkar tíma . 
Einkenni á mörgum verkum yngri 
höfunda að þráður í persónusköp-
un er rýr og átökin þröng: stjórn-
semi á kynlífi, ofbeldisfullt kynlíf 
með ókunnugum, barinn karlmað-
ur og hrædd kvensál eru hér í 
boði. Er einhver áhugi á víðu sam-
félagslegu samhengi?

 Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Einfalt byrjandaverk í 
snoturri sviðsetningu 

Einföld uppskrift í boði

> Ekki missa af 
Cecilíu-óratoríu Áskels 
Mássonar við texta Thors 
Vilhjálmssonar sem verða í 
Hallgrímskirkju í dag kl. 16. 
Mótettukór Hallgrímskirkju 
flytur ásamt fjölda hljóðfæra-
leikara. Einstakur viðburður. 
Þeir sem ekki eiga heiman-
gengt geta heyrt beina útsend-
ingu frá tónleikunum á rás 1 
Ríkisútvarpsins.

TÓNLIST Þóra Marteinsdóttir 
tónskáld

Sigurjón Jóhannsson, leikmynda-
teiknari og myndlistarmaður, 
opnar í dag sýningu á nýjum 
klippimyndum og vatnslitamynd-
um í sýningarsal Gallerís Foldar 
við Rauðarárstíg. Sigurjón bland-
ar þar saman fornum minnum frá 
upphafsárum sínum á Siglufirði 
síldaráranna og fyrstu skrefa 
sinna í poplistinni sem hann tók 
upp eftir örlagaríka heimsókn 
þeirra Hreins Friðfinnssonar til 
London þar sem þeir kynntust 
ármönnum breska poppsins. Nú 
rekast samtímaleg minni úr aug-
lýsingamyndum okkar daga á við 
eftirsjá í mildum vatnslitaminn-
um frá síldarárunum í þorpinu. 

Sigurjón á að baki fjölbreyttan 
feril sem myndlistarmaður ögr-
andi í tökum og efnum í fyrstu 
áður en hann tók til starfa í leik-
húsinu þar sem hann átti sér 
langan starfsferil með viðkomu 
í kvikmyndum. Hann er enn að 

en hefur einkum einbeitt sér að 
fígúratífum minnum. 

Hann var einn af fjórum stofn-
endum SÚM-hópsins 1965 og 
sýndi með honum fram til 1971 
og aftur á Kjarvalsstöðum 1989. 
Verk hans eru í eigu fjölmargra 
fyrirtækja og stofnana, auk 
safna.

Sýningin er opin til 6. desem-
ber.

Aftur í klippimyndir

MYNDLIST Eitt verka Sigurjóns á sýning-
unni í Fold.

Á morgun verður viðamikil 
kynningardagskrá í Gerðu-
bergi á verkum kvenna og 
hafa þær valið sér gamal-
kunnugt og umdeilt heiti á 
skáldskap og fordóma sem 
yfirskrift: Kellíngabækur. 

Á dagskránni er upplestur úr verk-
um eftir konur af ýmsum toga, 
skáldsögum, ljóðabókum, ævisög-
um, barnabókum og fræðiritum. 
Dagskráin fer fram í Gerðubergi 
frá kl. 13-17. Háskólanemar hafa 
umsjón með „Kellíngunni á kassan-
um“ þar sem höfundar stíga á stokk 
og lesa upp úr glænýjum bókum. 
Barnabókahöfundar lesa upp úr 
verkum sínum á bókasafninu og þar 
er jafnframt sýning á bókum þeirra 
kvenna sem hlotið hafa Fjöruverð-
launin, bókmenntaverðlaun kvenna, 
síðustu árin. Höfundar og forleggj-
arar kynna og selja bækur sínar 
á sérstöku tilboðsverði í anddyri 
hússins. 

Í G-sal á neðri hæð verður útvarp-
að beint leikriti Jónínu Leósdóttur, 
Faraldri, og hefst það kl. 14. Klukk-
an 14.30 leiðir Þórunn Elísabet 
Sveinsdóttir gesti um sýninguna 
Óreiðu, sem sett var upp í tilefni af 
Ritþingi Kristínar Marju Baldurs-
dóttur hinn 31. okt síðastliðinn. Það 
er Góugleði- og Fjöruverðlaunahóp-
urinn sem stendur að þessari kven-
legu bókakynningu í samstarfi við 
Gerðuberg. Og nærri eru ekki bara 
ávextir kvenna heldur líka verkfæri 
sem þeim eru oft tæk.

Í Gerðubergi verður opnuð sýning 
á morgun er líður á daginn: kl. 17 
verður opnuð sýning Sigurðar Árna-
sonar og Þórarins Eldjárns á eldhús-
áhöldum í Safnarahorni Gerðubergs. 
Á opnuninni flytur Valgeir Guðjóns-
son eigin lög við ljóð Þórarins.

Þeir Sigurður og Þórarinn hafa 
frá bernsku verið félagar eftir að 
hafa alist upp á háskólalóðinni. 
Fáum er aftur á móti kunnugt um 

keppni þeirra í söfnun á eldhús-
áhöldum. Þeir hafa nú sameinað 
krafta sína og sýna áhöldin undir 
yfirskriftinni Um eldhúsáhöld eru 
áhöld. Sum áhöldin á sýningunni eru 
kunnugleg og til á flestum heimilum 
en önnur eru framandi og erfitt að 
ímynda sér notagildi þeirra. Skanka-
skaft, eggjaklippur, maíshefill og 
bananahylki eru meðal þess sem 
fyrir augu ber. Áhöldin eru annars 
vegar sýnd í lokuðum sýningarskáp-
um og hins vegar hangandi í óróa 
yfir eldhúsborði sem prýðir sýning-
una. Eldhúsáhöldum eru einnig gerð 
skil í texta á vegg. Dæmi um heiti 
sem þar koma fram eru; afskeri, 
alskeri, aðskeri, úrskeri, ískeri, 
fráskeri, viðskeri, hjáskeri og flag-
ari, merjari, berjari, slítari, tætari, 
þeytari.

Í bókinni Eins og vax eftir Þór-
arin Eldjárn frá árinu 2002 er smá-
sagan Ómerkingurinn. Sagan fjallar 
um safnara sem safnar eldhúsáhöld-
um. Söguna samdi Þórarinn og 
færði vini sínum Sigurði að gjöf í 
tilefni stórafmælis. Í sögunni segir 
frá áráttu safnarans og sérstöku 
áhaldi sem nefnt er ómerkingurinn 
sem reynist þegar til kemur vera 
stórmerk brauðmylsnuskafa. Mylsn-
usköfuna er að finna á sýningunni 
enda er hún merkilegt áhald á veit-
ingastöðum í Evrópu. Yfirbragð sýn-
ingarinnar er fágað og svolítið fynd-
ið, enda húmorinn ekki langt undan 
þegar ónytsamleg eldhúsáhöld eru 
annars vegar. Sýningarstjóri er Þór-
unn Elísabet Sveinsdóttir, myndlist-
armaður og búningahönnuður.

 pbb@frettablaðið.is

Bækur og tæki kvenna

BÓKMENNTIRSteinunn Sigurðardóttir skáldkona er ein þeirra sem troða upp á dag-
skránni Kellíngabækur í gerðubergi á morgun. FRETTABLAÐIÐ/HARIÁrsfundur

2009

Stjórn Listaháskóla Íslands

Listaháskólans

Listaháskóli Íslands boðar til ársfundar
miðvikudaginn 25. nóvember kl.16:30.

Fundurinn verður haldinn í tónlistarsal skólans 
við Sölvhólsgötu, gengið inn frá horni 
Skúlagötu og Klapparstígs.

Á fundinum kynna stjórnendur skólans starfsemi 
hans og rekstur. Fyrirspurnir og umræður.

Fundurinn er öllum opinn.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 21. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Hljómsveitin Huld og Böddi 
halda tónleika á Sunnlenska bókakaff-
inu við Austurveg á Selfossi. Aðgangur 
er ókeypis.
17.00 Tónleikar í Dómkirkjunni við 
Austurvöll. Fram koma m.a. Kjartan 
Óskarsson, Bergþór Pálsson, Sesselja 
Kristjánsdóttir og Steingrímur Þórhalls-
son. Enginn aðgangseyrir.

17.00 Tríólógía flytur verk eftir F. 
Mendelssohn og R. Schumann á 
tónleikum í Salnum við Hamraborg í 
Kópavogi.
20.00 Sarah Kelly og hljómsveit verða 
með tónleika í Fíladelfíu við Hátún 2. 
Tríó Vadims Fyodorov sér um upphitun.
20.30 Mugison og Björgvin Gíslason 
verða með tónleika á Græna Hattinum 
við Hafnarstræti á Akureyri.
21.00 Hjaltalín verður með tónleika í 
Sláturhúsinu við Kaupvang á Egilsstöð-
um. Húsið verður opnað kl. 20.00
21.00 Hjaltalín, Snorri Helgason og 
Sigríður Thorlacius ásamt Heiðurspilt-
um halda tónleika í Menningarsetrinu 
Sláturhúsinu á 
Egilsstöðum. 
22.00 Ham-
mond-tríóið 
ásamt Andreu 
Gylfadóttur 
heldur tónleika á 
Kaffi Rósenberg 
við Klapparstíg. 
Flutt verður grúf- 
og blúskennd 
djasstónlist.

➜ Opnanir
14.00 Í Tjarnarsal Ráðhúss Reykja-
víkur verður opnuð sýning á verkum 
fjörutíu ljósmyndara til styrktar Mæðra-
styrksnefnd. Sýningin verður opin virka 
daga 8-19 og um helgar kl. 12-18.
15.00 Í Listasafni ASÍ við Freyjugötu 
verða opnar tvær sýningar. Jóhanna 
Helga Þorkelsdóttir sýnir verk í Ásmund-
arsal og Arinstofu og Halldór Ragnars-
son sýnir verk í Gryfjunni. Opið alla 
daga nema mánudaga kl. 13-17.
15.00 Félag Íslenskra frístundamálara 
opnar sýningu í Listasetrinu Kirkjuhvoli 
við Merkigerði á Akranesi. Opið alla 
daga nema mánudaga kl. 15-18.
15.00 Sigurjón Jóhannsson opnar sýn-
ingu á nýjum verkum í Gallerí Fold við 
Rauðarárstíg. Opið mán.-föst. 10-18, lau. 
kl. 11-16 og sun. kl. 14-16.
16.00 Nemendur við listnámsbraut 

Fjölbrautaskólans í Breiðholti 
opna sýningu í Gallerí Tukt 
í Hinu Húsinu við Pósthús-
stræti 3-5. Allir velkomnir.

16.00 Á Kjarvalsstöð-
um við Flókagötu verður 
opnuð yfirlitssýning á 

fatahönnun Steinunnar 
Sigurðardóttur. Opið 
alla daga kl. 10-17.

➜ Sýningar
Í Náttúrufræðistofu Kópavogs við 
Hamraborg 6a stendur yfir sýning á 
verkefni Þríhnúka ehf. og VSÓ Ráðgjafar 
um nýstárlega nýtingu á Þríhnúkagíg í 
þágu ferðamennsku og fræðslu. Opið 
mán.-fim. kl. 10.20, föst kl. 11-17 og lau. 
og sun. kl. 13-17.

➜ Dansleikir
Greifarnir verða á skemmtistaðnum 
SPOT við Bæjarlind í Kópavogi.
Gus Gus, Oculus og Saxy Lazer verða 
á Sjallanum við Geislagötu á Akureyri.
Á móti sól verða í Vélsmiðjunni við 
Strandgötu á Akureyri.
Todmobile verða á Hvíta húsinu við 
Hrísmýri á Selfossi.
Klaufar verða á Players við Bæjarlind 
í Kópavogi.

➜ Leikrit
14.00 Leikfélag Kópavogs sýnir barna-
leikritið „Rúi og Stúi“ eftir Skúla Rúnar 
Hilmarsson og Örn Alexandersson. 
Sýningar fara fram í leikhúsinu í Funa-
lind 2 og rennur hluti miðaverðs til 
Kópavogsdeildar Rauða Krossins. Nánari 
upplýsingar á www.kopleik.is.

Sunnudagur 22. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
15.51 Rússíbanar halda tónleika í 
Norræna húsinu við Sturlugötu. Á efn-
isskránni verða verk eftir m.a. Mozart, 
Brahms og Milhaud.
17.00 Kór Langholtskirkju heldur tón-
leika í Langholtskirkju við Sólheima.
19.00 Stúlknahljómsveitin Pascal 

Pinon heldur útgáfutónleika í Norræna 
húsinu við Sturlugötu.
20.00 Kristín Bergsdóttir heldur 
útgáfutónleika í Þjóðmenningarhúsinu 
við Hverfisgötu 15.
20.00 Camerarctica heldur tónleika 
í Bústaðakirkju við Tunguveg þar sem 

á efnisskránni verða 
verk eftir Buxte-
hude, Shostakov-
itsj og Brahms.
20.00 Sigga 
Beinteins heldur 
jólatónleika í 

Hveragerðiskirkju 
við Hverahlið í 

Hveragerði.
21.00 Hjaltalín, 
Snorri Helga-
son og Sigríður 
Thorlacius 
ásamt Heiðurs-
piltum halda 
tónleika í Pakk-
húsinu, menn-
ingarmiðstöð 
Hornafjarðar.

➜ Opnanir
14.00 Lísa Fannberg Gunnarsdóttir 
opnar sýningu í salnum Af hjartans list 
við Brautarholt 22. Opið virka daga kl. 
11-18 og um helgar kl. 14-18.

➜ Kvikmyndir
15.00 Tvö dansverk, kvikmynd frá 
árinu 2002, verður sýnd í MÍR við 
Hverfisgötu 105. Myndin er byggð á 
tveimur klassískum ballettverkum við 
tónlist Stravinskís: Eldfuglinum og Pet-
rúskhu. Aðgangur ókeypis. 

➜ Dansleikir
Dansleikur Félags eldri borgara í Reykja-
vík og nágrenni verður haldinn að 
Stangarhyl 4 kl. 20-23.30. Klassík leik-
ur fyrir dansi.

➜ Dagskrá
16.00 Haukur Ingvarsson fjallar um 
vek Halldórs Laxness í húsi skáldsins á 
Gljúfrasteini í Mosfellsdal. Nánari upp-
lýsingar á www.gljufrasteinn.is.

➜ Leikrit
14.00 Leikfélag Kópavogs sýnir barna-
leikritið Rúi og Stúi eftir Skúla Rúnar 
Hilmarsson og Örn Alexandersson. 
Sýningar fara fram í leikhúsinu í Funa-
lind 2 og rennur hluti miðaverðs til 
Kópavogsdeildar Rauða Krossins. Nánari 

upplýsingar á www.kopleik.is
20.00 Hnykill, nýtt verk 
í leikstjórn Margrétar 
Vilhjálmsdóttur þar sem 
farið er um óravíddir 

mannsheilans. Sýn-
ingar fara fram í 
Norðurpólnum við 
Bygggarða 5. Nánari 
upplýsingar á www.
hnykill.blogspot.com.

➜ Upplestur
20.00 Forlagið verður með kynningu 
og upplestur á nýjum bókum í bland 
við notalega tónlist á Kaffi Rósenberg 
við Klapparstíg. Meðal þeirra sem lesa 
upp eru Ragna Sigurðardóttir, Jónína 
Leósdóttir, Einar Már Guðmundsson og 
Inga Dóra Björnsdóttir.

➜ Listamannaspjall
15.00 Soffía Sæmundsdóttir, Sigrún 
Ögmundsdóttir og Valgerður Björnsdótt-
ir verða með Listamannaspjall í tengsl-
um við sýninguna „Íslensk Grafík 40 
ára“ í Norræna húsinu við Sturlugötu.
15.00 Davíð Örn Halldórsson verður 
með leiðsögn um sýninguna „Hvar er 
klukkan“ sem nú stendur yfir í Hafnar-
borg við Strandgötu í Hafnarfirði.
15.00 Ryan Parteka ræðir um sýningu 
sína Þúsund ár, dagur ei meir sem nú 
stendur yfir í D-sal Listasafns Reykja-
víkur við Tryggvagötu. Að loknu spjalli 
verður endurtekinn gjörningur sem 
frumfluttur var á opnun sýningarinnar 
og myndar hljóðmynd verksins.

Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@frettabladid.is

BARNABARNADAGAR
ALLA HELGINA

21.11.  Laugardagur
Höfundar lesa úr bókum sínum
Kl. 13:00
Þórarinn Leifsson
Bókasafn ömmu Huldar
Huginn Þór Grétarsson
Litaleikurinn
Haraldur S. Magnússon
Raggi litli og snjómaðurinn ógurlegi

Kl. 15:00
Þóra Másdóttir
Lubbi finnur málbein
Silja Aðalsteinsdóttir
Köttur út í mýri

Kl. 16:00
Félag ljóðaunnenda Austurlands
kynna þrjár nýjar bækur

22.11.  Sunnudagur
Kl. 11:00
Sögustund með yngstu börnunum

Kl. 14:00
Höfundar lesa úr bókum sínum
Erla Sigurðardóttir 
Gusugangur í grasinu
Guðmundur Steingrímsson
Svínið Pétur

Kl. 15:00
Brian Pilkington, höfundur Jólasveinanna 13,
teiknar með börnunum
Dregið úr réttum svörum í Bóka-ratleiknum
Glæsileg verðlaun

Frítt súkkulaði fyrir börnin*

í boði Súfistans um helgina
* 12 ára og yngri

20% - 50% afsláttur af völdum barna- og unglingabókum

Bókasafn
ömmu Huldar
Tilboð: 2.590 kr

Lubbi
finnur málbein
Tilboð: 2.990 kr

Jólasveinarnir
þrettán
Tilboð: 1.490 kr

Bóka-ratleikur
Glæsileg verðlaun í boði
Vinningshafar dregnir út á sunnudag

Flugvélakossar

Tilboð: 990 kr
Gusugangur
í grasinu
Tilboð: 2.290 kr

Svínið Pétur
Tilboð: 2.490 kr

BARNABÆKURÁ BETRA VERÐI
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Tímaritið Stína sem helgað er 
bókmenntum er komið út, stút-

fullt af efni á 184 
síðum. Þar er 
fjölbreytt fram-
boð af textum af 
ýmsu tagi, grein-
um, pistlum, ljóð-
um og sögum 
eftir höfunda á 
borð við Guðberg 
Bergsson, Thor 

Vilhjálmsson, Diddu, Kristínu 
Eiríksdóttur, Jóhann Hjálmars-
son, Jón Kalman Stefánsson, Þor-
stein og Sigurbjörgu Þrastar dótt-
ur. Þá eru í heftinu ljósmyndir og 
myndverk.

Þetta er annað hefti fjórða 
árgangs og er Björn Hróarsson 
ritstjóri. Tímaritið ætti að fást í 
öllum skárri bókaverslunum. 

Ný Stína 
komin út

Haukur Ingvarsson verður gestur 
Gljúfrasteins á morgun kl. 16. 
Hann fjallar um Verk nóvember-
mánaðar, en þau eru fleiri en eitt 
að þessu sinni: Skáldatími (1963), 
Kristnihald undir Jökli (1968), 
Innansveitarkronika (1970) og 
Guðsgjafaþula (1972). Haukur 
mun fjalla um þessar skáldsögur 
út frá nýrri rannsókn sinni sem 
kemur út í bókinni: Andlitsdrættir 
samtíðarinnar. Síðustu skáldsögur 
Halldórs Laxness, en hún er nýtt 
verk í ritröðinni Íslensk menning. 
Jón Karl Helgason mun einnig 
ræða við Hauk um verkin og 
hvetja gesti til að taka þátt í spjall-
inu í stofunni á Gljúfrasteini.

Haukur Ingvarsson er M.A. 
í íslenskum bókmenntum frá 
Háskóla Íslands. Hann hefur gefið 
út eina ljóðabók, verið stunda-
kennari við Háskólann og gert 
fjölda útvarpsþátta um bókmennt-
ir og menningarsögu. Hann vinn-
ur nú sem dagskrárgerðarmaður 
á Rás eitt. Um bók hans segir í 
kynningu: „Enda þótt viðamikl-
ar rannsóknir hafi verið gerðar 
á höfundarverki og ævi Halldórs 
Laxness hafa síðustu skáldsögur 
hans, Kristnihald undir Jökli og 
einkum Innansveitarkronika og 
Guðsgjafaþula notið takmarkaðrar 
athygli meðal fræðimanna. Þessi 
rannsókn Hauks Ingvarssonar 
brýtur blað og varpar afar áhuga-
verðu og nýstárlegu ljósi á þróun 
skáldsins á sjöunda og áttunda 
áratugnum.“ 

Haukur í 
Gljúfrasteini

Í gær var sagt hér á síðunni að 
tónleikar Tríólógíu í Salnum 
væru á föstudag, en hið rétta er 
að þeir verða í dag, laugardag, 
kl. 17. Þar ætla þær Hallveig 
Rúnarsdóttir sópran, Sólveig 
Samúelsdóttur messósópran og 
Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari 
að halda afmælisfagnað fyrir 

þá Mendelssohn og Schumann. 
Á efnisskránni verða sönglög, 
dúettar og píanóverk eftir þá tón-
snillinga en Felix Mendelssohn á 
200 ára fæðingarafmæli nú í ár 
og Robert Schumann á 200 ára 
afmæli á næsta ári. Beðist er 
velvirðingar á þessu mistökum. 
 - pbb

Leiðrétting um Tríólogíu 

BÓKMENNTIR Haukur Ingvarsson með 
Laxness í fanginu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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 j ö r n  J ó n s s o n  t e 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 í 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 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

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

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 b o rg.

L I S T V I N A F É L A G  H A L L G R Í M S K I R K J U  2 7 .  S T A R F S Á R 

MIÐAVERÐ KR 3.500 · MIÐASALA Í HALLGRÍMSKIRKJU · SÍMI 510 1000 
listvinafelag.is

Tómasarmessa 
í Breiðholtskirkju í Mjódd

sunnudaginn 22. nóvember kl. 20

Hungraður er ég, 
hvar ert þú?

Fjölbreytt tónlist og fyrirbæn
Allir velkomnir

Laddi

eftir Charles Dickens

Laugardaginn 21.11.   Sýning kl. 18
Sunnudaginn 22.11.   Sýningar kl. 14 & 17

Sími miðasölu  527 1000

Miðaverð er 2.500 kr.      Miðasala á midi.is

Miðar seldir sýningardag á 1.500 kr. – aðeins í miðasölu Loftkastalans 

2009

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16 
Boðið er upp á leiðsögn um sýningar.

Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700   
Netfang: gerduberg@reykjavik.is  ı  www.gerduberg.is

Sunnudagur 22. nóvember kl. 13–17

Kellíngabækur
Kvenrithöfundar kynna og lesa upp úr nýjum 
verkum; skáldsögur, ljóðabækur, ævisögur, barna-
bækur og fræðibækur. Dagskráin er í samstarfi við 
Góugleði- og Fjöruverðlaunahópinn.

Sunnudagur 22. nóvember kl. 17

Um eldhúsáhöld eru áhöld
Verið velkomin
á opnun sýningar Sigurðar Árnasonar og 
Þórarins Eldjárns í Safnarahorni. 

Valgeir Guðjónsson flytur eigin lög við ljóð Þórarins.

Sunnudagur 22. nóvember kl. 14.30

Óreiðan
Þórunn Elísabet Sveinsdóttir sýningarstjóri 
leiðir gesti um sýninguna sem byggir á 
söguheimi Karitasar úr skáldsögum Kristínar Marju 
Baldursdóttur.

Svanurinn minn syngur
Ljóð og líf skáldkonunnar Höllu Eyjólfsdóttur.

Í gegnum tíðina
Sigurbjörg Sigurjónsdóttir sýnir postulín og myndir 
í Boganum.
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OKKUR 
LANGAR Í

…

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

> EINVERA HELDUR UPP Á AFMÆLI
Í dag klukkan 16 heldur verslunin Einvera upp 
á eins árs afmæli sitt og kynnir um leið nýja 
fatalínu frá Kalda. Veitingar og tónlist fullkomna 
fjörið. 

Fallegt púður 
með örlitl-
um vott 

af gylltri 
sanseringu 

frá Estée 
Lauder.

Varaliturinn Here 
I am frá Mac 
er fullkomlega 
fallegur náttúru-
legur litur

Geggjaða gyllta peysu fyrir 
jólateitin frá Topshop. 

Fyrsta tískuflíkin sem ég lagði mikið kapp á að eignast þegar ég var 
unglingur var forláta Gaultier-leðurjakki. Aðsniðinn „biker“-jakki 
með rennilásum og belti í mittið og svo mjúkur, fallegur og ótrúlega 
töff að hann sótti á mig í draumum. Eftirleiðis hef ég ætíð átt einn eða 
tvo leðurjakka í fataskápnum og notað óspart bæði hversdags eða yfir 
fína kjóla til að rokka þá aðeins upp. Ég verð að biðja vegan-fólk og 
meðlimi PETA forláts þegar ég fúslega viðurkenni að lyktin og áferð-
in á leðri hefur alltaf heillað mig, alveg frá því að ég sökkti nefinu 
ofan í rúskinnsjakka af pabba mínum sem lítil stelpa. Eins og flestir 
ættu nú að vita þá hefur mannfólkið notað leður til að klæða sig allt 
frá steinöld en þá lá beint við að nota skinn af dýrum til að halda á sér 
hita. Egyptar til forna og Rómverjar notuðu leður í fatnað, skó og vopn 
og það voru einmitt Rómverjarnir sem komu með mikla þekkingu á 

leðurverkun til hinna myrku alda 
Evrópu. Á miðöldum var leður 
notað óspart í fatnað en svo minnk-
aði notkun á leðri á klæðum fyrir 
hefðarfólk á síðari öldum þar sem 
það var talið dálítið almúgalegt. 
Leðurjakkinn öðlaðist frægðar-
sess eftir að Marlon Brando birtist í 
svörtum mótorhjólajakka árið 1953 í 
kvikmyndinni The Wild One. Slíkur 
jakki varð ómissandi hjá rokkabillí-
kynslóðinni á sjötta og sjöunda ára-
tugnum og hefur tengst rokktónlist 
órjúfanlegum böndum allar götur 
síðan.  

Aðdáendur leðurs geta tekið gleði 
sína í vetur þar sem það hefur sjald-
an verið jafn mikið í tísku. Hvort 
sem það eru leðurjakkar, leðurpils, 
leðurkjólar eða leðurbuxur. Leður-
kjólar eins og Balenciaga-kjóllinn 
sem sást á Kate Moss nýlega eru 
þó sennilega ekki á færi allra, og 
leðurbuxur geta verið erfiðar fyrir 
aukakíló og fellingar. En til dæmis 
er hnésítt og þröngt leðurpils mjög 
svalt við peysu eða jafnvel fallega 
gamaldags blússu – rokkað og eleg-
ant í senn. Þeir sem kjósa að snið-
ganga leður hvort sem það er af 
fjárhagsástæðum eða dýravernd-
unarsjónarmiðum þá er auðvitað 
hægt að ganga í pleðri (eða gervi-
leðri fyrir þá sem ekki þekkja til). 
Pleður er yndislegt efni og það eru 
til flottar pleðurbuxur og kjólar í 
verslunum eins og TopShop og Zöru. 

Aftur til steinaldar

Miumiu, lína Miucciu Prada, sem er stíluð á yngri konur var sérlega 
skemmtileg fyrir næsta vor og sumar. Þar gaf að líta stutta stelpulega 
kjóla alsetta ýmiss konar pallíettum og kristöllum. Bert hold skein í 
gegnum fallega lagaða fleti eða í gegnum siffonefni og dýramynstur, 
eins og hundar, kettir og páfagaukar, gáfu fatnaðinum ákveðið barna-
legt yfirbragð. „Ég var að velta upp spurningum um sakleysi og ung-
dóm,“ útskýrði Prada á sýningunni. Aðeins fullorðinslegri voru svo sval-
ar aðsniðnar buxnadragtir sem eiga eflaust eftir að verða mjög vinsælar 
næsta sumar. - amb

FALLEG SMÁATRIÐI HJÁ VORLÍNU MIUMIU

LOLITA-KJÓLAR 
OG GÆLUDÝR

HUNDAR 
OG KISUR 

Skemmtileg 
skyrta með 

kúrekasniði.

DEMANTAR 
Fallega skreytt 
bleik og svört 

skyrta.

ÞRÖNGT Mjög 
fallegar svartar 

buxur við rauða 
stutterma skyrtu.

GEGNSÆTT 
Siffonkjóll 
úr beige-
lituðu efni 
með silfur-
skreytingu.

STUTT Mynstrað 
pils við skyrtu 

og keip í ljósum 
litum.



Kringlunni · 551 3200next á Íslandi er á facebook, ert þú orðin vinur? 

Sparitilboð
20. og 21. nóv.
Toppur

5.990,-
áður 7.290,-

Fyrir þig og þá sem þér þykir vænst um!
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folk@frettabladid.is

„Með þessa galdrakarla, Davíð, Adda, 
Guðna og Pétur, þarf maður að vera 
ansi lélegur að klúðra þessu,“ segir 
tónlistarmaðurinn Mugison um sína nýj-
ustu plötu. Þar er að finna níu gömul 

lög eftir hann í nýjum útgáfum, þar á 
meðal Murr Murr, I Want You og Go 

Blind. Lögin spiluðu þeir félagar í 
breyttum útgáfum á tónleikaferð 
sinni um heiminn til að fylgja 
eftir plötunni Mugiboogie. „Þetta 
voru vel yfir hundrað tónleikar á 

einhverju hálfu ári. Síðustu tvö ár 
höfum við túrað dálítið mikið og mér 

fannst svo gaman hvað lögin voru allt-
af að breytast, sem er kannski eðlilegt 

þegar maður spilar svona mikið,“ segir 
Mugison. „Ég ákvað að kýla á þetta og 
skrásetja þetta, þannig að ég fór með 
strákunum í stúdíó og pantaði pitsur 

og bjór. Þetta var æðislegur dagur.“
Mugison er þessa dagana á tónleikaferð 

um landið til að kynna nýju plötuna ásamt 
gítargoðsögninni Björgvini Gíslasyni. 

„Það hefur gengið mjög vel. Það er frá-
bært að fá að kynna Bjögga fyrir minni 
kynslóð sem þekkir hann kannski ekki 
nógu vel.“ 

Framundan hjá Mugison er að ljúka við 
gerð nýs hljóðfæris, sem hann er einmitt 
að prufukeyra á tónleikaferðinni. Á næsta 
ári eru síðan væntanlegar tvær plötur frá 
honum. Önnur þeirra er sungin á íslensku 
en hin er tilraunakennd þar sem nýja 
hljóðfærið kemur við sögu.  - fb

Galdrakarlar spila breytt lög

MUGISON Tónlistarmaðurinn Mugison er á 
tónleikaferð um landið til að kynna sína nýjustu 
plötu.

Sigríður Halldóra Matthíasdóttir 
l í kamsræktarþjá lfar i ,  eða 
Sigga Dóra, er hvergi smeyk við 
kreppuna heldur opnar í dag 
400 fermetra líkamsræktar- og 
heilsumiðstöð.

„Ég er alveg ósmeyk við þetta,“ 
segir Sigríður Halldóra Matthías-
dóttir líkamsræktarþjálfari, eða 
Sigga Dóra, sem opnar í dag 400 
fermetra líkamsræktar- og heilsu-
miðstöð á Stórhöfða 17. Sigga Dóra 
er enginn nýgræðingur þegar 
kemur að heilsurækt því hún hefur 
kennt í Veggsporti og Varma í Mos-
fellsbæ um árabil, auk þess sem 
hún heldur regulega lífsstílsnám-
skeið fyrir smærri hópa á Flór-
ída. „Nú er ég að láta drauminn 
rætast og opna líkamsræktarstöð 
með glæsilegri dekurstofu á efri 
hæðinni. Þar verður meðal annars 
gufubað, nuddarar og höfuðbeina- 
og spjaldhryggsmeðferð. Sjálf verð 
ég áfram með Líkama og sál nám-
skeið og svo verða allskyns nýjung-
ar, svo sem danskennsla, jóga og 
jafnvel spákonur. Allt sem snýr að 
heilsu og dekri,“ segir Sigga Dóra 
sem var önnum kafin við að leggja 
lokahönd á húsnæðið fyrir opn-
unina þegar blaðamaður náði tali 
af henni. „Fasteignabransinn var 
hérna til húsa árið 2007, en nú er 

gaman að sjá þetta húsnæði vera 
nota fyrir dekur og til að fá fólk til 
að hugsa um heilsuna,“ bætir hún 
við.

En er ekki erfitt að opna nýja 
heilsuræktarstöð í kreppunni? 
„Það hefur verið vaxandi aðsókn 
í líkamsræktina hjá mér og mér 
finnst fólk vera að sækja meira í 

að fá líkamann og andlegu heilsuna 
í lag. Ég er ekki fjárhagslega vel 
stödd, en ég er svo heppin að ég hef 
marga kúnna sem hafa verið hjá 
mér til margra ára og þar á meðal 
eru arkitekt, smiður, rafvirki og 
pípari. Þeir lögðu fram sína vinnu 
og hvöttu mig til að taka sénsinn,“ 
segir Sigga Dóra.  - ag 

Viðskiptavinirnir hjálpuðu

LÚXUS HEILSUMIÐSTÖÐ Sigga Dóra opnar 400 fermetra lúxus heilsumiðstöð á Stór-
höfða 17 milli klukkan 17 og 19 í dag. Þar verður boðið upp á fjölbreytta líkamsrækt 
og dekur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hönnunarkeppni grunnskól-
anna fer fram á morgun. 
Að sögn skipuleggjanda 
keppninnar er þema keppn-
innar að þessu sinni endur-
vinnsla. 64 lið taka þátt.

„Það eru 64 lið sem keppa í ár, 
alls staðar að af landinu,“ segir 
Margrét H. Ægisdóttir, forstöðu-
maður Mekka og skipuleggandi 
Stíls, hönnunarkeppni félags-
miðstöðva á Íslandi. Keppnin fer 
fram í níunda sinn í Vetrargarð-
inum í Smáralind á morgun milli 
klukkan 13 og 18. Þemað í ár er 
endurvinnsla, en markmið Stíls 

er að hvetja ungt fólk til listsköp-
unar og gefa því tækifæri til að 
gefa sköpunargleðinni lausan 
tauminn.

„Þau hanna flíkur, hár og förð-
un með þemað í huga. Ég veit 
að margir eru búnir að vera að 
vinna með dagblöð, gúmmíslöng-
ur, gamlar sokkabuxur, kertavax, 
mjólkurfernur og kóktappa svo 
eitthvað sé nefnt,“ útskýrir Mar-
grét og segir mikinn undirbún-
ing fara í keppnina. „Keppendur 
þurfa að skila inn vinnumöppu 
þar sem þeir fara í gegnum ferl-
ið og hvernig hugmyndin þróað-
ist, en þeir fá 15.000 krónur frá 
félagsmiðstöðvunum sem þau 
mega eyða í hönnunina og þurfa 

að skila inn nótum fyrir því,“ 
segir hún. „Alls standa 67 fyr-
irtæki á bak við okkur og verð-
launin eru rosalega glæsileg. 
Fyrstu verðlaun eru veitt fyrir 
„heildarlúkk“, síðan veitum við 
sér verðlaun fyrir hár, förðun, 
hönnun og vinnumöppuna og svo 
eru veitt heiðursverðlaun Sorpu í 
ár,“ útskýrir Margrét. Dómnefnd-
ina skipa meðal annars tónlistar-
maðurinn Haffi Haff, Aðalheiður 
Birgisdóttir, hönnuður í Nikita, 
og starfsfólk frá hárgreiðslu-
stofunni Solid. Aðspurð segist 
Margrét búast við góðri mæt-
ingu á keppnina. „Í fyrra mættu 
um 2.000 manns svo ég býst við 
troðfullum Vetrargarði í dag.“ - ag

Hanna út frá grænni hugsun
STÍLL 2009 Hönnunarkeppnin Stíll fer fram í Smáralind í dag milli klukkan 13 og 18 og býst Margrét við troðfullum Vetrargarði.

> ENGINN TÍMI FYRIR KYNLÍF

Desperate Housewives-leikkonan Eva 
Longoria Parker segist hafa lítinn tíma 
fyrir kynlíf. Longoria, sem er gift körfu-
boltakappanum Tony Parker, segir þau 
einungis hafa tíma til að njóta ásta um 
helgar þegar hún flýgur til Texas þar 
sem Parker spilar með San Antonio 
Spurs. Leikkonan, sem er 34 ára, 
eyðir miklum tíma í upptökur í 
Hollywood auk þess sem hún 
rekur sitt eigið framleiðslufyrirtæki 
og veitingastað.

NÆSTU TÓNLEIKAR:
21 nóv. Akureyri Græni Hatturinn 
22. nóv. Hrísey Brekka 
25. nóv. Mosfellsbær Sundlaugin í 
kvosinni 
26. nóv. Borgarnes Landnámssetrið 
27. nóv. Reykjavík Batterí

Upplestrarkvöld Forlagsins á Rosenberg 
á Klapparstíg, sunnudagskvöldið 
22. NÓVEMBER KL. 20
Kynnir: Svavar Knútur

LJÁÐU MÉR EYRA!

Ragna Sigurðardóttir / Hið fullkomna landslag
Inga Dóra Björnsdóttir / Kona þriggja eyja 
Arnaldur Indriðason / Svörtuloft (leynigestur les)

Jónína Leósdóttir / Ég & þú 
Einar Már Guðmundsson / Hvíta bókin
Kristín Marja Baldursdóttir / Karlsvagninn (Silja Aðalsteinsdóttir les)

Allir hjartanlega velkomnir meðan húsrúm leyfir

N1 Deildin

KONUR
Laugardagur 

Mýrinni
Digranesi

Stjarnan - Víkingur
HK- KA/Þór

14:00
14:00

2009 - 2010

KARLAR
Mýrinni Stjarnan - FH 16:00
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Bjarni Sigurðsson fluttist 
til Íslands árið 2007 eftir 
að hann lauk keramiknámi 
í Danmörku. Hann starfar 
nú sem gjaldkeri í Íslands-
banka, en sinnir listinni 
öllum stundum utan vinnu 
og heldur jólamarkað á 
vinnustofu sinni 28. og 29. 
nóvember.

„Maður lifir ekki alveg á listinni 
en þegar ég réði mig inn í bankann 
sagði ég að keramikið væri númer 
eitt og bankinn númer tvö, svo það 
er tekið tillit til þess,“ segir Bjarni 
Sigurðsson, leirkerasmiður og 
gjaldkeri í Íslandsbanka. Bjarni 
lauk fjögurra ára keramiknámi frá 
Árósum í Danmörku og fluttist til 
Íslands 2007. Þá kom hann sér upp 
45 fermetra vinnuaðstöðu og mun 
halda þar jólamarkað helgina 28. 
og 29. nóvember. 

„Ég hef tekið eftir því að það er 
ekki mikið um svokallaðar jóla-
stofur, eða „julestue“ hér á landi, 
en í Danmörku er þetta hefð sem 
er mikið fjallað um. Fólki finnst 
gaman að koma á vinnustofuna og 
sjá hvernig umhverfið er. Maður 
leyfir þá gjarnan krökkunum að 
koma við leirinn og búa til eitt-
hvað smá,“ útskýrir Bjarni og seg-
ist aðallega einbeita sér að skúlpt-
úrum frekar en nytjalist. „Ég geri 
til dæmis skálar og vasa í ýmsum 
stærðum. Íslands veggverk og 
hitaplatta byrjaði ég svo að gera 
fyrir ári, í hruninu. Þá var maður 
í miðjum látunum í bankanum 
og öllum svívirðingunum. Þegar 
maður kom heim hafði maður enga 
orku til að vinna í leirnum, en þá 
datt þetta inn og nú er ég að þróa 
þetta í kökubakka og fleira,“ segir 
Bjarni og vonast til að sjá sem 
flesta á jólamarkaði í vinnustofu 
sinni í Hrauntungu 20, Hafnar-
firði, milli kl. 11 og 19 helgina 28. 
og 29. nóvember.  alma@frettabladid.is

Úr banka í keramik
HELDUR JÓLAMARKAÐ Bjarni segist nýta allan tíma utan bankans í keramikið og 
heldur jólamarkað á vinnustofu sinni 28. og 29. nóvember. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Klámmyndastjarnan Jenna Jameson var gestur í 
spjallþætti Opruh Winfrey fyrir stuttu og sagði 
þar frá ferli sínum innan klámiðnaðarins. „Það 
mikilvægasta var að hafa farið í brjóstastækkun 
og ég hef farið í nokkrar slíkar aðgerðir. Það voru 
held ég stærstu mistök sem ég hef gert. Við þurft-
um stanslaust að sóla okkur til að viðhalda 
brúnkunni, fara í vax og plokka augabrúnirn-
ar. Þetta er stanslaus afskræming líkamans,“ 
sagði Jameson, en hún gaf út ævisögu sínar 
fyrir nokkru og þar kemur fram að hún var 
fórnalamb hópnauðgunar sem unglingsstúlka. 
Aðspurð sagðist hún oft efast um að hún hafi 
breytt rétt með því að láta leiðast út í þennan 
bransa. „Þetta var eitthvað sem ég gerði vel 
og ég vissi að ég gat stórgrætt. En ég efast oft 
um að þetta hafi verið rétt ákvörðun. Einhvern 
daginn mun ég þurfa að segja sonum mínum 
frá fortíð minni og ég kvíði því.“

Jenna hjá Opruh
Sniglabandið sendir á mánudag 
frá sér sína fyrstu jólaplötu sem 
nefnist Jól, meiri jól. „Í fyrra 
gáfum við út jólalag sem vakti 
þó nokkra athygli sem heitir Jól, 
meiri jól. Upp úr því fórum við að 
spá í útgáfu og ákváðum að taka 
skrefið næstu jól og gefa út jóla-
plötu,“ segir Pálmi Sigurhjart-
arson. „Hljómsveitin vakti fyrst 
athygli fyrir jólalag fyrir mörg-
um árum og fólk tengir þetta svo-
lítið saman,“ segir Pálmi og á þar 
við Jólahjólið sem Stefán Hilm-
arsson söng eftirminnilega. Það 
lag er einmitt að finna á nýju plöt-
unni í endurhljóðblandaðri útgáfu. 
Upphaflega segulbandið með lag-
inu fannst í geymslu og til þess að 
hressa upp á það þurfti að stinga 

því í bakaraofn og hita í sólar-
hring í 50° hita. „Þetta er ráð sem 
er notað með gömul segulbönd,“ 
segir Pálmi, eins og ekkert sé eðli-
legra. “

Hann segir að Stefán Hilmars þó 
ekkert koma við sögu á nýju plöt-
unni, nema í Jólahjólinu. „Hann 
hlustaði á það með okkur og var 
mjög ánægður með útgáfuna sem 
var gerð,“ segir Pálmi og bætir við 
að Jólahjólið fái verðuga keppni-
nauta á nýju plötunni. „Ég hugsa  
að nokkur lög gætu slagað vel upp 
í Jólahjólið.“   -fb

Jólahjólið fær verðuga keppni

SNIGLABANDIÐ Hljómsveitin Snigla-
bandið gefur á mánudag út sína fyrstu 

jólaplötu. Nefnist hún Jól, meiri jól.

AAðventudagar Sólheima 
2009 

 
 
 
 
 
 

          
 
 

19.  nóvember, fimmtudagur.  
kl. 13:30. Sesseljuhús, Nemendur úr Ljósuborgarskóla kynna verkefni sín unnin á Sólheimum.  
kl. 14:30.  RRauða torgið, kveikt á stóra jólatrénu  
 

21. nóvember, laugardagur. 
kl. 14:00.  SSólheimakirkja, tónleikar Sólheimakórsins, stjórnandi Vigdís Garðarsdóttir 
 

28. nóvember, laugardagur. 
kl. 14:00. ÍÍþróttaleikhús, Sögur og tónar, Herdís Anna Jónsdóttir og  
Steef Van Oosterhout leika á ýmis hljóðfæri og segja sögur 
kl. 13:00 - 16:00  IIngustofa, ullarþæfing, Umsjón: Ólafur Már Guðmundsson 
 

5. desember, laugardagur. 
kl. 11:00.  SSólheimakirkja,  Jólastund Kirkjuskólans 
kl. 14:00.  GGræna kannan, Ívar Helgason og söngelska fjölskyldan 
 
 

9. desember, miðvikudagur 
kl. 17:30 SSólheimakirkja, tónleikar Hörpukórsins á Selfossi,  
stjórnandi Jörg Sondermann 
 

12. desember, laugardagur 
kl 14:00. ÍÍþróttaleikhús,  brúðuleikhús Bernd Ogrodnik   
Sýningin ber nafnið: BBrot úr umbreytingu 
 
 
Opnunartímar á Aðventudögum 
 

Vala verslun og listhús: 
Virka daga kl. 14:30 til 18:00 og um helgar 14:00 til 17:00 
 

Græna Kannan: 
Föstudaga, laugardaga og sunnudaga 14:00 til 17:00 
 

Ingustofa samsýning: 
Opin virka daga kl. 09:00 - 17:00 og um helgar 14:00 til 17:00 
 

Vinnustofur:  
Virka daga kl. 09:00 til 17:00 
 

Jólamarkaður Sólheima í Kringlunni, Reykjavík 
Opinn á opnunartíma Kringlunnar dagana 11. til 13. desember  
(föstudag, laugardag og sunnudag). 
 
Verið hjartanlega velkomin að Sólheimum  
Aðgangur er ókeypis á viðburði Aðventudaga  
 

   
             http://www.solheimar.is 
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Spjallþáttur Opruh Winfrey lýkur 
göngu sinni árið 2011 eftir rúma 
tvo áratugi í loftinu. Ástæðan er 
sögð stofnun nýrrar sjónvarps-
stöðvar Opruh, OWN, sem verð-
ur sett á laggirnar sama ár. 
Oprah, sem er orðin ein áhrifa-
mesta kona Bandaríkjanna, hefur 
stjórnað þættinum frá árinu 
1986. Þrátt fyrir að áhorfið á þátt 
hennar hafi dregist saman um 
helming á einum áratug er hún 

ennþá vinsælasti 
spjallþátta-
stjórnandi 
Bandaríkj-
anna. Auk 
þess að 
stjórna 
spjallþætti 

sínum 
hefur 
Oprah 
gefið út 
tíma-
rit og 
stjórnað 
útvarps-
þætti.  

Oprah lýkur 
göngu sinni

Fjórða plata hljómsveitarinnar 
Interpol er væntanleg snemma á 
næsta ári. Tvö ár eru liðin síðan 
Our Love to Admire kom út og 
síðan þá hafa meðlimir sveitar-
innar verið uppteknir hver í sínu 
horni. Söngvarinn Paul Banks 
réðst í sólóverkefnið Julian 
Plenti, bassaleikarinn Carlos D 
gerði stuttmynd og trommarinn 
Sam Fogarino hefur spilað með 
hljómsveitinni Magnetic Morn-
ing. Upptökur á nýju plötunni 
fóru fram í vor og að sögn Fogar-
ino verður platan í anda þeirrar 
fyrstu, Turn on the Bright 
Lights, sem sló rækilega í gegn.

Ný plata á 
næsta ári

INTERPOL Fjórða plata hljómsveitarinar 
Interpol er væntanleg á næsta ári.

Gerard Butler er nú á ferð 
og flugi við að kynna nýj-
ustu kvikmynd sína, Law 
Abiding Citizen. Í sjón-
varpsviðtali í Englandi 
var hann spurður út í 
ástarlíf sitt og hvort 
hann hefði í raun átt 
í sambandi við leik-
konurnar Jennifer 
Aniston og Lindsay 
L oha n.  But ler 
þvertók fyrir það 
og sagði þessar 
vangaveltur vera 
orðnar kjánalegar. 
„Sannleikurinn er 
að á meðan á öllu 
þessu stóð átti ég í 
nokkrum stuttum 

samböndum og enginn vissi af 
því. Á meðan voru glanstímarit-
in að spá hvort ég væri með ein-
hverjum sem ég hafði kannski 

bara rætt við í nokkrar mín-
útur.“ Butler, sem er fer-
tugur, sagði jafnframt að 
hann heillaðist af konum 
sem hann ætti ekkert 
sameiginlegt með. „Ég 
fell oft fyrir klikkuðum 
stelpum sem mér finnst 
alveg frábærar.“

Kjánalegar pælingar

FELLUR FYRIR ANDSTÆÐU 
SINNI Gerard Butler segir 
vangaveltur um ástarlíf 
hans kjánalegar.

OPRAH WINFREY Spjall-
þáttur hennar lýkur göngu 
sinni árið 2011 eftir rúma 
tvo áratugi í loftinu.

„Það verður mikill jólaandi yfir þessu,“ segir 
Nanna Ósk Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
DanceCenter Reykjavík, sem heldur jólasýn-
ingu í Iðnó í dag klukkan 15. Nemendur skól-
ans eru á aldrinum fimm ára upp í 38 ára 
og lofar Nanna kraftmikilli og fjölbreyttri 
sýningu.

„Við fylgjumst vel með því nýjasta í dans-
heiminum bæði hér og erlendis og erum 
stöðugt að þróa nýja stíla. Á sýningunni verð-
ur meðal annars sýnt atriði sem heitir Barátta 
sem var samið sérstaklega fyrir fjáröflun 
fyrir rannsóknir og greiningu brjóstakrabba-
meins og kraftmikið atriði frá Unglist 2009 
þar sem fjöldi stráka tekur þátt,“ útskýrir 
Nanna. „Það er fullt af strákum sem hefur 
gaman af að dansa, en eru ekki að fara í dans-
skólana. Það er sem betur fer aukning á því og 
við ætlum því að vera með sérstök námskeið á 
nýju ári fyrir strákahópa,“ segir hún.  - ag

Mikil dansgleði í Iðnó

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ Nemendur DanceCenter hafa æft af miklum 
eldmóði fyrir sýninguna í Iðnó sem hefst klukkan 15 í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON
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Tónlist  ★★★

Tíu fingur og tær
Ívar Bjarklind 

Lágstemmdur ástaróður
Tíu fingur og tær er önnur sólóplata Ívars 
Bjarklind, sem hér á árum áður gat sér gott 
orð sem knattspyrnumaður. Hann fékk til liðs 
við sig atvinnumenn úr fótbolta og handbolta 
til að aðstoða sig við fjármögnunina, enda er 
hálfgerður atvinnumannabragur á útkom-
unni. Hljóðfæraleikurinn er vandaður og Ívar 
leggur sál sína á borðið í textunum þar sem 
ástin og vandamálin sem henni geta tengst 
er umfjöllunarefnið. Platan er lágstemmd og 
á hugljúfu nótunum rétt eins og sú fyrri. Hún 
er tilvalin til að skella á fóninn þegar maður 

á stund á milli stríða í amstri dagsins og vill slaka á yfir þægilegu poppi. 
Stundum er útkoman einum of áreynslulaus og dauf en yfirhöfuð gengur 
platan vel upp og er góð til síns brúks.

 Freyr Bjarnason

Niðurstaða: Hugljúf plata með þægilegu poppi sem er góð til síns brúks.

Katie Holmes og Tom Cruise fögnuðu 
þriggja ára brúðkaupsafmæli sínu á 
miðvikudaginn og í tilefni dagsins 
voru forsíður slúðurblaðanna undir-
lagðar sögusögnum um hversu óham-
ingjusöm Holmes er. Gamla sagan um 
að Holmes hafi skrifað undir einhvers 
konar samning sem renni út von bráð-
ar fékk byr undir báða vængi auk þess 
sem hún er sögð einmana og sorg-
mædd. 

Eitt tímaritið segir frá útlitsdýrk-
un Cruise sem eyðir víst miklum tíma 
fyrir framan spegilinn auk þess sem 
Suri litla fær víst að haga sér eins 
og sér sýnist. „Tom leyfir Suri að 
gera hvað sem er, þau hafa þurft að 
skipta um panel á veggjunum þrisvar 
því hún teiknar á veggina,“ segir í 
tímaritsgreininni.

Einmana Katie 

ÓHAMINGJUSÖM Katie Holmes er 
sögð vera agalega óhamingjusöm og 
einmana. 

„Ég á afskaplega tryggan og góðan lesendahóp,“ segir Óttar Sveins-
son sem hefur gefið út sína sextándu Útkalls-bók. 

Bækurnar hafa selst í rúmlega 120 þúsund eintökum, enda hafa 
þær allar komist á metsölulista. „Það eru margir sem hafa spjallað 
við mig sem segja að þeir lesi kannski ekki mikið en þeir lesi þetta. 
Það er kannski með okkur Íslendinga að við viljum lesa um reynslu 
og tilfinningar okkar sjálfra því við þekkjum alltaf einhvern í bók-
unum,“ segir Óttar. „Yfirleitt eru það konurnar sem  kaupa þetta 
fyrir mennina en þær lesa þetta ekki síður margar hverjar. Ég fæ 
jafnvel sterkustu viðbrögðin frá konunum.“ 

Nýja bókin heitir Útkall við Látrabjarg og fjallar um fimmtán 
Breta sem strönduðu við Látrabjarg árið 1947 á tog-

aranum Dhoon. Íslenskir bændur tóku þá til sinna 
ráða og komu þeim til bjargar þrátt fyrir afar 
erfiðar aðstæður. „Þarna eru menn að berjast 
upp á líf og dauða í þrjá sólarhringa. Þessi björg-
un er með algjörum eindæmum og nútímamenn 
myndu segja að þessir fátæku bændur séu ofur-
hugar,“ segir Óttar. „Þetta gerðist tveimur vikum 

fyrir jól í mesta skammdegismyrkrinu og það sem 
gerir þessa björgun erfiða er að strandstaðurinn er 

á stað þar sem var ekki hægt að bjarga mönnunum 
nema á háfjöru. Þeir höfðu bara nokkra klukkutíma til 

að forða mönnunum upp á bjarg,“ segir hann.  - fb

Útkall við Látrabjarg

ÓTTAR SVEINSSON Óttar Sveinsson hefur gefið út sína 
sextándu Útkalls-bók sem heitir Útkall við Látrabjarg. 

Það var margt um manninn á opnun nýrrar 
Gallerí Sautján verslunar í Smáralind 
á fimmtudag. Gestir og gangandi virt-
ust kunna vel að meta þessa viðbót við 
NTC keðjuna, en í versluninni fæst bæði 
fatnaður fyrir dömur og herra.  - ag

Opnunarteiti í Sautján

Það ríkti keppnisandi 
á Íslenska barnum á 
fimmtudagskvöldið þar 
sem Íslandsmeistaramót í 
sviðakjammaáti fór fram. 
Hreiðar Jósteinsson bar 
sigur úr býtum og borðaði 
rúmlega sex sviðakjamma.

„Eyþór Mar Halldórsson yfirkokk-
ur kom með þessa hugmynd þegar 
við vorum að reyna að finna eitt-
hvað þjóðlegt til að halda á fimmtu-
dögum,“ segir Gísli Valur Waage, 
rekstrarstjóri á Íslenska barnum, 
um fyrsta Íslandsmeistaramótið í 
sviðakjammaáti sem fór þar fram á 
fimmtudagskvöld. „Það voru fjögur 
forkeppnikvöld og sigurvegararnir 
kepptu á úrslitakvöldinu. Í þremur 
keppnum voru eingöngu strákar og 
svo var ein stelpukeppni, en sú sem 
sigraði í henni þorði ekki í strákana 
í úrslitunum,“ útskýrir Gísli.

Hreiðar Jósteinsson fór með sigur 
af hólmi í keppninni í gær. „Hreiðar 
borðaði líka mest í forkeppninni, en 
þá slátraði hann sex hausum. Í gær 
borðaði hann sex og var hann kom-
inn á sjöunda kjammann á meðan 
sumir voru enn þá á fyrsta,“ segir 
Gísli. „Að launum fékk hann hótel-
gistingu og þriggja rétta máltíð á 
Silfri, en sigurvegarar í forkeppnum 
fengu tíu bjóra bjórkort frá okkur og 
óvissuferð á Íslenska barinn, svona 
villibráðarveislu,“ bætir hann við.

  - ag

ÍSLANDSMEISTARAMÓT 
Í SVIÐAKJAMMAÁTI

Svava Johansen, framkvæmdastjóri NTC, og Björn Sveinbjörns-
son voru ánægð á opnuninni í Smáralind.

Ásgerður Sigurvinsdóttir og 
Björn Leifsson, eigandi World 
Class, voru meðal gesta í 
nýrri verslun Sautján.

Fjöldi fólks lagði leið sína í nýja verslun Sautján í Smáralind á 
fimmtudaginn og nýtti sér sérstakan opnunarafslátt.

Ágústa Valsdóttir, Gulli Helga útvarpsmaður, Áslaug Einarsdótt-
ir og Einar Bárðarson, umboðsmaður og framkvæmdastjóri 
Kanans FM 91.9, létu sig ekki vanta á opnun Sautján.

Jakob Frímann Magnússon 
Stuðmaður mætti ásamt 
dóttur sinni Jarúnu Júlíu.

ÞJÓÐLEG KEPPNI Keppendur lögðu sig 
alla fram við að hesthúsa sem flesta 
sviðakjamma.

SVIÐAKJAMMAR Hreiðar Jósteinsson, Hafsteinn Elvar Hafsteinsson, Guðmundur 
Björnsson og Bæring Jón Guðmundsson kepptu til sigurs á fimmtudagskvöld.

SIGURSÆLL Hreiðar 
Jósteinsson sigraði 

í sviðakjamma-
átkeppninni á 

Íslenska barnum og 
borðaði rúmlega 

sex sviðakjamma.



OPIÐ ALLA DAGA FRÁ 10 - 18
VERIÐ VELKOMIN OG NJÓTIÐ FRÁBÆRS ÚTSÝNIS OG GÓÐRA VEITINGA Í VEITINGASAL PERLUNNAR

Sími: 561-4114

Frá 30. október til 22. nóvember

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR

G Í F U R L E G T  Ú R VA L  A F  Ö L L U M  T E G U N D U M
T Ó N L I S TA R  O G  D V D  M Y N D U M

OPIÐ ALLA DAGA FRÁÁ 10 - 18
VERIÐ VELKOMIN OG NJÓTIÐ FRÁBÆRS ÚTSÝNIS OG GÓÐRA VEITINGA Í VEITINGASAL PERLUNNAR

Sími: 561-4114

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

L
10
10
10
L
16
L
L

LOVE HAPPENS kl. 5.30 - 8 - 10.30
2012    kl.1 - 4.45 - 8 - 11.15*
2012 LÚXUS   kl. 1 - 4.45 - 8 - 11.15 
DESEMBER   kl. 2 - 4 - 6 - 8
THIS IS IT   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30 
ZOMBIELAND     kl. 10
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2   kl.1
JÓHANNES   kl. 1.30 - 3.30
* Laugardag / 22.30 sunnudag

SÍMI 462 3500

2012    kl. 6 - 9
PARANORMAL ACTIVITY kl. 8 - 10
JÓHANNES    kl. 4 - 6
THIS IS IT   kl.3.50

10
16
L

10
10
L
16

A SERIOUS MAN kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
2012    kl.2.30 - 5.45 - 9
DESEMBER   kl. 4 - 6 - 8
JÓHANNES   kl. 4 - 6 - 10
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 8 - 10.40

SÍMI 530 1919

L
10
16
16

LOVE HAPPENS kl.3 - 5.30 - 8 - 10.20
2012 kl.2.45 - 6 - 9.15
ZOMBIELAND     kl.4 - 6 - 8 - 10 
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl.3.20 - 6 - 9

SÍMI 551 9000

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

550kr. 550kr.

550kr. 550kr.

SÝNINGUM FER FÆKKANDI

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

30.000
MANNS!

- Dr. Gunni, FBL

- E.E., DV

- T.V., Kvikmyndir.is

-Empire

85% af 100 
á Rottentomatoes!

20.000 MANNS 20.000 MANNS Á
9 DÖGUM!9 DÖGUM!
20.000 MANNS Á
9 DÖGUM!

Meistarar svarta húmorsins, 
Coen-bræður er mættir aftur með 

frábært meistarverk.

Skylduáhorf fyrir 
unnendur góðar 

kvikmynda!

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

Geta tvær manneskur sem 
hittast á röngum tíma látið 

sambandið ganga upp?

Frábær rómantísk gamanmynd 
sem enginn ætti að missa af!

J i m  C a r r e yJ i m  C a r r e y

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 

EVENT HORIZON

“Hröð, spennandi... 
og snarklikkuð mynd frá A-Ö... 
Ekta afþreyingarbíó!”
T.V - Kvikmyndir.is

���

EKKI VIÐ HÆFI UNGRA BARNASÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

JIM CARREY FER GERSAMLEGA Á KOSTUM.

FRÁ ROBERT ZEMECKIS, LEIKSTJÓRA “FORREST GUMP” 
OG “BACK TO THE FUTURE” MYNDANNA KEMUR HIÐ 

KLASSÍSKA JÓLAÆVINTÝRI CHARLES DICKENS.

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16

16

16

16

16

16

16

12

L

L

L

L

L
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XMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D)

CHRISTMAS CAROL nsku.Tali kl. 8(3D) - 10:10(3D) Ótextuð 

CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
CHRISTMAS CAROL nsku.Tali kl. 8 - 10:10
PANDORUM kl. 5:50 - 8 - 10:20
HORSEMEN kl. 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 8 - 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
MORE THAN A GAME kl. 3:40 - 5:50
COUPLES RETREAT kl. 8 
ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4 - 6
UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 1:30

A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali

kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) 5:50(3D)

A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali

kl. 5:50(3D) - 8(3D) - 10:10(3D) Ótextuð 

PANDORUM kl. 8 - 10:20
MY LIFE IN RUINS kl. 3:40 - 5:50 - 8
LAW ABIDING CITIZEN kl. 10:10
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali kl. 2(3D) - 4(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30

A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl 2 - 4 - 6
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl 6 - 8 - 10
ALGJÖR SVEPPI kl 2 - 4

THE INFORMANT kl. 8
HORSEMEN kl. 10

- bara lúxus
Sími: 553 2075

2012 kl. 4, 7 og 10(POWER) 10

PARANORMAL ACTIVITY kl. 6, 8 og 10 16

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI: ELTIÐ APANN kl. 2.30 og 4 - Ísl. tal L

JÓHANNES kl. 4, 6, 8 og 10 L

9 kl. 2 10

ÍSÖLD 3 - Íslenskt Tal kl. 2 L

T.V. - Kvikmyndir.isV.J.V - FréttablaÐiÐ

Þ.Þ. - DV

H.S - MBL

POWERSÝNING

KL. 10.00

ÍSLENSKT TAL

34.000 MANNS

Tónlistarmaðurinn Snorri Helga-
son hefur gefið út sína fyrstu 
sólóplötu. Hann er þekkastur 
sem meðlimur Sprengjuhallar-
innar en stígur núna einn fram á 
sjónarsviðið.

Nýja platan nefnist I´m Gonna Put My 
Name On Your Door og hefur að geyma 
ellefu ný lög eftir Snorra. Hann byrjaði að 
huga að plötunni í desember í fyrra þegar 
ljóst var að Sprengjuhöllin væri á leiðinni 
í frí um óákveðinn tíma. Tónlistin er nokk-
uð frábrugðin Sprengjuhöllinni. Meiri 
áhersla er lögð á kassagítarleik og söngur-
inn er allur á ensku. „Ég hlustaði mikið á 
þjóðlagatónlist og blús þegar ég byrjaði að 
vinna í þessu og það kannski hefur áhrif,“ 
segir Snorri um plötuna. Textarnir eru af 
ýmsum toga. „Þarna er mikið um sjálfs-
efa og eitthvað svoleiðis. Síðan eru þarna 
líka mjög hefðbundin ástarlög. Þetta eru 
alls konar vangaveltur.“ 

Í helmingi laganna er Snorri með hljóm-
sveit sér til halds og trausts þar sem félagi 
hans úr Sprengjuhöllinni, Sigurður Tómas 
Guðmundsson, mundar trommukjuðana. Í 
hinum helmingnum er hann einn á ferðinni 
með kassagítarinn og nýtur þar aðstoðar 
frá upptökustjóranum og hljómborðsleik-
aranum Kristni Gunnari Blöndal. 

Snorri ætlar að fylgja nýju plötunni 
vel á eftir hér heima og er lagður af stað 
í tónleikaferð um landið með Hjalta-
lín og Heiðurspiltunum þar sem Sigríð-
ur Thorlacius er í fararbroddi. Tónleika-
ferð erlendis er síðan fyrirhuguð í janúar. 
„Ég er að skoða alls konar möguleika. Ég 
er að reyna að stilla einhverju upp með 
útgáfu og fleira erlendis,“ segir hann og 
býst við því að byrja í Evrópu. „Þar eru 
sterkari tengsl en annars er ég opinn fyrir 
öllu. Mig langar mjög mikið að komast á 
Bandaríkjamarkað líka.“ freyr@frettabladid.is

Sjálfsefi og ást á sólóplötu

SNORRI HELGASON Tónlistarmaðurinn Snorri Helgason hefur gefið út sína 
fyrstu sólóplötu.

LADDI STEFÁN KARL HERDÍS ÞORVALDS STEFÁN HALLUR UNNUR BIRNAOG

34.000 MANNS
SKEMMTILEGASTA ÍSLENSKA MYND ÁRSINS

Besta myndin síðan
Sódóma Reykjavík

...Sannkölluð “feelgood”
-mynd, ekki veitir af

Þetta er alvöru
tær snilld

SÍÐUSTU SÝNINGAR
NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR

3/4

- Atli Steinn, Bylgjan
1/2

- S.V. MBL- A.K. - Útvarp Saga

KEFLAVÍKSELFOSS

á fyrstu sýningar dagsins laugardag og sunnudag

Sýnd kl. 2Sýnd kl. 2.30 Sýnd kl. 2

TILBOÐSVERÐ

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 REGNBOGINNKL.2.45 REGNBOGINN
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 REGNBOGINN
KL.3.20 REGNBOGINN

550kr.

KL.2.30 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.

550kr.

550kr.

SPARBÍÓ

TOY STORY (3D)  M/ ísl. Tali kr. 850
kl. 2 í Kringlunni

XMAS CAROL M/ ísl. Tali (ATH kr. 850 á 3D)
kl. 1.30 í Álfabakka  (3D og 2D)
og 1.30 í Kringlunni (3D)

UPP M/ ísl. Tali kr. 550
kl. 1:30 í Álfabakka og 1.30 í Kringlunni
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Tónlist  ★★★

Don‘t Be a Stranger
Feldberg

Fínn frumburður hjá Feldberg
Sá ósiður færist sífellt í vöxt að 
popparar selji lög í auglýsingar, sem 
síðan eru keyrðar ofan í kok almennra 
sjónvarpsáhorfenda svo mánuðum 
skiptir áður en smíðarnar skjóta upp 
kollinum, harkalega gjaldfallnar, á plötu. 
Sérstaklega er slíkt hvimleitt þegar um 
er að ræða prýðislög eins og Don‘t Be 
a Stranger og Running Around á fyrstu 
plötu dúettsins Feldbergs (Einars Töns-
berg og Rósu Birgittu Ísfeld), sem eiga 
í raun miklu betra skilið en gælunöfnin 
„Nova-lagið“ og „Kringlu-lagið“. Bæði 

eru nefnilega ágætis dæmi helsta styrkleika plötunnar. Don‘t Be a Stranger 
er hreinræktuð, ljúf og sykursæt poppplata og þykist ekki vera neitt annað.

Lykilatriði er frábær hljóðblöndun og stórskemmtilegar útsetningar, sem 
minna á köflum yfirþyrmandi mikið á hina sænsku Cardigans upp á sitt 
besta. Þá er allur hljóðfæraleikur og forritun einkar fagmannleg, brugðið er 
á leik með banjó og óbó og klapp, flaut og tölvuleikjahljóð gefa mörgum 
lögunum laufléttan og hressandi blæ. Hvíslkenndur söngstíll Rósu er að 
sönnu sérstakur og hentar verkefninu vel (sérstaklega í hinu rólega Eleven, 
einu sterkasta lagi plötunnar), en gerist ofurlítið einhæfur þegar á líður. 
Hæfileikarnir leyna sér þó ekki og gaman væri að heyra söngkonuna skrúfa 
örlítið betur frá í næstu umferð.

Sjálfar lagasmíðarnar eru misgóðar. Í hinu lagskipta og draumkennda 
Sleepy, hættulega grípandi ástardúettinum Dreamin‘, Love Me Tomorrow og 
In Your Arms er á ferð skothelt popp. Önnur lög eru full fyrirsjáanleg (Fare-
well og You & Me) eða rislítil (House Of Fun, þar sem Einar heiðrar, óafvit-
andi eður ei, minningu Kurts Cobain eins og hann gerði með hljómsveitinni 
Cigarette um miðjan tíunda áratuginn, en upphafs-riffið minnir mjög á 
Nirvana-lagið All Apologies.) Í heildina er þó um að ræða fína poppplötu, 
sem gefur fögur fyrirheit um framtíð Feldbergs.

 Kjartan Guðmundsson

Niðurstaða:  Hreinræktað, hresst og sykursætt popp á góðri plötu.

Sony Walkman
Verð: 15.990kr.

Sony hljómtæki fyrir iPod
Verð: 49.900kr.

IdeaPad fartölva er betri hugmynd og kostar aðeins frá 69.900 kr.
Fáðu fleiri betri hugmyndir að jólagjöfum hjá okkur.

Logitech lyklaborð og mús
Verð: 9.800kr.

320GB My Passport hýsill
Verð: 16.900kr.

Bose heyrnartól
Verð: 24.900kr.

Verslun Nýherja, Borgartúni 37

Glæsilegir
vinningar!

Spennandi leikur á betrihugmynd.is

netverslun.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Sigrún Brá Sverrisdóttir úr Ægi varð fyrsti meistarinn á Íslandsmót-
inu í 25 m laug þegar hún tryggði sér sigur í 800 metra skrið-
sundi á fimmtudagskvöldið. Sigrún gerði gott betur því hún setti 
líka nýtt glæsilegt Íslandsmet. Metið var orðið 17 ára gamalt en 
það átti Ingibjörg Arnardóttir úr Ægi sem synti á 8:53,85 mínút-
um árið 1992. Sigrún synti á 8:46,47 mínútum, sem er bæting 
upp á rúmar sjö sekúndur. 

„Ég er mjög ánægð með þetta sund og get ekki sagt 
annað. Ég var samt í rauninni ekki búin að hugsa neitt 
rosalega mikið um þetta met. Ég ákvað bara að fara ofan 
í laugina og sjá hvað ég gæti. Það munaði mjög miklu 
fyrir mig að það voru tvær að synda nálægt mér allan 
tímann og það er gott að hafa keppni,“ sagði Sigrún en 
þær Inga Elín Cryer úr ÍA og Eygló Ósk Gústafsdóttir úr 
Ægi syntu líka báðar undir gamla metinu.

„Ég og Inga vorum á sama stað næstum því allt sundið 
þannig að það var ekkert hægt að slaka á og maður varð 
að hugsa um það sem maður var að gera og halda áfram,“ 
segir Sigrún.

Hún segist nánast aldrei synda 800 metrana í einni lotu á 
æfingum og því vissi hún ekki alveg hvar hún stæði fyrir sundið 
í fyrrakvöld. „Maður þarf að byrja svolítið vel en samt verður 
maður að passa sig að byrja ekki of hratt svo maður deyi nú 
ekki í endann því það er ekki þægilegt,“ segir Sigrún. Hún var 
þarna samt að taka annað 17 ára met af Ingibjörgu á árinu 

en í mars sló hún metið í 800 metra skriðsundi í löngu 
lauginni. Sigrún segist ekki búast við að hennar met 
lifi jafnlengi. „Ég get ekki búist við að eiga þessi met 
jafnlengi og hún. Það væri í raun frekar leiðinlegt því 
þá væri engin framför í sundinu. Ég ætla mér líka að 
reyna að bæta þessi met eitthvað meira sjálf áður en 
ég hætti,“ segir Sigrún.

Íslandsmótið í 25 metra laug heldur áfram í dag á 
morgun og verður Sigrún áfram í sviðsljósinu. „Þetta er 

bara byrjunin hjá mér á þessu móti og ég ætla að halda 
áfram að reyna að gera vel. Ég ætla að reyna að ná góðum 
tímum á morgun og hinn,“ sagði Sigrún við Fréttablaðið 
í gær.

SIGRÚN BRÁ SVERRISDÓTTIR: BÆTTI ANNAÐ 17 ÁRA GAMALT MET INGIBJARGAR ARNARDÓTTUR Á ÁTTA MÁNUÐUM

Get ekki búist við að eiga þessi met jafnlengi
> Viggó rekinn frá Fram

Handknattleiksdeild Fram ákvað í gær að segja Viggó 
Sigurðssyni þjálfara upp störfum. Undir stjórn hans 
hefur Fram ekki náð sér á strik í N1-deild karla í haust 
og vermir botnsæti deildarinnar með aðeins tvö stig 
eftir sex leiki. Steininn tók úr þegar Fram tapaði fyrir 
Akureyri á heimavelli í fyrrakvöld, 27-18. Viggó 
var samningsbundinn Fram út leiktíðina en 
aðstoðarþjálfari hans, Einar Jónsson, mun 
stýra Fram í næstu leikjum að minnsta kosti.

Iceland Express-deild karla
ÍR - Snæfell 72-92
Stig ÍR: Hreggviður Magnússon 18, Eiríkur 
Önundarson 9, Nemanja Sovic 9, Steinar Arason 
8, Gunnlaugur Elsuson 8 (7 frák.), Kristinn 
Jónasson 7, Davíð Fritzson 4, Ólafur Þórisson 3, 
Vilhjálmur Steinarsson 3, Ásgeir Hlöðversson 2, 
Björgvin Jónsson 1.
Stig Snæfells: Jón Ólafur Jónsson 24 (7 frák.), 
Emil Þór Jóhannsson 18, Sean Burton 15, Hlynur 
Bæringsson 14 (14 frák.), Sveinn Davíðsson 6, 
Páll Helgason 6, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 5, 
Kristján Andrésson 4.
Njarðvík - Breiðablik 78-64
Stig Njarðvíkur: Magnús Þór Gunnarsson 18, 
Jóhann Árni Ólafsson 18 (7 frák.), Guðmundur 
Jónsson 11, Friðrik Stefánsson 9 (13 frák.), Páll 
Kristinsson 9, Kristján Sigurðsson 5, Hjörtur 
Hrafn Einarsson 4, Rúnar Ingi Erlingsson 2, Friðrik 
Óskarsson 2.
Stig Breiðabliks: Hjalti Friðriksson 18, Arnar 
Pétursson 12, Daníel Guðmundsson 10, Ágúst 
Angantýsson 7, Gylfi Geirsson 5, Jonathan 
Schmidt 5, Þorsteinn Gunnlaugsson 4 (19 frák.), 
Rúnar Pálmarsson 2, Trausti Jóhannsson 1.
FSu - Fjölnir 77-98

STAÐAN
Njarðvík 7 7 0 597-503 14
Keflavík 7 6 1 625-499 12
KR 7 6 1 637-560 12
Stjarnan 7 5 2 617-562 10
Snæfell 7 5 2 637-517 10
Grindavík 7 4 3 608-549 8
Hamar 7 3 4 582-595 6
ÍR 7 2 5 581-614 4
Tindastóll 7 2 5 550-630 4
Breiðablik 7 1 6 504-599 2
Fjölnir 7 1 6 518-636 2
FSu 7 0 7 488-680 0

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Corey Lewis, leikmað-
ur FSu, var dæmdur í fjögurra 
leikja bann fyrir að hrinda dóm-
ara í leik liðsins gegn Snæfelli 
í síðustu viku. Aganefnd KKÍ 
úrskurðaði um það í vikunni.

Þá fékk Ágúst Dearborn, Hetti, 
þriggja leikja bann fyrir „viljandi 
líkamsmeiðingar gegn leikmanni, 
þjálfara eða fylgismanni liðs,“ 
eins og segir í úrskurðinum. - esá

Leikmaður FSu í langt bann:

Í bann fyrir að 
hrinda dómara

SUND Fjögur Íslandsmet féllu 
á öðrum keppnisdegi Íslands-
meistaramótsins í sundi í 25 
metra laug í gær. Jakob Jóhann 
Sveinsson, Ægi, bætti eigið 
Íslandsmet í 200 metra bringu-
sundi er hann synti á 2:07,75 
mínútum á Íslandsmeistaramót-
inu í 25 metra laug í dag. Hann 
bætti gamla Íslandsmetið sitt um 
tæpar þrjár sekúndur.

Erla Dögg Haraldsdóttir bætti 
eigið met í 100 m fjórsundi um 
eina sekúndu er hún synti á 
1:01,77 mínútum. Ragnheiður 
Ragnarsdóttir, KR, bætti einnig 
eigið met í 100 m skriðsundi er 
hún synti á 54,76 sekúndum. Hún 
bætti metið um 0,23 sekúndur.

Þá bætti kvennasveit Ægis 
Íslandsmetið í 200 m boðsundi 
er hún synti á 1:46,11 mínútum. 
Sveitina skipa Sigrún Brá 
Sverrisdóttir, Eygló Ósk Gústafs-
dóttir, Karen Sif Vilhjálmsdóttir 
og Jóhanna Gerða Gústafsdóttir.

 - esá

ÍM í 25 metra laug:

Fjögur Íslands-
met féllu í gær

JAKOB JÓHANN Setti glæsilegt Íslands-
met í 200 metra bringusundi í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Snæfellingar unnu 
öruggan 20 stiga sigur á ÍR-
ingum í Kennaraháskólanum í 
Iceland Express-deild karla í gær. 
Hólmarar gerðu út um leikinn á 
rúmum þremur mínútum í lok 
þriðja leikhluta þegar þeir skor-
uðu 21 stig gegn aðeins 2 stigum 
heimamanna og breyttu stöðunni 
úr 44-50 í 46-71. Eftir það var 
engin spurning að gestirnir færu 
heim með bæði stigum.

„Við misstum aðeins einbeit-
inguna. Þeir voru átta til tíu stig-
um á undan okkur en svo slök-
uðum við aðeins á og þeir settu 
nokkra feitar körfur ofan í sem 
afgreiddu málið,” sagði Jón Arnar 
Ingvarsson, þjálfari ÍR.

Snæfell byrjaði leikinn af krafti 
en ÍR-ingar komu sér inn í leik-
inn á ágætri svæðisvörn og fínum 
framlögum frá Kristni Jónassyni 
og Eiríki Önundarsyni af bekkn-
um. ÍR-liðið átti hins vegar engin 
svör þegar Jón Ólafur Jónsson og 
skyttur Snæfells hrukku í gírinn 
í seinni hálfleik.

Jón Ólafur skoraði aðeins fimm 
stig í fyrri en bætti fyrir það með 
því að skora 19 stig í seinni hálf-
leik, þar af 14 þeirra í þriðja leik-
hluta þegar leiðir skildu með 
liðunum.

„Ég held að við séum í betra 
formi en þeir. Mér sýndist það 
á öllu. Þeir eru með mjög hæfi-
leikaríka menn en mér fannst 
þeir bara springa. Það hjálpaði 
líka til að Nonni Mæju vaknaði,“ 
sagði Hlynur Bæringsson, fyr-
irliði Snæfells, og skaut aðeins 
á félaga sinn Jón Ólaf (Nonna 
Mæju). 

„Hann var í villuvandræðum í 
fyrri hálfleik og í þær fáu mín-
útur sem hann var inni á vellin-
um þá var hann ekki með. Ég veit 
ekki hvar hann var. Hann er ann-
aðhvort langbesti maðurinn á vell-
inum eða hann fer alveg niður.“ 

Hlynur segir að liðið eigi enn 
eftir að fara í gegnum stóra próf-
ið. „Ég held að við verðum að bíða 
með það að sjá hvað við getum 
því við erum ekki búnir að spila 
við þessi bestu lið. Við sjáum til 
hvort við séum tilbúnir í stóru 
liðin. Við ætlum allavega að láta 
vaða í þau,“ sagði Hlynur sem 
var með 14 stig, 14 fráköst og 6 
stoðsendingar í gær. 

„Við hikstuðum fullmikið á 
móti svæðinu þeirra í öðrum leik-
hluta en við leystum það mjög vel 
í seinni hálfleik og fengum þá 
opin og fín færi. Nonni var síðan 
sjóðandi heitur á þessum tíma þar 
sem við kláruðum leikinn,“ sagði 
Ingi Þór Steinþórsson, þjálfari 
Snæfells. 

„Þó svo að okkar lykilmenn hafi 
ekki verið að spila sinn besta leik 
þá fannst mér liðið vera að virka 
vel í heildina. Við erum að leika 
án Sigurðar Þorvaldssonar sem 
er stór póstur sem er erfitt að 
vera án,“ sagði Ingi „Ég var mjög 

stressaður fyrir þennan leik því 
það má ekki vanmeta þetta ÍR-
lið. Ég var mjög ánægður hvernig 
liðið mitt kom til leiks. Við lentum 
í hindrunum eftir að hafa byrj-
að mjög vel. Það var síðan mjög 
gott hvernig við leystum leik-
inn.“ Ingi og Hlynur voru báðir 
ánægðir með nýja Kanann, Sean 
Burton, sem var með 15 stig og 8 
stoðsendingar í gær. 

Jón Arnar þarf hins vegar að 
lagfæra ýmislegt hjá ÍR-liðinu. 
„Ég held að við eigum að geta 
betur en þetta.Við erum að reyna 
að þétta þetta saman og gera þetta 
að alvöru liði. Ég er ekki ánægð-
ur með síðustu tvo leiki þar sem 
við höfum ekki verið nægilega 
klárir i þessi stærri lið,“ sagði 
Jón Arnar.

Njarðvíkingar unnu sinn sjö-
unda leik í röð í deildinni þegar 
þeir unnu 78-64 sigur á Blikum 
og nýliðar Fjölnis fögnuðu sínum 
fyrsta sigri í vetur þegar þeir 
unnu FSu. ooj@frettabladid.is

Ætlum að vaða í stóru liðin
Snæfellingar skildu ÍR-inga eftir með frábærum spretti í þriðja leikhluta. Njarð-
víkingar eru áfram ósigraðir á toppnum eftir 14 stiga heimasigur á Blikum. 

BARÁTTA Jón Ólafur Jónsson átti mjög góðan leik fyrir Snæfell og skoraði 24 stig. Hér 
er hann í baráttunni við ÍR-inginn Eirík Önundarson. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FÓTBOLTI Thierry Henry segist vera 
þeirra skoðunar að sanngjarnast 
sé að Frakkland og Írland mætist 
á ný á knattspyrnuvellinum til að 
skera úr um hvor þjóðin taki þátt í 
HM í Suður-Afríku næsta sumar.

Framlengja þurfti leikinn þegar 
þessi lið mættust í París á mið-
vikudagskvöldið en Henry lagði 
upp sigurmark Frakka í framleng-
ingunni með því að leggja boltann 
fyrir sig með hendinni.

Gríðarleg viðbrögð hafa verið 
við þessu og fór Írska knatt-
spyrnusambandið, með fulltingi 
forsætisráðherra Írlands, fram á 
að leikurinn yrði endurtekinn.

Alþjóða knattspyrnusamband-
ið, FIFA, gaf svo út yfirlýsingu í 

gærmorgun þar sem fram kom að 
úrslitum leiksins yrði ekki breytt 
og að ekki kæmi til greina að láta 
annan leik fara fram.

Samkvæmt heimildum frétta-
stofu BBC munu forráðamenn 
Franska knattspyrnusambandsins 
ekki óska eftir því sjálfir að endur-
taka leikinn.

Sjálfur er þó Henry þeirrar 
skoðunar að að best væri að gera 
einmitt það. „Þetta er samt ekki 
á mínu valdi,“ sagði Henry, sem 
hefur viðurkennt fúslega að hafa 
handleikið knöttinn.

„Auðvitað finnst mér skammar-
legt hvernig við unnum leikinn 
og sérstaklega finnst mér þetta 
afskaplega leitt fyrir hönd Íranna. 

Þeir eiga svo sannarlega skilið 
að vera á HM. Það er ekki mikið 
meira sem ég get gert í málinu.“

Henry hefur nú verið brenni-
merktur af fjöldamörgum áhuga-
mönnum um knattspyrnu víða um 
heim sem svindlari en hann þver-
tekur fyrir að þetta hafi verið 
viljandi.

„Þetta voru ósjálfráð viðbrögð,“ 
sagði Henry. „Ég er ekki svindlari 
og hef aldrei verið. Boltinn kom á 
mikilli hraðferð í teiginn og voru 
þetta ósjálfröð viðbrögð við því. 
Fólk hefur verið að skoða atvikið 
í afar hægri endursýningu í sjón-
varpi en veruleikinn er að þetta 
gerðist allt gríðarlega hratt.“ 

 - esá

FIFA hafnaði beiðni Írska knattspyrnusambandsins um að fá að spila aftur:

Sanngjarnt væri að spila aftur

KOMINN Í VINNUNA Thierry Henry fyrir utan æfingasvæði Barcelona. Þar var búið að 
koma fyrir plakati sem írskt dagblað var búið að prenta með afsökunarbeiðni Henry 
til írsku þjóðarinnar. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Roy Keane, fyrrverandi 
landsliðsmaður Írlands og núver-
andi knattspyrnustjóri Ipswich, 
vorkenndi löndum sínum lítið 
eftir að hafa fallið úr leik í 
undankeppni HM.

„Þeir geta kvartað eins mikið 
og þá lystir en það breytir ekki 
þeirri staðreynd að Frakkland er 
að fara á HM,“ sagði Keane.

Thierry Henry lagði upp sigur-
mark Frakka í leiknum eftir að 
hann lagði boltann fyrir sig með 
hendinni en Keane segir að það 
skipti engu máli.

„Ég væri frekar pirraður út í 
varnarmennina mína og mark-
vörðinn. Hvernig má það vera að 
boltinn fékk að skoppa í mark-
teignum? Hvernig náði Thierry 
Henry að snúa sér að markinu? 
Ef boltinn er í markteignum, hvar 
er markvörðurinn? Þetta eru allt 
skólabókardæmi.“

Keane hefur lengi verið bitur 
gagnvart Írska knattspyrnusam-
bandinu og sparaði ekki skotin 
nú. „Írland skoraði sigurmark 
gegn Georgíu úr afar umdeildri 
vítaspyrnu. Ekki fór sambandið 
fram á að sá leikur yrði 
endurtekinn.“ - esá

Roy Keane um Íra:

Geta sjálfum 
sér um kennt

FÓTBOLTI Þýsk yfirvöld hafa nú 
handtekið sautján manns í tengsl-
um við risavaxna rannsókn sína 
um að úrslitum 200 knattspyrnu-
leikja hafi verið hagrætt vegna 
veðmálastarfsemi.

Ef grunurinn reynist á rökum 
reistur er um að ræða einhverja 
alstærstu svikamyllu sem hefur 
átt sér stað í knattspyrnusögunni. 
Peter Limacher, fulltrúi Knatt-
spyrnusambands Evrópu, sagði 
þetta langstærsta málið af 
þessu tagi sem hefði komið upp í 
Evrópu.

Að minnsta kosti þrír leikir 
sem verið er að rannsaka voru 
í Meistaradeild Evrópu og tólf 
í Evrópudeildinni. Þá er verið 
að skoða leiki sem fóru fram í 
Þýskalandi, Belgíu, Sviss, Króa-
tíu, Slóveníu, Tyrklandi, Ung-
verja landi, Bosníu og Austurríki. 
Allir leikirnir sem hér um ræðir 
munu hafa farið fram á þessu ári.

Lögreglan framkvæmdi um 
fimmtíu húsleitir í Þýskalandi, 
Bretlandi, Sviss og Austurríki í 
gær, handtók sautján manns og 
gerði reiðufé og ýmsar eignir 
upptækar. - esá

Risavaxið hneykslismál:

Úrslitum 200 
leikja hagrætt?

Í MEISTARADEILDINNI Grunur leikur á 
að úrslitum leikja hafi verið hagrætt í 
Meistaradeild Evrópu. Þessi mynd er úr 
leik Real Madrid og AC Milan.

NORDIC PHOTOS/AFP
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S J Ú N

Við höfum flutt starfsemina aðeins neðar í brekkuna, í 

húsnæði sem er sérsniðið að þörfum okkar. Við erum á 

jarðhæð þannig að aðgengi gæti ekki verið þægilegra. 

Aðstaðan er rúmgóð, björt og stórglæsileg.

Verið velkomin til okkar í Hlíðasmára 15, 1. hæð.

GÓÐAR
FRÉTTIR

Frídreifing verður áfram á höfuðborgarsvæðinu, suðvestur-
horninu, Akranesi, Reykjanesi, Akureyri, í Borgarnesi og Árborg.

Nú verður Fréttablaðið líka aðgengilegt í öllum öðrum
landshlutum og fæst í lausasölu á kostnaðarverði.

Þeir sem hafa áhuga á að fá blaðið til sölu á kostnaðarverði
vinsamlegast hafi samband við Pósthúsið í síma 585 8300.

Hér færðu Fréttablaðið á kostnaðarverði:

Nú er Fréttablaðið
aðgengilegt hringinn
í kringum landið.

Ásbyrgi Verslunin Ásbyrgi
Bakkafjörður Mónakó
Baula Verslun
Blönduós N1

Potturinn og pannan
Dalvík N1 – Olís
Egilsstaðir N1
Eskifjörður Shell skáli 

Kría veitingastaður
Fellabær Olís
Hella Olís
Hellissandur Hraðbúð N1

Shell

Húsavík N1 – Olís – Shell skáli
Hvolsvöllur N1 – Söluskálinn Björk
Höfn N1 – Olís 
Ísafjörður N1
Kópasker Búðin Kópasker

Hrísey Eyjaljósið

Neskaupstaður Olís
Ólafsfjörður Olís
Ólafsvík N1 – Olís
Patreksfjörður Grillskálinn Patreksfirði

N1
Raufarhöfn Verslunin Urð
Reyðarfjörður N1 – Olís – N1
Rif Umboð Shell / Tandur
Sauðárkrókur N1 – Shell skáli

Hlíðarkaup
Siglufjörður Olís
Skagaströnd Olís
Staðarskáli N1
Stykkishólmur Bónus – Olís – Bakarí
Stöðvarfjörður Brekkan veitingastaður
Víðigerði Verslunin Víðigerði
Vík N1
Vopnafjörður N1
Þórshöfn N1

Allt sem þú þarft...

Hægt er að fá Fréttablaðið sent 
frítt í tölvupósti á morgnana
eða nálgast það á Visir.is.

Patreksfjörður

Bakkafjörður
Hrísey

FÓTBOLTI Allt útlit er fyrir að Steven 
Gerrard verði í byrjunarliði Liver-
pool sem mætir Manchester City í 
ensku úrvalsdeildinni í dag. Gerr-
ard hefur ekki verið í byrjunarliði 
félagsins í deildarleik síðan í upp-
hafi október en á þeim tíma hefur 
liðinu gengið skelfilega og aðeins 
unnið einn leik af níu í öllum 
keppnum. Keppni í deildinni hefst 
aftur í dag eftir landsleikjafrí.

„Við vitum að Gerrard er afar 
mikilvægur leikmaður í okkar 
liði,“ sagði Rafa Benitez, stjóri 
Liverpool, í samtali við enska 
fjölmiðla í gær. „Það er vonandi 
að hann spili vel og skori jafnvel 
sigurmarkið í leiknum.“

Benitez staðfesti einnig að fjöl-
margir leikmenn sem hafa átt við 
meiðsli að stríða séu nú leikfærir 
á nýjan leik. Þetta eru þeir Dani-
el Agger, Alberto Aquilani, Martin 
Kelly, Glen Johnson, Lucas Leiva 
og Yossi Benayoun. Fernando 
Torres er hins vegar meiddur og 
verður ekki með.

Manchester City hefur hins 
vegar tapað aðeins einum leik 
í deildinni til þessa. Gallinn er 
hins vegar sá að liðið hefur gert 
fimm jafntefli í röð og er aðeins 
með eins stigs forystu á Liverpool 
í deildinni.

„Liverpool hefur verið í topp-
slagnum í deildinni og í Evrópu í 
mörg ár. Við þurfum hins vegar 
nú að fara á heimavelli liða eins og 
Liverpool og sækja þangað stig,“ 
sagði Hughes. „Við sýndum þegar 
við spiluðum á Old Trafford að 
við getum staðið okkur vel á úti-
velli gegn stóru félögunum. Það er 
mikilvægt að okkur takist vel upp 
nú því Liverpool er eitt þeirra liða 

sem við viljum taka 
fram úr í ár.“

Manchest-
er United mætir 
Everton og munu 
Alex Ferguson og 
hans menn sjálf-
sagt leggja höfuð-
áherslu á að komast 
aftur á beinu 
brautina 
eftir að 

liðið tapaði 1-
0 fyrir Chel-
sea í síðustu 
umferð. 
Chelsea er 
með fimm 
stiga for-
ystu á Unit-
ed og Ars-
enal á toppi 
deildar-
innar.

„Nú 
byrjar 
keppnin í 
deildinni 
almenni-
lega,“ sagði 
Ferguson og 
lýsti yfir ánægju 
sinni með það að leik-
menn þyrftu ekki fara í 
annað landsliðsfrí fyrr 
en í mars næstkomandi. 
„Við fáum nú að vera 
með leikmennina hjá 

okkur þangað til í mars. Við erum 
afar ánægðir með það.“

Hann sagði forystu Chelsea ekki 
óyfirstíganlega. „Það hefur sýnt 
sig aftur og aftur í úrvalsdeild-
inni að fimm stiga forysta er ekki 
mikil forysta á þessum árstíma.“

Chelsea tekur á móti Wolves 
á heimavelli í dag en síðar-

nefnda liðið er í næst-
neðsta sæti deildar-

innar og þykir ekki 
líklegt til afreka 

á  S t a m fo r d 
Bridge.

Þ á  mæt i r 
Arsenal liði 
Sunderland 

á útivelli. 
Fjölmarg-
ir leik-
menn 
liðsins 
eiga við 
meiðsli 
að 

stríða, til 
að mynda 

Robin van 
Persie sem meiddist 
í leik með hollenska 
landsliðinu.

Hermann Hreiðarsson 
er loksins orðinn leikfær 

á nýjan leik en hann hefur 
ekkert spilað með Ports-

mouth á leiktíðinni til þessa 
vegna meiðsla. Portsmouth er 
í botnsæti deildarinnar með 
sjö stig en getur lagað stöðu 
sína örlítið með sigri á Stoke á 

útivelli á morgun.
Tottenham og Aston Villa eru 

í 4. og 5. sæti deildarinnar og eiga 
möguleika á að blanda sér enn 
frekar í toppbaráttuna. Aston 
Villa mætir Jóhannesi Karli Guð-

jónssyni og félögum í Burnley á 
útivelli í dag.

Burnley hefur reynd-
ar átt frábæru gengi 
að fagna á heimavelli 
og unnið fimm af sex 

leikjum sínum heima.
Tottenham hefur einnig 

gengið vel á heimavelli en 
liðið mætir Wigan á morgun. 
Alls hefur Tottenham unnið 

tíu af síðustu tólf heimaleikjum 
sínum. eirikur@frettabladid.is

Gerrard loksins klár í slaginn
Steven Gerrard verður líklega í byrjunarliði Liverpool er liðið mætir Manchest-
er City í ensku úrvalsdeildinni í dag. Liverpool hefur aðeins unnið einn af síð-
ustu níu leikjum sínum í öllum keppnum en City þarf einnig á sigri að halda.

STEVEN GERRARD
Verður væntanlega í byrj-
unarliði Liverpool í dag.

NORDIC PHOTOS/GETTY

LEIKIR HELGARINNAR
Laugardagur
Liverpool - Manchester City 12.45
Birmingham - Fulham 15.00
Sunderland - Arsenal 15.00
Burnley - Aston Villa 15.00
Hull - West Ham 15.00
Chelsea - Wolves 15.00
Manchester United - Everton 17.30
Sunnudagur
Bolton - Blackburn 13.30
Tottenham - Wigan 15.00
Stoke - Portsmouth 16.00
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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

Nýtt kortatímabil - Nýjar vörur
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▼SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

12.20 Doctor Who 12.20 Doctor Who 
13.05 Doctor Who 13.05 Doctor Who 
13.50 Dalziel and Pascoe 13.50 Dalziel 
and Pascoe 14.40 Dalziel and Pascoe 
14.40 Dalziel and Pascoe 15.30 My 
Hero 15.30 My Hero 16.00 My Hero 
16.00 My Hero 16.30 Robin Hood 16.30 
Robin Hood 17.15 Robin Hood 17.15 
Robin Hood 18.00 How Do You Solve 
A Problem Like Maria? 18.00 How Do 
You Solve A Problem Like Maria? 19.30 
Primeval 19.30 Primeval 20.20 State of 
Play 20.20 State of Play 21.10 State of 
Play 21.10 State of Play 22.00 My Hero 
22.00 My Hero 22.30 My Hero 22.30 
My Hero 23.00 Robin Hood 23.00 Robin 
Hood 23.45 Robin Hood 23.45 Robin 
Hood 

10.00 Langt ude 10.30 På de syv have 
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 
Boxen 11.25 Truslen fra dybet 12.05 Sugar 
Rush 12.30 Hjerteflimmer Classic 13.00 
Gudstjeneste i DR Kirken 13.45 OBS 
13.55 DR1 Dokumentaren - Mareridt bag 
tremmer 15.00 Fodbold 17.00 Venstres 
landsmode 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 

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 

23.00 Segðu mér frá bókinni  

10.00 V-cup langrenn 11.45 Sport i 
dag 12.00 V-cup langrenn 14.10 V-cup 
skoyter 14.35 V-cup skoyter 14.55 V-cup 
skoyter 16.00 Sport i dag 16.30 Åpen 
himmel 17.00 Linus i Svingen 17.30 
Newton 18.00 Sondagsrevyen 18.45 
Sportsrevyen 19.15 Tore på sporet 20.05 
Terapi for korte lunter 21.45 Program 
ikke fastsatt 22.00 Kveldsnytt 22.15 
Genmanipulert mat 23.05 Beat for beat 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Friðþjófur forvitni, Lítil prinsessa, 
Þakbúarnir, Með afa í vasanum, 
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Nýi skól-
inn keisarans, Einu sinni var... jörðin 
og Tobbi tvisvar.

10.40 Apakonan  (Kvinden med 
aberne) 

11.40 Paradís slöngunnar  (e)

12.00 Hvað veistu? - Gripnir 
vegna göngulagsins  

12.30 Silfur Egils 

13.50 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik Hauka 
og FH í efstu deild kvenna.

16.00 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik Hauka 
og Gróttu í efstu deild karla.

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Lína  (7:7) (e)

18.00 Stundin okkar 

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fréttaaukinn 

20.10 Himinblámi (4:16) 

21.00 Í frjálsu falli  (Freefall) 
Bresk sjónvarpsmynd frá 2009. Sam-
tímasaga sem segir frá áhrifum fjár-
málakreppunnar á líf þriggja manna. 

22.35 Listin sprettur af lífinu 
sjálfu  Heimildarmynd um Svavar 
Guðnason listmálara eftir Þór Elís 
Pálsson. 18. nóvember voru liðin 
100 ár frá fæðingu Svavars. Mynd-
in er frá 1991.

23.25 Silfur Egils  (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.35 The Doctors 

13.05 The Doctors 

13.50 The Doctors

14.35 The Doctors 

15.20 Oprah 

16.05 Doctors (23:25) 

16.35 Doctors (24:25) 

17.05 Doctors (25:25)

17.35 Doctors (1:25) 

18.05 Doctors (2:25) 

18.30 Seinfeld (20:24)

18.55 Seinfeld (21:24) 

19.15 Seinfeld (16:24)

19.35 Seinfeld (17:24) 

20.00 So You Think You Can 
Dance (10:25) Sjötta þáttaröðin í 
stórskemmtilegri þáttaröð þar sem 
leitað er að næstu dansstjörnu 
Bandaríkjanna. 

20.45 Blade (8:13) Spennuþættir 
um Blade sem er hálfur maður 
og hálf vampíra og berst við nýja 
tegund vampíra sem ætla sér alger 
yfirráð yfir mannkyninu. 

21.30 Logi í beinni  Skemmti-
þáttur í umsjón Loga Bergmann. 

22.20 Auddi og Sveppi

22.55 Seinfeld (20:24) 

23.15 Seinfeld (21:24)

23.40 Seinfeld (16:24)

00.05 Seinfeld (17:24) 

00.55 The O.C. 2 (21:24) 

01.40 ET Weekend 

02.25 Sjáðu 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.00 World Cup of Pool 2008 
 (e)

11.50 Dynasty  (9:29) (e)

12.35 Dynasty  (10:29) (e)

13.25 Dynasty  (11:29) (e)

14.15 Yes Dear  (11:15) (e)

14.40 Lífsaugað  (9:10) (e)

15.20 Innlit/ Útlit  (4:10) (e)

15.50 Nýtt útlit  (7:10) (e)

16.40 Spjallið með Sölva 
 (9:13) (e)

17.30 The Office  (5:28) (e)

18.00 30 Rock  (7:22) (e)

18.30 Matarklúbburinn  (2:6) 
(e)

19.00 Survivor  (3:15) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem venju-
legt fólk þarf að þrauka í óblíðri 
náttúru og keppa innbyrðis þar 
til aðeins einn stendur eftir sem 
sigurvegari. 

19.45 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (e)

20.20 Lífsaugað  (10:10) Þór-
hallur Guðmundsson miðill stýrir 
skyggnilýsingum fyrir gesti sína í sal 
og sjónvarpsáhorfendur. 

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit  (11:19) Forrík ungl-
ingsstúlka er myrt í Central Park og 
böndin berast að kærasta hennar.

21.50 Harper’s Island  (11:13) 
Þeir sem eftir eru snúa nú vörn 
í sókn og reyna að bjarga einum 
úr hópnum úr klóm morðingjans, 
sem gæti verið með vitorðsmann í 
hópnum. 

22.40 House  (5:24) (e)

23.30 Nurse Jackie (5:12) (e)

00.00 Penn & Teller: Bullshit (e)

00.30 Penn & Teller: Bullshit (e)

01.00 American Music Awards 
2009  Bein útsending frá Los Angel-
es. Kynnir hátíðarinnar er grínistinn 
Jimmy Kimmel. Almenningur velur 
hvaða tónlistarmenn eru heiðraðir í 
fjölmörgum flokkum.

03.30 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi

10.00 Barnatími Stöðvar 2 

10.45 The Adventures of Brer 
Rabbit 

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar

13.45 Grey‘s Anatomy (4:23) 

14.40 So You Think You Can 
Dance (10:25)

15.35 Chuck (11:22)

16.25 The Big Bang Theory (2:23)

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur  Reyndustu 
fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla 
um mikilvægustu málefni líðandi 
stundar og taka einstök viðtöl við 
heimsþekkt fólk.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll 
heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum. 

19.50 Næturvaktin Sérstakur 
þáttur af Næturvaktinni sem inni-
heldur brot af því besta úr þátta-
röðinni.

20.45 Dagvaktin Sérstakur þáttur 
af Dagvaktinni sem inniheldur brot af 
því besta úr þáttaröðinni.

21.35 Fangavaktin Sérstakur 
þáttur af Fangavaktinni sem inniheld-
ur brot af því besta úr þáttaröðinni.

22.30 Numbers (19:23) Tveir 
ólíkir bræður sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála.

23.15 Mad Men (6:13) Önnur 
þáttaröðin þar sem fylgst er með 
daglegum störfum og einkalífi aug-
lýsingapésans Dons Drapers og kol-
lega hans í hinum litríka auglýsinga-
geira á Madison Avenue í New York. 

00.10 60 mínútur 

00.55 NCIS (15:19) 

01.40 Road to Perdition 

03.35 Numbers (19:23)

04.20 Mad Men (6:13) 

05.10 The Big Bang Theory (2:23)

05.35 Fréttir 

10.20 Längdskidor 12.05 Längdskidor 
14.30 Dansbandskampen 16.00 
Ridsport. Världscupen 16.55 Sportnytt 
17.00 Rapport 17.10 Regionala nyheter 
17.15 Barnkonventionen firar 20 år 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 Tortyr 21.55 Fem år på Mars 22.20 
Forskare funderar 22.25 Andra Avenyn 
23.10 Byss 23.25 Brottskod. Försvunnen 

08.40 Mörk dagsins 

09.20 Chelsea - Wolves Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

11.00 Hull - West Ham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

12.40 Mörk dagsins

13.20 Bolton - Blackburn Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

15.45 Stoke - Portsmouth Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

18.00 Tottenham - Wigan Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni. Leikurinn er sýndur beint á 
Sport 3 kl 14.55.

19.40 Liverpool - Man. City Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

21.20 Man. Utd. - Everton Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

23.00 Sunderland - Arsen-
al Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

08.30 Gillette World Sport 
2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar 
sem farið er yfir það helsta sem er 
að gerast í íþróttunum úti í heimi.

09.00 Evrópumótaröðin Bein 
útsending frá Dubai World Champ-
ionship mótinu í golfi.

13.00 Auxerre - Mónakó Út-
sending frá leik í franska boltanum.

14.40 Real Madrid - Racing Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

16.25 Atl. Bilbao - Barcelona 
Útsending frá leik í spænska bolt-
anum.

18.10 Meistaradeild Evrópu: 
Fréttaþáttur Skyggnst á bak við 
tjöldin og viðtöl tekin við leikmenn 
og þjálfara.

18.35 Inside the PGA Tour 
2009 Skyggnst á bak við tjöldin í 
PGA mótaröðinni.

19.00 Dubai World Champ-
ionship Útsending frá Dubai World 
Championship mótinu í golfi.

23.00 Andre Ward - Mikk-
el Kessler Útsending frá bardaga 
Andre Ward og Mikkel Kessler.

Brot af því besta úr Næturvaktinni, 
Dagvaktinni og Fangavaktinni. 
Ólafur Ragnar, Georg og Daníel hafa 
unnið hjörtu landsmanna og hefur 
þjóðin tekið sérstöku ástfóstri við þá 
félaga og skemmt sér konunglega 
yfir sigrum þeirra og ósigrum í þess-
um vinsælustu þáttum í sögu Stöðv-
ar 2. Hér er einstakt tækifæri til að 
sjá bráðskemmtilega samantekt úr 
öllum þremur þáttaröðunum.

STÖÐ 2 KL. 19.50

Næturvaktin, Dagvaktin og 
Fangavaktin

> Emily Blunt
„Mér hefur gengið svo vel að fá góð 
hlutverk að stundum skammast ég 
mín fyrir það. Það hryggir mig að vita 
af þeim sem reyna árangurslaust í 
mörg ár.“ 
Blunt fer með hlutverk í kvikmyndinni 
The Jane Austen Book Club sem Stöð 2 
bíó sýnir í kvöld.

06.20 Broken Flowers 

08.05 Fool‘s Gold 

10.00 The Jane Austen Book Club 

12.00 Mr. Bean‘s Holiday 

14.00 Fool‘s Gold 

16.00 The Jane Austen Book 
Club  Vinkonur stofna lestrarhóp til 
að ræða skáldsögur Jane Austen.

18.00 Mr. Bean‘s Holiday 

20.00 Broken Flowers Pipar-
sveinninn Don Johnston fær bréf 
sem í stendur að hann eigi son sem 
leiti hans. 

22.00 Miller‘s Crossing 

00.00 Into the Wild

02.25 Me and You and Every-
one We Know 

04.00 Miller‘s Crossing

06.00 The Hoax

Í þættinum í kvöld verður fjallað um 
þá hættu sem ungum stúlkum stafar 
af mansali auk þess sem stjórnmál í 
Rússlandi verða í brennidepli. Í Einu 
sinni var verður rifjuð upp gerð stór-
myndarinnar Brekkukotsannáll og að 
venju verður fréttagetraunin á sínum 
stað. Umsjónarmenn þáttarins eru 
Elín Hirst og Bogi Ágústsson.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Fréttaaukinn

Sjónvarpið kl. 19.40 

STARBURST
veggklukka

30% AFSLÁTTUR AF UMBRA             GLÆNÝ SENDING

Holtagarðar
Opið: Laugardag 10-17

Sunnudag 13-17

Kringlan
Opið: Laugardag 10-18

Sunnudag 13-17

TEKK COMPANY
Sími 564 4400

www.tekk.is

BIJOU
skartgripatré

BIRDSEYE
snagi

GRAPEVINE
vínfl öskustandurRINGLING

AURORA
myndarammi



2.999 kr.

Hettupeysur / stelpur

FATAMARKAÐUR Í LAUGARDALSHÖLLINNI

OPIÐ FRÁ KL. 11 TIL 19
LAUGARDAG OG SUNNUDAG

Í L
A

UGARDALSHÖ
LLIN

N
I

BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG MYNDABRENGL

Dömuleggings Treflar Skyrtur / strákar  Dömuskyrta með belti

3.999 kr. 1.499 kr. 4.999 kr.

3.999 kr.

999 kr.
verð frá

999 kr.
verð frá

Hettupeysur / strákar Húfur í miklu úrvali Herrapeysur

2.499 kr.

2.499 kr.

Náttföt

ódýrt

Aðeins
brot af

úrvalinu 

NINI

Herrapeysur

Komdu
og gerðu
kjarakaup
fyrir jólin

Nýttkorta-tímabil

Stelpu / pils / peysa / buxur

3.999 kr.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Ríkisútvarpið flutti á mánudagskvöld hina fullkomnu frétt. Þar tók 
skemmtilegasti fréttamaður landsins, Sunnlendingurinn Magnús 
Hlynur Hreiðarsson, viðtal við besta og skemmtilegasta íþróttalýs-
anda Íslands, hlaupakónginn Sigurbjörn Árna Arngrímsson. Þetta 
hefði í raun verið feikinóg til að gleðja flestar sálir, óháð inntak-
inu. En þegar efnið reyndist í þokkabót vera óvænt barnsfæðing 
á baðherbergisgólfi og Sigurbjörn tók áskorun Magnúsar Hlyns 
um að garga í myndavélina lýsingu á fæðingunni á sinn óborg-
anlega hátt varð mér fljótt ljóst að fréttin væri söguleg. Svona 
nokkuð yrði aldrei leikið eftir. Við hin gætum hætt að reyna.

Sigurbjörn Árni er merkilegur maður. Fyrir það fyrsta er 
hann með doktorsgráðu í íþróttafræðum og sérhæfð-
ur í þjálfunarlífeðlisfræði. Já, lesið þetta hægt ef með 
þarf: Þjálfunar-líf-eðlis-fræði. Toppið það. Í öðru lagi 
er hann sjöfaldur Íslandsmeistari í 800 og 1500 
metra hlaupi utanhúss. Flestum þætti harla gott að 
vera einfaldur Íslandsmeistari. En það dugar ekki 
Sigurbirni Árna.

Ofan á alla þessa mannkosti er hann svo langbesti íþróttalýs-
andi á Íslandi. Þar hefur hann svipað forskot á kollega sína og 
hann hafði jafnan þegar hann kom í mark á gullaldarárunum á 
hlaupabrautinni. Það er einna helst Svali Björgvinsson sem nartar 

í hælana á honum. Best væri ef þeir væru fengnir til að lýsa 
öllum íþróttaviðburðum. Saman.

Æðibunan og móðursýkisleg spennuveinin úr vélbyssu-
kjafti Sigurbjörns, sem brjótast jafnvel út strax í upphafi 
greina á borð við þriggja kílómetra hindrunarhlaup, er unun 
á að hlýða og gefa frjálsum íþróttum megnið af sínu gildi. 

Sigurbjörn er til dæmis líkast til eini maðurinn í heiminum 
sem getur gert íþróttagreinina göngu spennandi. Ótrú-

lega yfirgripsmikil þekking hans á öllu sem við kemur 
frjálsum íþróttum er síðan sérkapítuli og rannsóknar-
efni fyrir kollega hans í fræðimannastétt.

Og eftir að hafa heyrt lýsingu hans á fæðingu 
eigin sonar trúi ég að Sigurbjörn geti lýst öllu. Nema 
kannski eigin lýsingum. Þær eru ólýsanlegar.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON TEKUR OFAN FYRIR ÞJÁLFUNARLÍFEÐLISFRÆÐINGI

Fullkomnun náð í tíufréttum sjónvarps
> Drew Barrymore
„Vissulega er gaman að horfa á fallegt 
fólk en það er enn þá skemmtilegra 
að horfa á hamingjusamt fólk 
því það gefur frá sér fegurð sem 
smitast út í umhverfið.“ 
Barrymore leikur í kvikmyndinni 
Duplex sem sýnd er á SkjárEin-
um kl. 21.40

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Skellibær, Sögustund með Mömmu 
Marsibil, Tóta trúður, Paddi og Steinn, Tóti 
og Patti, Ólivía, Tsitsi, Elías Knár, Paddi og 
Steinn, Kobbi gegn Kisa, Skúli skelfir, Landið 
mitt og Paddi og Steinn.

10.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi  (e)

10.55 Leiðarljós  (e)

11.35 Leiðarljós  (e)

12.15 Kastljós  (e)

12.50 Kiljan  (e)

13.40 Franska rívíeran  (e)

14.20 Fégræðgi  (3:3) (e)

15.15 Neyslubörn   (e)

16.10 Íslandsmótið í hreysti 

17.00 Lincolnshæðir

17.45 Táknmálsfréttir

17.55 Eldað með Jóhönnu Vigdísi  (e)

18.25 Marteinn  (3:8) (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Spaugstofan 

20.10 Útsvar  (Akranes - Fjallabyggð)

21.20 Himnasæla  (Just Like Heaven) 
Bandarísk bíómynd frá 2005. Aðalhlutverk: 
Reese Witherspoon og Mark Ruffalo.

22.55 Síðasti böðullinn  (The Last 
Hangman) Bresk bíómynd frá 2005. Aðal-
hlutverk: Timothy Spall og Juliet Stevenson.

00.30 Landamærin  (An die Grenze) 
Þýsk mynd frá 2007. (e)

02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.10 27 Dresses 

10.00 Lucky You 

12.00 Flushed Away 

14.00 27 Dresses 

16.00 Lucky You 

18.00 Flushed Away 

20.00 Dreamgirls Verðlaunamynd laus-
lega byggð á ferli The Supremes. Aðalhlut-
verk: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie 
Murphy og Jennifer Hudson.

22.10 Notes of a Scandal 

00.00 Out of Sight 

02.00 The Invasion 

04.00 Notes of a Scandal 

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.40 Dynasty  (7:29) (e)

12.30 Dynasty  (8:29) (e)

13.20 Skrekkur 2009  (e)

15.10 America’s Next Top Model  (e)

16.00 90210  (7:22) (e)

16.50 Melrose Place  (7:18) (e)

17.40 Lipstick Jungle  (5:13) (e)

18.30 Yes Dear  (11:15) Bandarísk gam-
ansería um grallaraspóana Greg og Jimmy 
sem eru giftir systrunum Kim og Christine.

19.00 Game Tíví  (10:14) Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt 
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikj-
um. (e)

19.30 Keeping The Faith  Rómantísk 
gamanmynd. Jake og Brian hafa verið vinir 
frá blautu barnsbeini og þegar þeir voru litl-
ir var Anna besta vinkona þeirra. Nú er hún 
komin aftur inn í líf þeirra og er orðin að 
glæsilegri konu sem flækir málin til muna. 
Aðalhlutverk: Ben Stiller, Edward Norton og 
Jenna Elfman. (e)

21.40 Duplex  Gamanmynd um ungt par 
sem flytur í draumahúsið en í því býr einnig 
gömul kona sem gerir þeim svo lífið leitt að  
þau grípa til örþrifaráða. Aðalhlutverk: Ben 
Stiller og Drew Barrymore

23.10 Nýtt útlit  (7:10) (e)

00.00 Spjallið með Sölva  (9:13) (e)

00.50 The Contender Muay Thai  (e)

01.40 World Cup of Pool 2008  (e)

02.30 The Jay Leno Show  (e)

03.20 The Jay Leno Show  (e)

04.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi

09.55 Barnatími Stöðvar 2 

11.15 Glee (3:22) 

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful 

12.40 Bold and the Beautiful 

13.00 Bold and the Beautiful

13.25 Bold and the Beautiful 

13.50 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll tekur 
hús á áhugaverðu fólki. 

14.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (8:12) 
Tíunda þáttaröðin með sjónvarpskokknum og 
bakarameistaranum Jóa Fel.

15.05 Logi í beinni   Skemmtiþáttur í um-
sjón Loga Bergmann. 

16.05 ET Weekend  Allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólks-
ins er tíundað á hressilegan hátt.

16.55 Fangavaktin: Þetta eru engin 
geimvísindi  Ómissandi heimildar- og 
skemmtiþáttur um tilurð Næturvaktar, Dag-
vaktar og Fangavaktar.

18.00 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Veður 

19.10 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 Grettir: bíómyndin Grettir hinn 
appelsínuguli hefur glatt hjörtu ungra sem 
aldinna í gegnum tíðina. Í þessari fjörmiklu 
bíómynd sem sýnd var við miklar vinsældir 
í bíóhúsum hér á landi árið 2004 er hann 
samur við sig og ennþá latasti köttur í heimi. 
Bill Murray talar fyrir Gretti.

20.55 The Seeker: The Dark is Rising 
Spennandi ævintýramynd sem byggir á sam-
nefndri metsölubók. 

22.35 Touch of Frost - Endangered 
Species Lögregluforinginn Jack Frost er kall-
aður til rannsóknar á tveimur afar ólíkum 
sakamálum. Annars vegar er um að ræða 
yfirgripsmikið smyglmál og hins vegar morð 
á listakennara.

00.15 When Will I Be Loved 

01.35 National Treasure: Book of 
Secrets 

03.40 The Man 

05.00 ET Weekend 

05.45 Fréttir

17.00 Segðu mér frá bókinni

17.30 Græðlingur 

18.00 Hrafnaþing

19.00 Segðu mér frá bókinni

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 

08.35 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.

09.00 Evrópumótaröðin Bein útsending 
frá Dubai World Championship mótinu í 
golfi.

13.00 Orlando - Boston Útsending frá 
leik í NBA körfuboltanum.

14.50 Frakkland - Írland Útsending frá 
leik í umspili fyrir HM 2010. 

17.15 Bosnía - Portúgal Útsending frá 
leik í umspili fyrir HM 2010. Fyrri leikur lið-
anna fór 1-0 fyrir Portúgal.

19.00 Real Madrid - Racing Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

21.00 Atl. Bilbao - Barcelona Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum. Leikur 
Auxerre og Mónakó í franska boltanum hefst 
19.55 á Sport 3.

23.00 Ultimate Fighter - Season 1 

23.45 UFC 105 

00.15 UFC 106 Countdown 

00.45 Super Six - All Access 

01.10 Andre Ward - Mikkel Kessler 
Bein útsending frá bardaga.

04.10 UFC 106 Bein útsending frá UFC 
106.

08.55 Chelsea - Man. Utd. Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.35 PL Classic Matches Everton - 
Manchester United, 1995.

11.05 PL Classic Matches Everton - Man 
United, 2003.

11.35 Premier League World

12.05 Premier League Preview 

12.35 Liverpool - Man. City Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni

14.50 Sunderland - Arsenal Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Chelsea - Wolves Sport 4. Hull - West 
Ham Sport 5. Burnley - Aston Villa Sport 6. 
Birmingham - Fulham

17.15 Man. Utd. - Everton Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 Mörk dagsins

20.10 Leikur dagsins 

21.50 Mörk dagsins

22.30 Mörk dagsins 

23.10 Mörk dagsins 

23.50 Mörk dagsins 

00.30 Mörk dagsins 

12.35 Liverpool - Man. City, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

18.30 Yes Dear   SKJÁREINN

19.35 Grettir: bíómyndin   
 STÖÐ 2

21.20 Himnasæla   SJÓNVARPIÐ

22.30 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

Skoðið úrvalið á
 heimasíðu okkar

www.linan.is

OPIÐ UM HELGINA   
Laugardag 12 - 16  
Sunnudag 13 - 16

Lagersöluverð
kr. 318.000

3ja + 2ja 
sæta sófasett

kr. 532.500

Lagersöluverð
kr. 169.000

Stakur
3ja sæta

kr. 284.000

Lagersöluverð
kr. 194.880

3ja sæta
kr. 324.800

Lagersöluverð
kr. 135.840

3ja sæta
kr. 169.800

Lagersöluverð
kr. 106.000

2ja sæta
kr. 132.600

Lagersöluverð
kr. 499.900

3+1+1
sófasett

kr. 836.400

Lagersöluverð
kr. 149.000

Stakur
2ja sæta

kr. 248.500

Litur: Súkkulaðibrúnt
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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

10.15 My Hero  10.20 My Hero  10.45 My Hero  
10.50 Lab Rats  11.15 My Hero  11.20 Lab Rats  
11.45 Lab Rats  11.50 Any Dream Will Do  12.15 
Lab Rats  12.45 Any Dream Will Do  13.20 Any 
Dream Will Do  13.45 Any Dream Will Do  14.50 
Robin Hood  14.50 Robin Hood  15.35 Never 
Better  15.35 Never Better  16.05 Never Better  
16.05 Never Better  16.35 Dalziel and Pascoe  
16.35 Dalziel and Pascoe  17.25 Dalziel and 
Pascoe  17.25 Dalziel and Pascoe  18.15 Hustle  
18.15 Hustle  19.10 How Do You Solve A Problem 
Like Maria?  19.15 How Do You Solve A Problem 
Like Maria?  20.35 The Jonathan Ross Show  
20.45 The Jonathan Ross Show  21.25 Primeval  
21.35 Primeval  22.15 Coupling  22.25 Coupling  
22.45 Coupling  22.55 Coupling  23.15 Coupling  
23.25 Coupling  23.45 Coupling  23.55 Coupling  

10.00 Borneblæksprutten 10.15 Tidens tegn 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Troldspejlet 
11.30 Family Guy 11.55 Spam 12.20 Boogie 
Update 12.50 S P eller K 13.05 Columbo 14.35 
Pigen og greven 16.10 For sondagen 16.20 Held 
og Lotto 16.30 Sigurd og Operaen 17.00 Mr. 
Bean 17.30 TV Avisen med vejret 17.55 SportNyt 
18.05 Min Sport. Verdens bedste i trampolin 
18.35 Pingvinerne fra Madagascar 19.00 Sonnen 
fra Vingården 20.30 Kriminalkommissær Barnaby 
22.10 Just Like Heaven 23.40 Eureka 

10.00 NRKs sportslordag 11.50 V-cup skoyt-
er 12.35 V-cup langrenn 14.00 V-cup skoyter 
15.00 Sport i dag 16.00 Beat for beat 17.00 
Kometkameratene 17.25 Ugla 17.30 Krem Nasjonal 
18.00 Lordagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 18.55 
Hvilket liv! 19.25 Kvitt eller dobbelt 20.25 Med 
hjartet på rette staden 21.10 Lovebakken 21.35 
Viggo på lordag 22.05 Kveldsnytt 22.20 Dans. VM 
latin 23.10 Detektiv Jack Frost 

10.20 Längdskidor 12.05 Längdskidor 14.20 
Handboll. Champions League 16.05 Ställe 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 Den tredje 
makten 

13.30 Oprah 

14.15 Doctors (18:25) 

14.45 Doctors (19:25) 

15.15 Doctors (20:25)

15.45 Doctors (21:25) 

16.15 Doctors (22:25)

16.45 Nágrannar 

17.05 Nágrannar 

17.25 Nágrannar

17.50 Nágrannar 

18.15 Nágrannar 

18.40 Ally McBeal (6:23) 

19.25 Logi í beinni

20.10 Oprah 

21.00 Fangavaktin  Það er aðfangadagur 
og Daníel, Georg og Ólafur þurfa að taka á 
honum stóra sínum til að halda uppi jóla-
stemningunni.

21.35 Fangavaktin: Þetta eru engin 
geimvísindi  Heimildar- og skemmtiþáttur 
um tilurð Næturvaktar, Dagvaktar og Fanga-
vaktar. Í þættinum verður skyggnst á bak við 
tjöldin og viðtöl tekin við helstu leikara, leik-
stjóra, framleiðanda og gestaleikara.

22.30 Identity (8:12) Frumlegur 
skemmtiþáttur með grínistanum Penn Jillette 
þar sem þátttakendur reyna að tengja saman 
tólf ókunnugar manneskjur við lista með auð-
kennum þeirra. 

23.15 Auddi og Sveppi 

23.50 Gilmore Girls 

00.35 Logi í beinni 

01.20 The Best Years (11:13) 

02.10 E.R. (16:22) 

02.55 Sjáðu 

04.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

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

▼

▼

Spennandi ævintýramynd byggð 
á samnefndri metsölubók í anda 
Eragon. Myndin segir frá ungum 
dreng sem stendur skyndilega 
frammi fyrir því að vera eini eftir-
lifandi stríðsmaðurinn úr röðum 
hinna dauðlegu. Það þýðir að 
aðeins hann getur háð lokaorrust-
una við hin myrku öfl sem unnið 
hafa að því að útrýma kyni hins 
dauðlega mannfólks. Aðalhlutverk: 
Ian McShane, Christopher Eccleston 
og Alexander Ludwig.

STÖÐ 2 KL. 20.55

The Seeker: Dark is Rising

Bresk mynd byggð á sannri sögu um 
Albert Pierrepoint, sem hafði atvinnu 
bæði af því að vera kjörbúðarsendill 
og böðull. Upphaflega tóks honum 
að halda böðulsstarfinu leyndu fyrir 
konu sinni og mörgum öðrum en 
þegar hann var ráðinn til að hengja 
stríðsglæpamenn var hulunni svipt af 
honum.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Síðasti böðullinn

Sjónvarpið kl. 22.55

Hvaða áhrif hefur alþjóðlega fjármálakreppan á húsnæðismarkaði norrænu             

ríkjanna og velferðarkerfi þeirra? Hvernig hefur þróunin verið frá upphafi              

kreppunnar og hvaða afleiðingar hefur hún haft fyrir búsetuskilyrði heimilanna       

á Norðurlöndunum? Hvaða ályktun er hægt að draga af nýfenginni reynslu,                

og hvernig er hægt að nýta hana? 

Leitað verður svara við þessum spurningum á norrænni ráðstefnu um fjármálakreppuna,             

húsnæðismarkaðinn og heimilin sem haldin verður á Hilton Hótel Nordica fimmtudaginn                

26. nóvember nk. kl. 9–16. Ráðstefnan er skipulögð af félags- og tryggingamálaráðuneytinu       

með stuðningi Norrænu ráðherranefndarinnar þar sem Ísland fer nú með formennsku.

Aðalfyrirlesari er Gwilym Pryce sem er víðkunnur fræðimaður á hinu alþjóðlega fræðasviði 

húsnæðisrannsókna og mun sérfræðingur frá hverju norrænu ríki fyrir sig flytja erindi.
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Fjármálakreppan, húsnæðis-

markaðurinn og heimilin

Félags- og
tryggingamálaráðuneytðNordisk Ministerråd

Dagskrá ráðstefnunnar: 

Fimmtudagurinn 26. nóvember

9:00 Árni Páll Árnason, félags- og trygginga-

málaráðherra, býður gesti velkomna.

9:15 The Financial Crisis and the Housing 

Sector: Consequences for Society, the 

Family and Home-ownership.

Gwilym Pryce, prófessor í borgarhagfræði 

við Glasgow-háskóla.

10:10 Bankkollapsen, bostadspolitiken och 

framtiden.

Jón Rúnar Sveinsson, félagsfræðingur og 

rannsakandi hjá Reykjavíkur Akademíunni.

10:45 Kaffihlé.

11:05 Households and housing markets in 

financial crises: The Icelandic version.

Þorvarður Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur 

hjá Seðlabanka Íslands.

11:25 Det norske boligmarkedet – på vej mot en 

boble? 
Steinar Juel, aðalhagfræðingur hjá Nordea 

Norway.

12:00 Hádegismatur.

13:00 Dansk krisehåndtering og effekten på 

boligmarkedet.

Jakob Legård Jakobsen, aðalgreinandi hjá 

Nykredit Markets.

13:35 HFF´s (Housing Financing Fund) Mortgage 

Restructuring „First Aid“ and Permanent 

Solutions.

Gunnhildur Gunnarsdóttir, sviðsstjóri 

lögfræðisviðs hjá Íbúðalánasjóði.

13:55 The paradox of Sweden – formation of a 

new housing price bubble? 

Mats Wilhelmsson, prófessor hjá  Royal 

Institute of Technology, Stockholm.

14:25 Hlé.

14:40 The Impact of the Financial Crisis on the 

Finnish Housing Market and Households. 

Elias Oikarinen, hagfræðidoktor hjá Turku 

School of Economics.

15:15 Overview of Government initiative on debt 

problem of households.

Yngvi Örn Kristinsson, ráðgjafi ríkisstjórn-

arinnar í skuldavanda heimilanna, félags- 

og tryggingamálaráðuneytinu.

15:35 Umræður. 

16:15 Guðmundur Bjarnason, forstjóri Íbúða-

lánasjóðs, lokar ráðstefnunni. 

Fundarstjóri: Þóra Arnórsdóttir, dagskrárgerðarmaður hjá RÚV.

Nánari upplýsingar og dagskrá má sjá á http://www.felagsmalaraduneyti.is/bolig.

Ráðstefnan fer fram á Norðurlandamálunum og ensku en verður túlkuð á íslensku. 

Allir eru velkomnir og er þátttaka ókeypis. Skráning fer fram á http://yourhost.is/bolig2009.

SAMBAND ÍSLENSKRA
SVEITARFÉLAGA
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Guðrún Dögg 
Rúnarsdóttir, 

ungfrú Ísland, er 
stödd í Suður-
Afríku þar sem 

hún tekur þátt í 
Miss World-keppn-

inni. Guðrún og 
stelpurnar kepptu 

í fjölbreyttum 
íþróttum í vikunni 

og keppnis-
völlurinn var 
ekki af verri 
endanum; 
aðalleikvangur 

heimsmeist-
aramótsins í 
fótbolta, sá sem 

kenndur er við Nelson Mandela. 
Ungfrú Japan bar sigur úr býtum 
og fagnaði því ógurlega. Því næst 
hittu stúlkurnar forseta Suður-Afr-
íku, hinn fjórkvænta Jacob Zuma, 
sem leiddist örugglega ekki að 
hitta fljóðin fögru …

Og meira um fegurðardrottning-
ar. Fréttablaðið greindi frá því í 
vikunni að fyrirsætan Ingibjörg 
Ragnheiður Egilsdóttir hefði 
verið valin til að sýna föt á pöll-
unum í tískuvikunni í New York. 
Ingibjörg er stödd hér á landi í 
stuttri heimsókn, en er á leiðinni til 
Indlands í lok nóvember þar sem 
hún sýnir í tískuvikunni þar í landi. 
Það er augljóslega skammt stórra 
högga á milli hjá henni, enda fögur 
stúlka á ferð.

Og enn meira um fegurðardrottn-
ingar. Alheimsfegurðardrottningar 
að þessu sinni. Unnur Birna Vil-
hjálmsdóttir var ein af fjölmörg-
um gestum á útgáfutónleikum 
hljómsveitarinnar Dikta á Nasa á 
fimmtudag. Fullt var út úr dyrum 
á tónleikunum sem voru í tilefni 
plötunnar Get it Together. Mikil 
fagnaðarlæti 
brutust út um 
miðbik tón-
leikanna þegar 
meðlimir Diktu 
skiptu allir um 
hljóðfæri í miðju 
lagi, héldu áfram 
með lagið og 
skiptu svo aftur 
án þess að 
það heyrð-
ist munur. 
 - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég er rosalega glöð með að sjá 
að þessi flokkur sé kominn. Ég 
held að allir megi hoppa hæð 
sína af gleði,“ segir leikkonan 
Linda Ásgeirsdóttir, Skoppa úr 
Skoppu og Skrítlu.

Barnaefni verður verðlaun-
að í fyrsta skipti á Eddunni á 
næsta ári. Flokkurinn nær 
bæði yfir efni í sjónvarpi og 
kvikmyndahúsum, en ljóst 
er að um auðugan garð verð-
ur að gresja. Sveppi, Skoppa 
og Skrítla frumsýndu myndir á 
árinu og barnaefni í sjónvarpi 
var einnig framleitt af krafti. 

Aðspurð hvort Sveppi sé 
harðasti keppinautur Skoppu 
og Skrítlu hlær hún og segist 

ekki vita um það. „Þetta eru allt svo góðir vinir 
manns – félagar og meira þannig,“ segir hún. 

Björn Brynjúlfur Björnsson, formaður 
íslensku kvikmynda- & sjónvarpsakademí-
unnar segir mikið framboð af barnaefni 

hafa orðið til þess að flokkurinn varð til. 
„Svo hafa menn auðvitað áhuga á að ýta 
undir gerð barnaefnis,“ segir hann. „Nú 
erum við að hjálpa til við það. Hingað 
til hefur ekki verið til nóg af efni til að 
hafa flokk. Ég held að það séu nálægt 

tíu verk sem koma til greina núna 
og það verða þrjú tilnefnd. Þetta er 
loksins orðinn alvöruflokkur.“  - afb

Skoppa fagnar barna-Eddu

ÁNÆGÐAR Skoppa og Skrítla fagna 
því að eiga aukinn möguleika á 
Edduverðlaunum.

„Þetta byrjaði þannig að við spil-
uðum alltaf tónlist eftir Megas 
á Bryggjunni á þessum 
dögum,“ segir Sigurður 
Karl Jóhannsson, eig-
andi pitsustaðarins 
Bryggjunnar á Akur-
eyri, en þar stendur nú 
yfir Megasvika. Staður-
inn hefur verið opinn í 
fimmtán mánuði og hefur 
notið vinsælda, enda eini 
pitsustaðurinn með eldbak-
aðar pítsur á Akureyri. Nú 
stendur yfir sjötta 
Megasvikan. 

„Megas og 
pitsa er frá-
bær blanda,“ 
segir Sigurður. 

„Megas sjálfur hefur að vísu ekki 
heiðrað okkur með nærveru sinni 

enn þá, en ég myndi að sjálf-
sögðu bjóða honum upp 

á eitthvað að borða, að 
minnsta kosti ef hann 

kæmi á Megasviku.“
S i g u r ð u r  s e g i r 

B r y g g j u n a  e k k i 
bjóða upp á sérstaka 

Megaspitsu eins og er, en það gæti 
alveg gerst. Pitsur Bryggjunnar 
bera frumleg nöfn eins og Benni 
Næs, Forstjórinn og Skipstjórinn, 
og Megaspitsa myndi sóma sér vel 
í þessum hópi. 

„Pítsurnar bera þjóðleg nöfn og 
nöfnin hafa alltaf einhverja teng-
ingu við pitsurnar,“ segir Sigurð-
ur. „Bóndinn og Bankastjórinn 
eru vinsælustu pitsurnar okkar. 
Við vorum með pitsur sem hétu 

Þingmaðurinn og Forsætisráð-
herrann en þær voru teknar 
úr sölu. Það vildi bara enginn 
kaupa þær!“ 

 - drg

Megas og pitsa er góð blanda

ÞJÓÐLEGAR PITSUR Sigurður Karl 
Jóhannsson, eigandi Bryggjunnar.

MEGASVIKA Sjötta Megasvika Bryggj-
unnar stendur nú yfir.

Pétur Þorsteinsson er einn stofn-
enda Hins íslenska töframanna-
gildis auk þess sem hann er prest-
ur Óháða safnaðarins. Pétur hefur 
haldið svokallaðar galdramessur 
tvisvar á ári hverju þar sem hann 
tvinnar kristilegum boðskap 
saman við töfra. 

„Það eru sérstakar fjölskyldu-
messur hjá okkur einu sinni á 
misseri og þá hef ég tvinnað töfra 
inn í predikun mína til þess að 
ná athygli bæði barna og fullorð-
inna. Þessar messur eru mjög vel 
sóttar og kirkjukaffið sem hald-
ið er á eftir trekkir einnig mikið 
að,“ segir Pétur, en hann hefur 
meðal annars kveikt í Biblíunni í 
einni slíkri messu. „Það kviknaði í 
Biblíunni vegna þess að við vorum 
að tala um eldfim mál. Ég gat þó 
slökkt í henni áður en nokkrar 
skemmdir urðu á bókinni góðu,“ 
segir Pétur glaðlega.

Pétur hefur starfað sem prestur 
í fimmtán ár og segist hafa nýtt 

töfrana til að gera fjölskyldumess-
urnar sjónrænni fyrir kirkjugesti. 
„Ég hef tvisvar farið á töfranám-
skeið erlendis og svo hef ég einnig 
lært ýmislegt frá félögum mínum 
í töframannagildinu. Það er ýmis-
legt í þessu sem mér finnst vel 
hægt að tengja kristindómi og 
gerir messurnar sjónrænni fyrir 
vikið.“

Pétur segir mikinn tíma fara í 
æfingar og tekur fram að á þeim 
fimmtán árum sem hann hefur 
starfað sem prestur hafi hann 
aldrei sýnt sama töfrabragðið 
tvisvar. Aðspurður segist hann 
þó ekki grípa til töfra í venjuleg-
um sunnudagsmessum, heldur séu 
þeir aðeins fyrir fjölskyldumess-
urnar. „Börnin taka svo mikinn 
þátt í þessu og það er gaman að 
geta náð til þeirra á þennan hátt,“ 
segir Pétur að lokum. 

Næsta galdramessa fer fram í 
mars á næsta ári í Háteigskirkju. 

 sara@frettabladid.is

PÉTUR ÞORSTEINSSON:  ALDREI SAMA TÖFRABRAGÐIÐ TVISVAR

Biblían logaði í messu

TÖFRANDI PRESTUR Pétur Þorsteinsson er prestur Óháða safnaðarins og einn stofnenda Hins íslenska töframannagildis. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

GALDRAMESSA Pétur tvinnar saman 
töfra og kristilegan boðskap í fjölskyldu-
messum.

Aldur: 42

Starf: Grínisti

Fjölskylda: Bara fín, hún stend-
ur með mér.

Búseta: Reykjavík

Stjörnumerki: Ég er í spurning-
armerkinu.

Jón Gnarr hefur vakið athygli í vikunni 
fyrir Besta flokkinn, nýtt stjórnmálaafl 
sem hann hefur stofnað.
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LÁRÉTT
2. endafjöl, 6. þys, 8. skáhalli, 9. var-
kárni, 11. samanburðart., 12. hestur, 
14. ástaratlot, 16. býli, 17. sarg, 18. 
annríki, 20. samtök, 21. land í Asíu.

LÓÐRÉTT
1. korntegund, 3. frá, 4. brjósthimna, 
5. gæfa, 7. biðja innilega, 10. blekk-
ing, 13. spil, 15. seytlar, 16. ófarnaður, 
19. nafnorð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gafl, 6. ys, 8. flá, 9. gát, 11. 
en, 12. gráni, 14. blíða, 16. bæ, 17. 
urg, 18. önn, 20. aa, 21. laos. 

LÓÐRÉTT: 1. bygg, 3. af, 4. fleiðra, 5. 
lán, 7. sárbæna, 10. tál, 13. níu, 15. 
agar, 16. böl, 19. no. 

AFMÆLISVEISLA Í DAG!

FRÍR HUMAR*

*1KG súpuhumar fylgir með ef 
keypt er stór askja af XL humri

TILBOÐIÐ GILDIR Í DAG



30%30%
afsláttur  af

A-direct rúmum



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

Mest lesið

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Fjólublár Friðrik
Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær eru á 
teikniborði Friðriks 
Weisshappel tveir 
nýir Laundromat-
staðir í miðborg 
Kaupmannahafnar. 
Friðrik ku vera 
búinn að ákveða 
litinn á stað númer þrjú þegar hann 
verður að veruleika en sá á að 
vera fjólublár. Friðrik hefur því haft 
augun opin fyrir skemmtilegum 
munum með þessum mikla tísku-
lit. Til gamans má geta þess að eins 
og öll verk sannra athafnamanna 
eru gömlu staðirnir tveir í eigu 
móðurfélags. Nafn þess vísar beint 
og óbeint til hinnar íslensku útrásar 
því það heitir Holding Group.

Synt gegn straumi
Stjórnarliðar voru ekki á eitt sáttir 
þegar Ásmundur Einar Daðason, 
þingmaður Vinstri grænna, settist 

í formannsstól Heims-
sýnar á aðalfundi 
félagsins um síðustu 
helgi. Eins og flestir vita 
stendur Heimssýn gegn 

inngöngu Íslands í 
Evrópusamband-
ið. Þetta er í and-
stöðu við yfirlýst 

markmið ríkisstjórnar Samfylkingar 
og Vinstri grænna sem stefnir á 
aðildarviðræður og kosningar um 
inngöngu í sambandið. Ákvörðun 
Ásmundar mun hafa farið illa í 
Samfylkingarfólk og voru símalínur 
í höfuðstöðvum flokksins við Hall-
veigarstíg rauðglóandi í vikunni. 

Jólabakstur
og jólaglögg 
laugardag
og sunnudag 
kl. 11-17

Svansmerkt
prentverk

Harmleikur?
Enn og aftur þurfa viðskiptavinir 
Kaupþings – og svo sem sam-
félagið allt – að tileinka sér nýtt 
nafn viðskiptabankans síns. Arion 
banki heitir kompaníið frá og með 
deginum í dag. Arion var grískt 
skáld, höfundur söngva til heiðurs 
guðinum Díonýsosi. Aristóteles 
sagði söngvana grunn hins 
aþenska harmleiks, og því hlýtur 
Arion að teljast höfundur harm-
leiksins. Það er áhugavert, en varla 
efni í slagorð.

1 Stálu bíl lögreglustjórans og 
sóknarprestsins

2 Grunaður um að nauðga 
unglingsstúlku ítrekað

3 Ráðuneytið endurskoðar 
nefndarsetu Baldurs

4 Hefur ekki borist svar frá KSÍ 
varðandi kampavínsmálið

5 Maður handtekinn á 
Hverfisgötu

6 „Erfitt að rökræða við fólk 
sem er fjarverandi”
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