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Eldar gjarnan en 
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• matur • helgin
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AÐVENTA,  einleikur byggður á sögu Gunnars Gunnarsson-
ar, verður sýndur í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi sunnu-
daginn 29. nóvember og miðvikudaginn 9. desember. Sagt 
er frá svaðilförum vinnumannsins Benedikts sem fer til fjalla í 
vetrarríki aðventunnar að leita þess fjár sem eftir varð er smal-
að var um haustið. Leikari er Pétur Eggerz. www.gerduberg.is

Jógakennarinn Guðbjörg Ósk 
Friðriksdóttir, eða Ósk eins og 
hún er kölluð, veit að mataræði, 
hreyfing og hugarfar eru grund-
vallaratriði þegar kemur að góðri 
líðan. Hún hefur kennt Rope Yoga 
um margra ára skeið þm ðf

Fer lítið eftir uppskriftum
Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir hefur gaman af því að elda en spinnur uppskriftirnar yfirleitt á staðnum. 

Hún segir hugarfar ekki skipta minna máli en hreyfing og hollt mataræði þegar kemur að heilbrigði.

Ósk leggur ríka áherslu á samspil hugar og líkama og segir það geta haft áhrif á holdafarið að kljást við neikvæðar hugsanir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

3 dl bygg
9 dl vatn eftir smekk (skorið

FISKUR Í ÍTÖLSKUM BÚNINGImeð pestóbyggi  FYRIR FJÓRA

Snitzel
samloka

Kaffi tería Perlunnar á 4. hæðSnitzel samloka með súrsuðum rauðlauk, fersku káli og piparrótarsósu

Aðeins
790 kr.

Þjóðræknisfélagið
sjötíu ára

Eflir samskipti 
Íslands og afkom-
enda íslenskra land-
nema í Vesturheimi.

TÍMAMÓT 32

Stuttmynd um mafíu
Stefán Þór leikstýrir 
stuttmynd um 
mafíu og glæpa-
starfsemi. 

FÓLK  44

Björt ævisaga
Ævisaga Vigdísar eftir Pál Valsson 
fær fjórar stjörnur. 

MENNING 39

Því lengi býr að fyrstu gerð

Svooona stór

www.tiger.is

JÓLAGJAFA-
HANDBÓKIN
ER KOMIN ÚT

FÓLK Söngkonan Beyoncé Knowles kom óvænt inn 
í verslun Topshop í London í gær og festi þar kaup 
á leggings frá íslenska tískufyrirtækinu E-label. 
Merkið hefur verið til sölu í Edit-deild verslunar-
innar frá því í byrjun nóvember. 

„Yfirmenn í Topshop hringdu í okkur og sögðu 
okkur frá því að Beyoncé væri stödd í verslun-
inni og hefði keypt Heavy Metal leggings frá E-
label. Við urðum auðvitað mjög ánægðar enda 
mikill heiður fyrir merkið. Þau sögðu okkur að 
hún hefði mætt þangað með nokkra lífverði með 

sér og halarófu af æstum aðdáendum,“ sagði Ásta 
Kristjánsdóttir, sem rekur E-label ásamt Hebu 
Hallgrímsdóttur, en hönnuður er Ásgrímur Már 
Friðriksson. 

Beyoncé er þó ekki fyrsta söngkonan til að 
klæðast flíkum frá E-label því samkvæmt Ástu 
hafði fyrrum samstarfskona hennar, Michelle 
Williams, pantað sex flíkur frá fyrirtækinu. „Það 
væri mjög gaman að rekast á myndir af þessum 
konum í fötum frá okkur í nánustu framtíð,“ segir 
Ásta.  -sm/ sjá síðu 54

Söngkonan Beyoncé keypti flík frá tískufyrirtækinu E-label:

Destiny‘s Child í íslenskri hönnun

FÓLK Sigríður Dögg Arnardótt-
ir hefur stundað meistaranám 
í kynfræði við Curtin-háskól-
ann í Perth í Ástralíu. Nú er hún 
flutt heim og heldur fyrirlestra 
um kynlíf. Lokaritgerð hennar 
mun fjalla um áhrif ófrjósemi á 
karla. 

„Flestar rannsóknir einblína á 
áhrif ófrjósemi á konur, en áhrif 
hennar á karlmenn hafa lítið 
verið rannsökuð. Ég hef verið að 
ráðfæra mig bæði við sálfræð-
inga og lækna hér heima,“ segir 
Sigríður.  - sm/ sjá síðu 42

Íslenskur kynfræðingur:

Skrifar um 
ófrjósemi karla

Kalt í veðri   Í dag má búast við 
austan 3-8 m/s en það verður 
hvassara allra syðst og á Snæfells-
nesi. Snjókoma eða él NV- til og 
á annesjum NA-lands en slydda 
með köflum suðvestantil.
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SYNGUR MEÐ SYSTRUM 
SÍNUM
Dísella Lárusdóttir og systurhalda jól tó

föstudagur

RÚSSLAND, AP Ekki verður framar 
pláss fyrir fleiri auðuga ferða-
langa með rússnesku Soyuz-geim-
flaugunum til alþjóðlegu geim-
stöðvarinnar. Þetta segir fulltrúi 
rússnesku geimferðastofnunar-
innar.

Skýringin er sú að fjölgað 
hefur verið í áhöfn geimstöðvar-
innar úr þremur í sex. 

Á næsta ári hætta Bandaríkja-
menn að senda geimskutlur sínar 
til geimstöðvarinnar, þannig að 
eina leiðin til að komast út verður 
með rússnesku Soyuz-flaugunum.

 - gb

Geimferðastofnun Rússlands:

Ekki fleiri túr-
ista í geiminn

NÆSTIR ÚT Í GEIM Bandarískur, rúss-
neskur og japanskur geimfari í þjálfun 
rétt fyrir utan Moskvu. NORDICPHOTOS/AFP

DÍSELLA LÁRUSDÓTTIR

Systurnar syngja 
saman um jólin
FÖSTUDAGUR FYLGIR Í DAG

VIÐSKIPTI Sátt gæti skapast um 
eignarhald fyrirtækja sem rík-
isbankarnir hafa tekið yfir með 
því að skrá þau á markað og gefa 
almenningi og fagfjárfestum kost 
á að kaupa hlutabréf þeirra í stað 
þess að setja þau í söluferli. Að 
sama skapi kann skráning fyrir-
tækja að hleypa nýju lífi í laskað-
an hlutabréfamarkað.

Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallarinnar, segir viðræður  
hafa byrjað snemma á þessu ári og 
hafi bankastjórarnir þrír lýst yfir 
auknum áhuga á að markaðsvæða 
fyrirtæki sem hafi komist í þeirra 
hendur á haustdögum. „Aðstæð-

ur eru fyrir hendi og markaður-
inn er tilbúinn. Bankarnir verða 
sjálfir að ákveða hvaða fyrirtæki 
þeir telja að séu í þeim búningi að 
vera markaðshæf og hvort þeir 
telji hagstætt að fara inn á mark-
aðinn,“ segir Þórður.

Áætlanir eru um að fimmtán 
fyrirtæki verði skráð á markað 
í Kauphöllinni á næstu misser-
um. Þórður segir helming þeirra 
kunna að koma úr ranni eignaum-
sýslufélaga bankanna. Á meðal 
fyrirtækja sem bankarnir eiga að 
öllu leyti eða hluta eru Húsasmiðj-
an, sextíu prósent í Teymi og fjöru-
tíu prósent í Icelandair Group. Þá 

ræður Kaupþing yfir 1998, móður-
félagi Haga. 

Viðmælendur Fréttablaðsins hjá 
bönkunum segja að skoða verði 
ýmsa þætti. Hugsanlega megi skrá 
einhver fyrirtæki á næsta ári. Stór 
rekstrarfélög með tryggan tekju-
grunn, svo sem í smásölu, flug-
rekstri og fjarskiptum, geti verið 
góður kostur.  

„Þetta getur verið mjög hag-
felld leið fyrir bankana til að losa 
um eignahluti þeirra. Það hent-
ar ekki í öllum tilvikum en gæti 
verið mjög æskileg leið, ef ekki sú 
besta,“ segir Finnur Sveinbjörns-
son, bankastjóri Arion banka.  - jab

Fyrirtæki bankanna 
á hlutabréfamarkað
Viðræður hafa verið um skráningu fyrirtækja sem ríkisbankarnir hafa tekið yfir 
á hlutabréfamarkað. Bankastjóri Arion segir þetta geta verið bestu leiðina. 

42 ára hetja 
FH-inga

Gamla kempan 
Bjarki Sigurðs-
son tryggði FH 
sigur á Fram í 
N1-deild karla 
í gærkvöldi.

ÍÞRÓTTIR 50

BÍLLINN SKREYTTUR Tíu manna hópur framhaldsskólanema lauk í gær við að mála bíl eins starfsmanna Listasafns Reykjavíkur 
með heldur óhefðbundnum hætti. Verkið var hluti af námskeiði sem safnið stendur fyrir um þessar mundir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Gunnar, ætlið þið að vera 
svona eldsnöggir að þessu?

„Já, og við verðum líka með alveg 
eldheitar myndir.“

Gunnar Jósefsson stefnir að því að opna 
Laugarásvídeó á ný 12. desember eftir 
stórbruna á leigunni í lok ágúst.

DÓMSMÁL Sýslumaðurinn í Kópa-
vogi gerði fyrr í þessum mánuði 24 
árangurslaus fjárnám hjá Klæðn-
ingu ehf. vegna vanskila á skuld-
um upp á samtals um 60 milljón-
ir króna. Lögmaður Klæðningar 
hefur kært ákvörðunina til héraðs-
dóms vegna þess sem hann kallar 
óeðlileg vinnubrögð sýslumanns-
fulltrúans sem sá um málið.

Fulltrúi sýslumannsins bankaði 
upp á á heimili Bjarna Más Bjarna-
sonar, stjórnarformanns Klæðn-
ingar, klukkan hálf tíu að kvöldi 
12. nóvember og krafðist þess að 
hann benti á eignir til að gera fjár-
nám í vegna 24 skulda. 

Flestar skuldirnar voru við ýmis 
fyrirtæki, en sú stærsta, um 30 
milljónir, var við Sýslumanninn 
í Hafnarfirði og til komin vegna 
vangreiðslu opinberra gjalda. Upp-
hæðin var áætluð og hefur sú skuld 
nú lækkað í tæpar tvær milljónir.

Bjarni Már benti á fasteign í 
Hafnarfirði og 62 milljóna kröfu 
sem Klæðning átti á nýlegan 
kaupanda að fasteigninni. Hann 
taldi þessa tryggingu næga, enda 
námu skuldirnar sem gera átti 
fjárnám vegna sem áður segir um 

sextíu milljónum. Sýslumannsfull-
trúinn var hins vegar ósammála. 
„Hún afgreiddi þetta snaggara-
lega þannig á staðnum að þetta 
væri einskis virði,“ segir Magnús 
Guðlaugsson, lögmaður Klæðning-
ar. „Þar með var fjárnámið orðið 
árangurlaust.“ Þegar gert hefur 
verið árangurslaust fjárnám hjá 
félagi hafa þeir sem kröfu eiga á 
það þrjá mánuði til að fara fram 
á að það verði tekið til gjaldþrota-
skipta.

Magnús telur einsýnt að full-
trúinn hafi ekki staðið löglega að 

málum. Bjarni hafi óskað eftir 
því að virði eignarinnar sem hann 
benti á yrði metið, en á það hafi 
fulltrúinn ekki fallist. „Sóknarað-
ili telur að fulltrúi sýslumanns hafi 
hvorki verið hæfur né búið yfir 
nægri þekkingu til að meta eign-
irnar,“ segir í kæru Magnúsar. 

Bjarna hafi ekki heldur verið 
gefinn kostur á að benda á aðrar 
eignir til tryggingar, jafnvel þótt 
félagið eigi margar aðrar eignir.

Guðgeir Eyjólfsson, sýslumaður 
í Kópavogi, segist ekki geta tjáð sig 
um einstök mál. Hann bendir hins 
vegar á að lögum samkvæmt séu 
gerðarþolar alltaf boðaðir á skrif-
stofu sýslumanns til fjárnáms. 
Sinni þeir ekki ítrekuðum boðun-
um sé farið í svokallað útifjárnám, 
sem sé nær undantekningarlaust 
árangurslaust. „Ég kannast ekki 
við að neitt sé óeðlilegt við starfs-
hætti fulltrúans,“ segir hann.

Fyrirtökur voru í öllum málun-
um á þriðjudag og er munnlegur 
málflutningur áætlaður í desem-
ber. stigur@frettabladid.is

24 árangurslaus fjár-
nám hjá Klæðningu
Lögmaður Klæðningar telur sýslumannsfulltrúa í Kópavogi hafa staðið óeðlilega 
að málum þegar hann gerði 24 árangurslaus fjárnám hjá félaginu að kvöldlagi 
fyrir tveimur vikum. Hann hefur kært framgöngu fulltrúans til héraðsdóms.

ÍSHELLA 7 Það var þetta húsnæði, sem hýsir starfsemi Klæðningar í Hafnarfirði, sem 
stjórnarformaðurinn benti á sem eign til að gera fjárnámið í. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Klæðning stendur afar höllum fæti eins og menn vita,“ segir Magnús. Það 
segir hann fyrst og fremst orsakast af því að fyrirtækið fái ekki greidda 3,3 
milljarða frá Orkuveitu Reykjavíkur, meðal annars vegna afleiðinga af van-
efndum OR tengdum samningum um Hellisheiðarvirkjun. Áður hefur verið 
fjallað um þessa deilu.

Lögfræðingar Orkuveitunnar telja OR þvert á móti eiga kröfu á Klæðningu 
vegna þess að fyrirtækið hafi gengið frá óunnu verki. Þeir neita því að borga 
milljarðana þrjá og vilja skuldajöfnun.

Í FJÁRHAGSVANDA VEGNA DEILU VIÐ OR

ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra sagði á Alþingi í 
gær að ýmislegt sem andstæðing-
ar Icesave-frumvarps ríkisstjórn-
arinnar halda fram gangi fram af 
sér. „Því hefur ítrekað verið hald-
ið fram að íslenska ríkisstjórnin 
og þeir embættismenn, sem hafi 
verið í forsvari, gangi hagsmuna 
Breta og Hollendinga en ekki 
Íslendinga,“ sagði Jóhanna. „Auð-
vitað vita menn, sem halda þessu 
fram, að þetta er rangt og furðulegt 
að því skuli haldið fram í ræðustól 
hér á Alþingi.“ 

Jóhanna nefndi einnig að því 
væri haldið fram að það hefði engar 
afleiðingar að samþykkja ekki 
Icesave-frumvarpið. „Auðvitað 
vita menn að þetta er rangt,“ sagði 

Jóhanna. „Ég held að menn væru 
að kalla yfir sig algjöran frostavet-
ur í atvinnuuppbyggingu í vetur ef 
menn ætla að fara að láta þetta mál 
liggja,“ sagði forsætisráðherra. 

Ef Tryggingarsjóður innistæðu-
eigenda geti ekki staðið við skuld-
bindingar muni það hafa alvarleg-
ar afleiðingar fyrir lánsfjármat 
ríkisins, sveitarfélaga og stórfyr-
irtækja.  

„Við gætum verið að koma í veg 
fyrir allar þær stórframkvæmdir 
sem eru á döfinni,“ sagði Jóhanna. 
Hún sagði það sérstakt að kalla 
eftir lífsnauðsynlegri atvinnuupp-
byggingu en vilja á sama tíma segja 
nei við Icesave-samningnum. „Ég 
held að það fari ekki saman.“ 

   - pg / sjá síðu 12

Jóhanna Sigurðardóttir segir að margt í Icesave-umræðunni gangi fram af sér:

Frostavetur í atvinnuuppbyggingu 
verði Icesave-frumvarp ekki afgreitt

ICESAVE Sautján þingmenn voru á mæl-
endaskrá á Alþingi við 2. umræðu um 
Icesave-frumvarp ríkisstjórnarinnar um 
kl. 18.20 í gær. Fundi var haldið áfram 
allt kvöldið.

SKIPULAGSMÁL Íbúasamtök mið-
borgarinnar hafa farið fram á það 
við borgaryfirvöld og lögreglu að 
veitingastöðum í miðbænum verði 
meinað að hafa opið lengur en til 
þrjú að nóttu um helgar.

Þá er lagt til að skilgreint verði 
hvaða staðir séu næturklúbbar, 
slíkum stöðum verði fundnir aðrir 
staðir fjarri íbúabyggð og geti þá 
verið opnir þar lengur. Allar regl-
ur um veitingastaði verði endur-
skoðaðar samhliða endurskoðun 
aðalskipulags sem nú stendur yfir, 
þannig að íbúabyggð og veitinga-
rekstur geti farið saman án þess að 
gengið sé á rétt íbúa.  - sh

Íbúasamtök miðborgarinnar:

Næturklúbbar 
úr miðborginni

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt 
þrítugan mann í átján mánaða 
fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 
dóttur sinni, sem þá var fimm ára 
gömul. Maðurinn hafði fengið eins 
árs dóm í héraði.

Maðurinn braut gegn stúlkunni 
á þáverandi heimili sínu og barns-
móður sinnar. Móðirin vaknaði 
um nóttina við vein í barninu og 
varð vitni að því þegar maður-
inn nuddaði klof stúlkunnar og 
lét hana snerta getnaðarlim sinn. 
Maðurinn játaði að hafa snert 
stúlkuna en sagðist hafa gert það 
í svefni. 

Maðurinn á að baki nær óslitinn 
sakaferil frá 1999 til 2006.  - sh

Braut gegn fimm ára dóttur:

Þyngri dómur 
fyrir barnaníð

VIÐSKIPTI Gert er ráð fyrir að jóla-
verslunin verði óbreytt frá síðasta 
ári að magni til, en vegna verð-
hækkana verði veltan átta pró-
sentum meiri í krónum talið. Þetta 
kemur fram í árlegri spá Rann-
sóknaseturs verslunarinnar. 

Fram kemur að í fyrra hafi jóla-
verslun á föstu verðlagi dregist 
saman um 18,3 prósent milli ára, 
en í fjögur ár þar á undan hafi 
árlegur vöxtur jólaverslunarinn-
ar að meðaltali numið 7,3 prósent-
um.

Í inngangi sérrits um jólainn-
kaupin segir Emil B. Karlsson, 
forstöðumaður Rannsóknaseturs-
ins, spár um jólaverslunina vera 

hóflegar. „Aðstæður í efnahags-
lífinu og þróun einkaneyslu gefa 
ekki tilefni til mikillar bjartsýni 
um aukinn munað fyrir þessi jól 
eins og oft áður. Önnur gildi hafa 
rutt sér til rúms, sem felast í því 
að þegar magnið minnkar aukast 
gæðin.“ segir hann.

Í skýrslunni er  áætlað að velta 
í smásöluverslun sem rekja megi 
til jólanna nemi um 13,4 milljörð-
um króna. Það jafngildir því að 
hver Íslendingur verji að jafnaði 
næstum 42.000 krónum til jóla-
innkaupa. Í fyrra var upphæðin 
38.600 krónur.

Í könnun kemur fram að fólk 
byrji nú fyrr á jólainnkaupum en 

áður og dreifi þeim jafnvel á allt 
árið. Þá versla fleiri á netinu fyrir 
þessi jól en áður hefur verið.  - óká

Hver landsmaður eyðir að jafnaði 42 þúsund krónum í jólainnkaupin:

Jólaverslun stefnir í 13,4 milljarða

JÓLAÖS Í KRINGLUNNI Í könnun 
Rannsóknaseturs verslunarinnar kemur 
fram að algengast sé að hver fullorðinn 
verji um 25 til 75 þúsund krónum til 
jólagjafakaupa.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJARAMÁL Staðan í kjaraviðræð-
um Flugfreyjufélags Íslands og 
Icelandair er í hnút eftir að upp úr 
viðræðum slitnaði á miðvikudag. 
Halda á félagsfund í desember til 
að ræða framhaldið, en til greina 
kemur að afla heimildar til að boða 
verkfall.

Sigrún Jónsdóttir, formaður 
Flugfreyjufélags Íslands, segir 
að eitt af því sem helst steyti á sé 
krafa flugfreyja um styrkingu 
ákvæða í kjarasamningum um for-
gang félaga í Flugfreyjufélaginu í 
störf hjá félaginu. Þá vilji félags-
menn að starfsaldur hafi meira 
vægi en nú er vegna stöðuhækk-
ana.  - bj

Slitnar upp úr kjaraviðræðum:

Flugfreyjur 
íhuga verkfall

DÓMSMÁL Þrír piltar hafa verið 
dæmdir í Héraðsdómi Reykja-
ness fyrir að ráðast á þann 
fjórða á síðasta ári og misþyrma 
honum með höggum og spörk-
um. Þremenningarnir voru þá 
fimmtán ára. 

Ákvörðun refsingar var 
frestað en þeir dæmdir til að 
greiða málsvarnarlaun, samtals 
830 þúsund krónur. Í dómskjöl-
um kemur fram að „einhvers 
konar núningur“ hafi verið í 
samskiptum fórnarlambsins og 
tíu ára bróður eins af þremenn-
ingunum. Piltarnir þrír hafi 
sýnt iðrun eftir árásina og notið 
sálfræðiaðstoðar. - jss

Ákvörðun refsingar frestað:

Þrír piltar mis-
þyrmdu einum

UPPTAKA Símamyndbandsupptaka af 
árásinni birtist á netsíðunni YouTube. 

Minningarathöfn um átján 
ára pilt sem hné niður og lést 
eftir knattspyrnuæfingu með 
Íþróttafélagi Reykjavíkur var 
haldin í gærkvöldi.

Pilturinn hafði lokið æfingu 
með öðrum flokki ÍR á mið-
vikudagskvöld þegar hann hné 
niður. Hann lést skömmu síðar 
í sjúkrabíl, en talið er að hann 
hafi fengið hjartaáfall.

Samnemendur piltsins í 
Verslunarskóla Íslands minnt-
ust félaga síns í gær með því 
að skrifa í minningarbók sem 
komið verður til foreldra hans.

Hné niður eftir íþróttaæfingu:

Minnst með 
athöfn í gær

Kona blekkti leigubílstjóra
Kona sem blekkti leigubílstjóra til að 
aka með sig fyrir 15.800 krónur, án 
þess að eiga fyrir fargjaldinu, hefur 
nú verið ákærð fyrir atvikið. Hún tók 
bílinn í Reykjavík og lét aka með sig 
á Selfoss.

DÓMSTÓLAR

SPURNING DAGSINS



Reiknaðu með
raunverulegum
reikningum
Vodafone Gull er það besta sem við bjóðum og hefur sparað viðskiptavinum okkar tugi 

þúsunda á ári. Hér er raunverulegt dæmi um hvernig við höfum lækkað reikninga þeirra 

viðskiptavina sem áður voru í viðskiptum við Símann.

Ef þú ert viðskiptavinur Símans þá skorum við á þig að koma með reikninginn í næstu 

verslun Vodafone eða hringja í 1414 og við hjálpum þér að lækka hann.

Komdu með reikninginn til okkar

Reikningur fjölskyldu í Hafnarfirði frá Símanum

Upphæð reiknings 
frá Símanum : 16.482 kr.

Upphæð reiknings 
frá Vodafone: 8.698 kr.

ATH. Í Ofurheimasímanum eru símtöl 
innifalin í  farsíma og heimasíma, 
innanlands sem utan.

Reikningur sömu fjölskyldu eftir að hún skipti yfir til Vodafone

mtöl
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EFNAHAGSMÁL Breytingar á eftirliti 
Fjármálaeftirlitsins (FME) á eftir-
liti með fjármálafyrirtækjum eru 
boðaðar í ársskýrslu FME fyrir 
árið 2008, sem gerð var opinber á 
ársfundi eftirlitsins í gær. Gunnar 
Þ. Andersen, forstjóri FME, sagði 
á ársfundinum að aukin áhersla 
verði lögð á að sannreyna upplýs-
ingar frá fyrirtækjunum. 

Stofnaðir verða þverfagleg-
ir hópar innan FME sem eiga að 
einbeita sér að skipulegu eftirliti 
á vettvangi, til að sannreyna það 
sem fram kemur í skýrslum frá 
eftirlitsskyldum aðilum. Þá verð-
ur stofnuð ný deild innan FME 
sem stýra mun nákvæmum rann-
sóknum á ársskýrslum fjármála-
fyrirtækja.

„Það er nöturleg en sönn lýsing 
að hagvöxtur undanfarinna ára 
hafi verið fenginn að láni,“ sagði 
Gunnar, þegar hann fjallaði um 
aðdraganda bankahrunsins fyrir 
rúmu ári.

Þegar litið er til baka má finna 
marga veikleika hjá íslenskum 
lánastofnunum fyrir hrun, sérstak-
lega hvað varðar áhættustýringu, 
stjórnarhætti og innra verklag, 
sagði Gunnar. Þá hafi innra jafnt 
sem ytra eftirliti verið ábótavant.

Gunnar sagði rannsóknir FME 
frá hruni benda til þess að auk 
óeðlilegra viðskiptahátta hafi 
alvarleg lögbrot verið framin 
innan íslenskra fjármálafyrir-
tækja, til dæmis markaðsmisnotk-
un, innherjaviðskipti og mögulega 
innherjasvik. Þá kunni sum brot-
anna að varða við almenn hegn-
ingarlög.

Eftirlit og eftirlitskerfi, jafnt 

FME eykur áherslu 
á eftirlit á vettvangi
Fjármálaeftirlitið boðar nýja nálgun við eftirlit með fjármálafyrirtækjum. Ný 
deild rannsakar ársskýrslur fyrirtækja nákvæmlega. Lofa auknu gegnsæi hjá 
FME. Hagvöxtur undanfarinna ára var fenginn að láni segir forstjóri eftirlitsins.

Fjármálaeftirlitið (FME) vísaði á 
síðasta ári 27 málum til sérstaks 
saksóknara vegna bankahrunsins, 
að því er fram kemur í ársskýrslu 
eftirlitsins. 

Gunnar Þ. Andersen, forstjóri eft-
irlitsins, sagði á ársfundi FME í gær 
að saksóknarinn hafi í framhaldinu 
skipt einhverjum málum upp, og 
málin væru því í raun fleiri í dag. 

FME vísaði að auki tveimur 
málum til efnahagsbrotadeildar 
ríkislögreglustjóra, og fimm til 
ríkissaksóknara. Stjórnvaldssektum 
var beitt í fimm tilvikum. Þá var 45 
málum til viðbótar lokið með sátt, 
en það er einungis gert í smærri 
málum. Svokölluð viðurlagamál 
sem FME afgreiddi á síðasta ári voru 
því alls 84 talsins.

27 MÁL TIL SÉRSTAKS SAKSÓKNARA

innan fjármálastofnana sem utan, 
brugðust í aðdraganda hrunsins, 
segði Gunnar. Hjá FME hafi fjöldi 
starfsmanna alls ekki haldist í 
hendur við aukið álag og vöxt fjár-
málageirans, auk þess sem mikil 
starfsmannavelta hjá eftirlitinu 
hafi skaðað stofnunina og heft eft-
irlitsskyldu hennar.

Fram kemur í ársskýrslu FME 

að stjórn eftirlitsins hafi nýverið 
samþykkt að auka gegnsæi í starfi 
þess, og heimila opinbera birtingu 
á öllum niðurstöðum embættisins, 
stefni það ekki hagsmunum fjár-
málamarkaðarins í hættu. Þess-
ari breytingu er bæði ætlað að 
efla varnaðaráhrif aðgerða FME, 
og auka sátt um störf eftirlitsins.

 brjann@frettabladid.is

HRUNIÐ Fjármálaeftirlitið leið fyrir fjárskort og mikla starfsmannaveltu í aðdrag-
anda hrunsins, sagði Gunnar Þ. Andersen, forstjóri eftirlitsins (fyrir miðju), á 
ársfundi FME í Rúgbrauðsgerðinni í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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KULDATÍÐ  Kalt loft 
liggur yfi r landinu 
næstu daga og það 
verður víða talsvert 
frost. Kaldast 
verður inn til lands-
ins norðan- og 
norðaustanlands 
en búast má við 
að hitinn verði rétt 
ofan við frostmark 
allra syðst. Víða 
fellur einhver 
snjókoma, síst 
sunnanlands.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

LEIÐRÉTTINGAR

Ragnheiður Eiríksdóttir og Erla Sig-
urlaug Sigurðardóttir gefa ekki báðar 
út mynddisk um prjónaskap, eins og 
fram kom í blaðinu í gær. Ragnheiður 
gefur út mynddiskinn en Erla gefur 
út bók.  

Röng mynd birtist með grein 
Jóhönnu Traustadóttur sjúkraliða í 
blaðinu í gær.

Í fréttum RÚV í fyrrakvöld sagði að 
kröfum ríkisins og Seðlabankans í 
þrotabú Sparisjóðabankans hefði 
verið hafnað að svo stöddu, en ekki 
að þeim hefði verið hafnað eins og 
sagt var í Fréttablaðinu í gær.

FÓLK Skiptinemarnir sem ekki 
höfðu fengið fjölskyldu og sagt 
var frá í Fréttablaðinu í gær eru 
nú komnir með fósturfjölskyldu. 
Greint var frá því í fréttinni að 
illa hefði gengið að fá fósturfjöl-
skyldur í ár vegna efnahagsþreng-
inga. „En ég verð að segja að þó að 
pyngjan sé kannski létt um þess-
ar mundir þá er hjartað stórt. Við-
brögðin við fréttinni voru með 
ólíkindum, ég hefði aldrei trúað 
þessu, síminn stoppaði ekki,“ 
segir Guðrún Eyþórsdóttir, verk-
efnastjóri erlendra nema hjá AFS-
skiptinemasamtökunum. 

„Við fengum líka fólk sem vildi 
vera stuðningsfjölskyldur og fjöl-

skyldur sem verða settar á lista 
sem fósturfjölskyldur fyrir skipti-
nema sem koma munu næsta haust 
til Íslands,“ segir Guð-
rún sem er ein-
mitt að byrja að 
fara yfir umsókn-
ir  sk ipt inema 
sem vilja dvelja 
á Íslandi næsta 
vetur.

Guðrún segir þrjá 
af fjórum nemum 
komna með fóstur-
fjölskyldu og verið 
sé að ganga frá fjöl-
skyldu fyrir þann 
fjórða. Stuðningsfjöl-

skyldurnar hafa það hlutverk að 
vera bakhjarl skiptinemanna og 

getur skiptinem-
inn til dæmis dval-
ið þar ef eitthvað 
kemur upp á hjá 
fósturfjölskyld-
unni.

 - sbt

Síminn stoppaði ekki hjá AFS í kjölfar fréttar um skiptinema á hrakhólum: 

Skiptinemar fengu fósturfjölskyldur

FÓLK Verra efnahagsástand er 

helsta orsök þess að verr hefur 

gengið að fá fósturfjölskyldur fyrir 

skiptinema nú en áður, segir Guð-

rún Eyþórsdóttir, verkefnastjóri 

erlendra nema hjá AFS-skiptinema-

samtökunum. „Fólk setur fyrir sig 

að hafa aukamunn að metta þegar 

það veit ekki hvort það heldur vinn-

unni í vetur.“

Guðrún segir að þrátt fyrir að 

skiptinemum sem teknir voru til 

Íslands í ár hafi verið fækkað um 

fimm síðan í fyrra þá hafi ekki 

verið búið að útvega tíu þeirra 

fjölskyldur þegar nemarnir komu 

til landsins í ágúst. „Við tókum 41 

skiptinema til landsins í ár en 46 í 

fyrra. Af þeim tíu sem ekki höfðu 

fjölskyldur eru sex komnir með 

fósturfjölskyldur í dag en fjórir 

hafa verið flakkandi á milli fjöl-

skyldna síðan í ágúst, verið eina til 

tvær vikur á hverjum stað. Þetta 

tekur auðvitað á, þau eru misvel 

undirbúin undir það að lenda í 

þessum aðstæðum. Og þetta gerir 

aðlögunarferlið að nýju landi auð-

vitað miklu erfiðara. Og nú nálgast 

jólin og þá fara tárin að streyma,“ 

segir Guðrún.

Skiptinemarnir fá sjálfir vasa-

S þannig að fóstur-
inn

ir sem ekki eru komnir með fjöl-

skyldu eru allir mjög fínir, þeir 

eru í framhaldsskóla eins og vera 

ber en það er auðvitað ekkert mál 

fyrir þá að skipta um skóla og fara 

í nýjan nálægt nýrri fósturfjöl-

skyldu því misserinu er að ljúka,“ 

segir Guðrún. 

Krakkarnir sem komu til Íslands 

í ágúst eru frá átján löndum, flest 

ópu en líka frá Venesúela, 

G ænlandi svo 

Félitlir Íslendingar 

hafna skiptinemum

Aldrei hefur gengið jafn illa að fá fósturfjölskyldur fyrir skiptinema að sögn 

Guðrúnar Eyþórsdóttur hjá AFS-skiptinemasamtökunum. Fjórir skiptinemar 

hafa flakkað á milli fjölskyldna síðan í ágúst sem er þeim erfitt.

BRUGÐIÐ Á LEIK AFS stendur fyrir uppákomum fyrir skiptinemana yfir veturinn og er 

myndin tekin við slíkt tækifæri.

Reykjavík

Í bréfinu, sem 

Hallur Páll Jóns-

son mannauðsstjóri 

sendi fyrr í þess-

um mánuði, kemur 

fram að starfsstað-

verði 

inn.  
borð á veit g

í bréfi til yfirmanna hjá 

Reykjavíkurborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FRÉTTABLAÐIÐ 
Í GÆR Guðrún 
Eyþórsdóttir, hjá 
AFS, segir að 
viðbrögð við 
frétt gærdagsins 
hafi verið með 
ólíkindum.

SAMFÉLAGSMÁL Aðra vikuna í röð 
mættu yfir 500 manns í vikulega 
matarúthlutun Mæðrastyrks-
nefndar. „Í þessari viku mættu 
502 og í síðustu 504. Síðan ég tók 
við hjá Mæðrastyrksnefnd fyrir 
sex árum hafa ekki mætt svona 
margir til okkar,“ segir Ragnhild-
ur G. Guðmundsdóttir, formaður 
Mæðrastyrksnefndar.

Ragnhildur segir að í haust hafi 
yfirleitt um 400 manns mætt í 
viku hverri að meðaltali. Hún taki 
eftir því að fjölgað hefur í hópi 
eldri borgara, öryrkja og eins 
mæti meira af ungu fólki en áður, 
yngra en tvítugt sem sé illa statt 
og þurfi því að leita aðstoðar. - sbt

Met hjá Mæðrastyrksnefnd:

Aldrei hafa 
fleiri mætt

SVEITARSTJÓRNIR „Samkvæmt 
samningi um launakjör bæjar-
stjóra er gert ráð fyrir sex mán-
aða biðlaunum. Undirrituð hefur 
hafnað þeim,“ segir Jóna Kristín 
Þorvaldsdóttir, sem um mánaða-
mótin lætur af starfi bæjarstjóra 
í Grindavík til 
að gerast sókn-
arprestur á 
Fáskrúðsfirði.

„Að lokum 
þakka ég bæjar-
fulltrúum, öllu 
starfsfólki og 
íbúum Grinda-
víkurbæjar sam-
starfið og kveð 
með blessunar-
óskum bæjar-
félag sem á mikla framtíð fyrir 
sér og ótal sóknarfæri til sjós 
og lands“ voru kveðjuorð Jónu 
Kristínar á fundi bæjarráðs sem 
á móti þakkaði henni samstarfið 
og óskaði velfarnaðar. - gar

Bæjarstjóri gerist prestur:

Hætt og hafnar 
biðlaununum

JÓNA KRISTÍN 
ÞORVALDSDÓTTIR

VIÐSKIPTI Jólagjöfin í ár er „jákvæð 
upplifun“ að mati dómnefndar 
Rannsóknaseturs verslunarinnar 
á Bifröst.

Niðurstaðan fékkst eftir að farið 
hafði verið yfir á annað hundrað 
tillagna, að því er fram kemur í 
tilkynningu. „Í þessu vali felst að 
jólagjöfin veiti þeim sem fær gjöf-
ina jákvæða upplifun og verðið 
rúmist innan fjárhags gefandans,“ 
segir í tilkynningu. Best sé að láta 
ímyndunaraflið ráða för. „Dans-
námskeið fyrir afa, flúðasigling 
fyrir frænku, miði á leiksýningu 
fyrir besta vininn eða iljanudd 
fyrir eiginmanninn,“ segir þar og 
jafnframt bent á að frídagur með 
börnum, eða heimaprjónaðir vett-
lingar falli líka í þennan flokk. - óká

Dómnefnd velur jólagjöfina:

Jákvæð upplif-
un besta gjöfin

BRUNI Allt tiltækt lið slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins var sent 
að mannlausu iðnaðarhúsnæði 
við Vínlandsleið í Grafarholti rétt 
fyrir klukkan 18 í gær eftir að til-
kynnt var um eld í þaki. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
slökkviliðinu voru iðnaðarmenn að 
vinna á þakinu í gær og talið lík-
legt að neisti frá þeim hafi valdið 
eldinum. Lítið tjón varð af eldin-
um, en rífa þurfti hluta af þakinu.

Um svipað leyti var tilkynnt um 
eld í rusli utandyra á Sunnuvegi. 
Greiðlega gekk að slökkva. - bj

Eldur í iðnaðarhúsnæði:

Rjúfa þurfti 
hluta þaks

ELDUR Vel gekk að ráða niðurlögum 
eldsins eftir að þakið var rofið.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GENGIÐ 26.11.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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DÓMSMÁL Gunnar Viðar Árnason 
hefur verið dæmdur til að sæta 
þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir 
að hafa staðið að innflutningi á 6,1 
kílói af amfetamíni 21. apríl. Efnið 
kom frá Hollandi með hraðsending-
arfyrirtækinu UPS á Keflavíkur-
flugvelli og tók lögregla amfetam-
ínið samdægurs. Það var í áldósum 
sem ætlaðar voru undir viðarolíu. 

Gunnar Viðar lagði á ráðin um 
innflutninginn og var í samráði 
við aðila í Hollandi um tilhögun 
sendingar fíkniefnanna hingað 
til lands. Maður að nafni Roelof 
Knopper kom pakkanum í send-
ingu hjá UPS.

Daginn áður en sendingin var 
tekin bárust upplýsingar til lög-
regluyfirvalda hér að von væri á 
pakka með fíkniefnum til lands-
ins. Jafnframt að hollenskur karl-
maður hefði verið í sambandi við 
símanúmer hér á landi sem var 
óskráð. Þar hefði verið rætt um 
skipulag sendingarinnar. Var talið 
að notandi íslenska númersins væri 
Gunnar Viðar, en hann var í sam-
bandi við símanúmer í eigu Hol-
lendings að nafni Johns Dieliessen 
og fleiri. 

Til að sanna notkun Gunnars Við-
ars á símanúmerinu var meðal ann-
ars aflað raddgreiningar hjá banda-
rísku alríkislögreglunni FBI. Þá 
var unnin staðsetningargreining 
hjá embætti lögreglustjórans á 
höfuðborgarsvæðinu sem sýndi að 
óskráði síminn var alltaf í notkun 
mjög nærri öðrum síma sem Gunn-
ar Viðar kannaðist við að nota. Lík-
urnar á að það væri tilviljun væru 
0,05 prósent.

Sjálfur sagðist hann fyrir dómi 

ekki vilja fullyrða að hann not-
aði óskráða símann nema þá til að 
„bulla í kellingum“. Varðandi millj-
ónaupphæðir, nefndar í símtölum, 
kvaðst Gunnar Viðar hafa lent í 
illdeilum út af fasteignaviðskipt-
um og sér hefði verið hótað með 
„Munda morðingja“.

Í maí sáu lögreglumenn Gunnar 
Viðar hitta þrjá menn, alla útlend-
inga, í Smáralind, þar sem hann 
afhenti þeim þykkt umslag. Þeir 
eru grunaðir um þátt í stórfelldum 
fíkniefnabrotum.

Skömmu síðar var Gunnar Viðar 
handtekinn. Heima hjá honum 
fannst marijúana og 1,2 milljón-

ir króna í peningum. Á vinnustað 
hans voru haldlagðar tæpar 700 
þúsund krónur. 

Því var haldið á lofti að símtöl 
milli Hollands og Íslands sem lutu 
að sendingunni og lögregluyfir-
völd hleruðu snerust um að útvega 
til Hollands bíla á góðu verði til að 
selja með ágóða ytra. 

Hvað varðar skýringar Gunnars 
Viðars á símtölum og fleiru segir 
dómurinn þær „fánýtan fyrirslátt 
og að engu hafandi“. Allt sé á sömu 
bókina lært og svör hans og skýr-
ingar „út í hött“. Hann eigi sér 
engar málsbætur.

 jss@frettabladid.is

Amfetamínsmyglari 
fékk þrjú og hálft ár 
Gunnar Viðar Árnason hefur verið dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir 
innflutning á 6,1 kílói af amfetamíni. Héraðsdómur Reykjaness fer hörðum 
orðum um framburð hans og segir Gunnar ekki eiga sér neinar málsbætur.

LITLA-HRAUN Gunnar Viðar Árnason hefur setið í gæsluvarðhaldi á Litla-Hrauni frá 
því í maí.

HEITAR LAUGAR
læsileg bók um eitt 
lsta undrið í náttúru lsta undrið í náttúru

Íslands.

allað er um á annað 
ndrað laugar um allt

nd, náttúrulaugar og
manngerðar laugar.

auðsynleg handbók 
yrir alla sem ferðast 

um Ísland.

SKRUDDA
����

l
ll

a
n

n
m

a
y

Ekta Egils Malt og Appelsín
blandað að hætti íslenskra heimila

FÆREYSKUR DANSUR EFTIR HULDAR BREIÐFJÖRÐ
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ÍKUngur Íslendingur tekur sér ferð á hendur til 

að hitta þjóðina sem virðist ekki geta hætt að 

bjarga okkur. Hvað er það með Færeyinga?

Eru þeir svona ofboðslega gott fólk?

UnUngug r ÍsÍslelendn inngur tekur sér fer

aðaaa  hitittata þjóóððinna sem virðist ekki

bjargaa ookkkkur. Hvað er það me

EErEru þeir svona ofboðsl

★★★
„SKEMMTILEG

    OG EINLÆG,“ 
–IFV, DV

„ FALLEG BÓK.
OG Á ÓVÆNTAN HÁTT 
KANNSKI EIN BESTA 
BÓKIN UM HRUNIÐ.“ 
– HALLGRÍMUR HELGASON,

FACEBOOK

Telur þú réttmætt að fjölmiðlar 
fái stuðning frá ríkinu?

Já 13,9%
Nei 86,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eru stjórnvöld að ganga of 
langt í skerðingu á fæðingar-
orlofi?

Segðu þína skoðun á visir.is

VIÐSKIPTI Ekkert mælir gegn því að 
bankarnir brjóti upp fyrirtækja-
samstæður sem þeir taka yfir eða 
aðstoða við endurskipulagningu 
telji þeir fyrirtækin hafa markaðs-
ráðandi stöðu. Slíkt kann að skila 
sér til neytenda. 

Þetta sagði Páll Gunnar Pálsson, 
forstjóri Samkeppniseftirlitsins, 
á morgunverðarfundi Viðskipta-
ráðs um áhrif banka á rekstrar-
umhverfi fyrirtækja í gær.

„Við endurskipulagningu fyr-
irtækja verður að horfa til sam-
keppnissjónarmiða. Bankarnir 
eiga að passa upp á að fyrirtæki 
í höndum þeirra brjóti ekki í bága 
við samkeppnislög. Þeir eiga því 

að brjóta þau upp,“ sagði Páll.
Fleiri tóku undir með forstjór-

anum, ekki síst Þórður Sverris-
son, forstjóri Nýherja. Hann sagði 
pláss fyrir færri fyrirtæki hér 
eftir efnahagshrunið og því sé 
eðlilegt að þau hverfi af markaði 
sem rekin hafi verið illa eða standi 
höllum fæti. Ekki eigi að halda lífi 
í illa stöddum fyrirtækjum.

Linda B. Gunnlaugsdóttir, for-
stjóri A. Karlsson, sagði hátterni 
bankanna óþolandi, ekki síst þegar 
fyrirtækin sem komin séu í hend-
ur bankanna leiti fyrir sér á nýjum 
markaði. Vísaði hún til þess að rit-
fanga- og skrifstofuvöruverslunin 
A4 tók að marka sér spor í ræsti-
vörugeiranum eftir að viðskipta-
bankinn tók fyrirtækið yfir.  - jab

Bankarnir eiga að brjóta upp fyrirtækjakeðjur sem drottna yfir markaðnum:

Of mörg fyrirtæki í landinu

FRÁ FUNDINUM Fulltrúar atvinnulífsins 
í pallborði á morgunverðarfundi Við-
skiptaráðs í gær sögðu óþolandi þegar 
bankarnir haldi lífi í illa stöndugum 
fyrirtækjum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur staðfest 
fjögurra vikna gæsluvarðhaldsúr-
skurð yfir manni sem réðist á íbúa 
í Breiðholti aðfaranótt 15. nóvember 
og hleypti af haglaskotum á útidyra-
hurð íbúðarhúss. Að óbreyttu verð-
ur maðurinn í gæsluvarðhaldi til 18. 
desember.

Fram hefur komið að íbúi húss-
ins kom til dyra um nóttina eftir 
að bankað hafði verið en mætti þá 
grímuklæddum manni með hagla-
byssu. Sá barði íbúann í andlitið 
með byssunni, en hinn náði að loka. 
Íbúinn lýsti fyrir lögreglu hvernig 
hann hafi verið hálfum metra fyrir 
innan dyrnar þegar skot riðu af og 
ryk, drasl og glerbrot þyrluðust upp. 
Fimm tóm skothylki fundust fyrir 
utan.

Árásarmaðurinn hvarf af vett-
vangi, en nágranni og félagi þess 
sem ráðist var á kom hinum til 
aðstoðar. Sá hafði heyrt skothvelli 

og í kjölfarið fengið upphringingu 
frá hinum sem sagði að skotið hefði 
verið á sig. Nágranninn hafði með 
sér hlaðna byssu.

Fram kemur í málskjölum að kær-
asta árásarmannsins hafði áður lagt 
fram kæru á þann sem ráðist var á 
vegna kynferðisbrots, en fallið hefði 
verið frá rannsókn. Félagi þess sem 
ráðist var á ber að hún hafi hringt 
fyrr um kvöldið og viljað vita hvar 
þeir væru. Vitað hafi verið að kæran 
og þau mál hefðu lagst illa í unnust-
ann.

Árásarmaðurinn hefur játað árás-
ina, en kveðst bara hafa ætlað að 
hræða. Hann segist hafa verið full-
ur og reiður, auk þess sem hann hafi 
í tvo mánuði sprautað sig með ster-
um. Lögregla segir manninn grun-
aðan um tilraun til manndráps og 
„óforsvaranlegt“ að hann gangi laus 
þegar grunur leiki á um svo alvar-
legt brot.  - óká

Fjögurra vikna gæsluvarðhald staðfest í Hæstarétti:

Fimm skothylki fundust við dyrnar

Á VETTVANGI Brot manns sem skaut 
með haglabyssu á dyr íbúðarhúss í 
Breiðholti 15. nóvember er sagt varða 
allt að 16 ára fangelsi í gæsluvarðhalds-
úrskurði héraðsdóms frá því fyrir helgi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SVEITARSTJÓRNIR Byggðarráð 
Skagafjarðar mótmælir áform-
um Kaupþings um að loka útibúi 
bankans á Hofsósi. 

„Lýsir ráðið undrun á að gripið 
sé til þessara aðgerða hjá ríkis-
banka stuttu áður en nýir eigend-
ur taki við rekstri hans. Þjónusta 
bankans hefur haft mikla þýðingu 
fyrir íbúa svæðisins og bent er á 
að langt er í næstu bankastofn-
anir. Byggðarráð skorar á stjórn 
bankans að endurskoða þessi 
áform þar sem þau munu án efa 
leiða til fækkunar viðskiptavina 
og ólíklegt að þau skili bankanum 
þeim fjárhagslega ávinningi sem 
stefnt er að,“ segir ráðið. - gar

Byggðarráð Skagafjarðar:

Andvíg lokun 
útibús á Hofsósi

KJÖRKASSINN



eftir Lionel Bart

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

EINN VINSÆLASTI SÖNGLEIKUR ALLRA TÍMA.  FRUMSÝNING 26. DES.

FÍASÓL
Allir krakkar elska gleðisprengjuna ómótstæðilegu.
Gjafakort fyrir einn 1.500 kr.

OLIVER!
Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna.
Gjafakort fyrir einn 3.300 kr. Almennt miðaverð 4.100 kr.

LAXNESSTVENNA
Gjafakort á Gerplu eða Íslandsklukkuna fyrir einn 3.000 kr.
Gjafakort á báðar sýningarnar ásamt Úrvalsbók HKL 7.500 kr.

GJAFAKORT ÞJÓÐLEIKHÚSSINS Á EINSTÖKU TILBOÐSVERÐI TIL JÓLA!

Hringdu í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is
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1 Hverjar verða hámarks-
greiðslur úr fæðingarorlofssjóði 
hér eftir?

2 Hvað eru starfsmenn Land-
helgisgæslunnar með í föst 
laun?

3 Hver stefnir á oddvitasæti 
Framsóknar í Reykjavík, annar 
en núverandi oddviti?

SVÖR Á SÍÐU 54

ÍRLAND, AP Kaþólska kirkjan á 
Írlandi gætti þess áratugum 
saman að ekkert fréttist opinber-
lega af framferði presta sem nídd-
ust á börnum. Kirkjan kaus að 
gæta orðspors síns frekar en að 
styðja fórnarlömbin.

Þetta kemur fram í skýrslu 
rannsóknarnefndar sem undan-
farin þrjú ár hefur grandskoðað 
leyniskjöl kirkjunnar um þessi 
mál. Rannsóknin nær til brota 
sem framin hafa verið í umdæmi 
kirkjunnar í höfuðborginni Dublin 
á árunum 1975-2004. 

Fram kemur í skýrslunni að 
erkibiskupar kaþólsku kirkjunnar 
í Dublin hafi á þessu tímabili gætt 
þess að halda brotum prestanna 
leyndum fyrir lögreglunni til að 
koma í veg fyrir umtal, en þess í 
stað flutt þá í annað prestsdæmi. 

Ríkisstjórn Írlands baðst í gær 
afsökunar á að ríkið hefði ekki 
dregið yfirvöld kaþólsku kirkjunn-
ar til ábyrgðar.

Fulltrúar fórnarlamba kirkjunn-
ar sögðust fagna rannsókninni, en 
tóku þó fram að bæði kirkjan og 
stjórnvöld á Írlandi ættu margt 
eftir ógert til að bæta fyrir mis-
gjörðir af þessu tagi.

Á þessu ári hafa þá komið út 
tvær efnismiklar skýrslur um 

þessi mál, báðar að frumkvæði 
stjórnvalda. Sú fyrri kom fyrir 
almennings sjónir í maí og eru þar 
dregnar saman á 2.500 blaðsíðum 
upplýsingar um brot kirkjunnar á 
Írlandi allt aftur á fjórða áratug 
síðustu aldar.

Skýrsluna, sem birt var almenn-
ingi í gær, fengu stjórnvöld í hend-
urnar í júlí. Hún er 720 blaðsíður 
og eru þar skoðuð mál 46 presta 
sem samtals höfðu fengið á sig 
320 kærur. Þessir 46 voru vald-
ir til skoðunar úr hópi 150 presta 
í umdæmi kirkjunnar í Dublin, 
sem allir höfðu verið sakaðir um 
að níðast á drengjum eða stúlkum 
allt frá árinu 1940.

Einungis ellefu prestanna 46 eru 
nafngreindir, þar sem þeir höfðu 
fengið dóm fyrir athæfi sitt. Höf-
undar skýrslunnar sögðust ekki 
í vafa um að þessir 46 prestar 
hefðu níðst á mun fleiri börnum 
en þeim 320 sem kærur höfðu bor-
ist vegna.

„Einn presturinn viðurkenndi að 
hafa níðst kynferðislega á meira 
en hundrað börnum, en annar við-
urkenndi að hafa níðst á börnum á 
hálfs mánaðar fresti allan tímann 
meðan hann var í embætti, sem 
var í 25 ár,“ segir í skýrslunni.

 gudsteinn@frettabladid.is

Kirkjan hélt 
hlífiskildi yfir 
níðingum
Leyniskjöl kaþólsku kirkjunnar á Írlandi sýna að 
kirkjan hélt hlífiskildi yfir barnaníðingum úr röð-
um presta. Skýrsla rannsóknarnefndar dregur fram 
ljóta sögu. Írska stjórnin biðst afsökunar. 

LJÓT SAGA Kross þessi var reistur í Dublin árið 1979 þegar Jóhannes Páll II. páfi kom 
þangað í heimsókn. NORDICPHOTOS/AFP

SAMGÖNGUR Samfylkingin talar 
tungum tveim um málefni 
Reykjavíkurflugvallar, því sam-
gönguráðherra segir eitt en full-
trúi flokksins í samgöngunefnd 
annað.

Svo mælti framsóknarmaður-
inn Birkir Jón Jónsson á Alþingi 
á miðvikudag. Hann sagði völl-
inn gríðarlega mikilvægan fyrir 
landsbyggð sem og höfuðborg. Því 
vildi hann vita hvort Samfylking 
gengi hér í takt.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
fyrrnefndur fulltrúi Samfylking-
ar í samgöngunefnd og eitt sinn 
borgarstjóri, svaraði Birki með 
því að skiptar skoðanir væru um 

málið innan allra flokka. Bæði 
innan Samfylkingar og Fram-
sóknar. Framsókn í borginni segði 
að völlurinn skyldi hverfa, en á 
landsvísu að hann ætti að vera.

Birkir Jón sagði þá að Fram-

sókn vildi völl-
inn á sínum 
stað.

Jón Gunn-
arsson úr Sjálf-
stæðisflokki 
k v a d d i  s é r 
hljóðs seinna í 
þessum ræðum 
um störf þings 
og sagðist vilja 
hafa völlinn um 

kyrrt. Sú væri skýr stefna Sjálf-
stæðisflokksins, þótt aðrar skoð-
anir væru í borgarstjórnarflokki 
hans. Svo væri oft í stórum flokk-
um.

Jón viðraði áhyggjur sínar af 

uppbyggingu í Vatnsmýrinni og 
lagði til að flugstöð yrði endur-
byggð en samgöngumiðstöð sett í 
jaðarbyggðir eða við stofnbraut-
ir.

Guðlaugur Þór Þórðarson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks og áður 
borgarfulltrúi, kvað þá Jón Gunn-
arsson hafa staðfest að skiptar 
skoðanir væru innan Sjálfstæð-
isflokks um borgarskipulag.

„Það er ekki samhljómur á milli 
okkar hvað hin ýmsu mál varðar, 
það er algjörlega deginum ljós-
ara, þannig að ég ætla ekki að 
eyða tíma mínum hér í að fara 
yfir það,“ sagði Guðlaugur í létt-
um dúr. - kóþ

Alþingismenn ræddu um flugstöð, samgöngumiðstöð og aðalskipulag Reykjavíkurborgar:

Deilt innan flokka um Reykjavíkurvöll

GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON

STEINUNN VALDÍS 
ÓSKARSDÓTTIR

BIRKIR JÓN 
JÓNSSON

Alhliða uppskrift

Pulsa (hituð í vatni, 

EKKI SOÐIN!!!) Pulsu-

brauð og bara hvað sem 

þig langar að hafa með. 

(Nema grænar baunir. 

Grænar baunir í pulsu-

brauði geta valdið 

öndunarerfiðleikum.)
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 www.lapulsa.is

Ringjarar fara inn á ring.is og óska eftir að fá
MMS með tilboðum send í símann.

Ringjarar þurfa ekki 
skæri. Við sendum
tilboð beint í símann. 

Tilboð dagsins:

Tónlist
Ferskir tónar 
á m.ring.is í 
hverri viku

Gleði 2

MMS tilboð hjá Ring – ekki klippa þennan miða út

Ringjarar geta náð sér í lagið og 
hringitóninn We lost the race með 
Ourlives á farsvímavefnum
m.ring.is í dag.

Tónlist fyrir 0kr.

Tíska
Fersk tilboð 
á ring.is í 
hverri viku

Gleði 1

MMS tilboð hjá Ring – ekki klippa þennan miða út

Ringjarar fá 2.000 kr. afslátt af 
gallabuxum í dag hjá Retro,
Deres, Sparkz eða Urban.

2.000 kr. afsláttur!
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NEYTENDUR Gísli Tryggvason, 
talsmaður neytenda, fagn-
ar samanburði Póst- og fjar-
skiptastofnunar á kostnaði við 
síma- og netþjónustu, og átelur 

fjarskiptafyr-
irtækin fyrir 
ógagnsæjar 
gjaldskrár sem 
almennt sé erf-
itt fyrir neyt-
endur að bera 
saman.

Fjallað var 
um saman-
burðinn í 
Fréttablaðinu í 

gær, en gagnrýnt hefur verið að 
hann taki ekki tillit til pakkatil-
boða sem fyrirtækin bjóða. 

Gísli segir neytendur eiga rétt 
á upplýsingum sem geri þeim 
kleift að bera verðskrárnar 
saman. Heppilegra sé fyrir alla 
að fjarskiptafyrirtækin auð-
veldi samanburð svo ekki þurfi 
að breyta lögum til að auka 
gagnsæi í gjaldskrám.

 - bj

Fagnar fjarskiptasamanburði:

Pakkatilboðin 
afar ógagnsæ

GÍSLI TRYGGVASON

Heimsendur matur hækkar
Verð á heimsendum mat frá Akur-
eyrarbæ hækkar úr 704 krónum í 
850 krónur. Heildarverð á hvern 
heimsendan matarbakka er áætlaður 
1.060 krónur en bærinn niðurgreiðir 
bakkann um 210 krónur.

AKUREYRI

VEISTU SVARIÐ?
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REYKJAVÍK Í fyrirhuguðum 580 
milljóna niðurskurði til leikskóla 
borgarinnar verður grunnþjónust-
an ekki skorin niður, segja fulltrú-
ar leikskólasviðs borgarinnar.

Þessi fullyrðing er hins vegar 
óraunhæf, að mati Margrétar 
Pálu Ólafsdóttur, formanns Sam-
taka sjálfstæðra skóla og höfund-
ar Hjallastefnunnar.

„Umræða um að ekki eigi að 
skerða grunnþjónustu er í raun 
óraunhæf yfirlýsing, því leikskól-

arnir sinna bara 
grunnþjónustu. 
Þetta er upp-
eldi og mennt-
un ungra barna, 
gæsluhlutverk 
gagnvart for-
eldrum og mál-
tíðir. Nánast 
allur kostnað-
ur leikskóla er 
launakostnaður 
og mötuneyti. 
Allt annað er 
hverfandi. Svo 
mikið veit ég,“ 
segir hún.

Opinber skil-
g r e i n i n g  á 
þessu hugtaki, 
grunnþjónusta 
til leikskóla-
barna, er hvergi 
til staðar hjá 
borginni, stað-

festir Ragnar Sær Ragnarsson, 
formaður leikskólaráðs. Unnið sé 
að skilgreiningu á vegum borgar 
og Sambands sveitarfélaga, „en 
það er ekki til beinlínis formleg 
skilgreining“.

Edda Björk Þórðardóttir, í for-
eldraráði leikskólans Hamra, 
lýsti þessu hér í blaðinu hinn 23. 
nóvember sem dæmi um metnað-
arleysi hjá borginni. Í fundargerð 
af samráðsfundi leikskólasviðs 
með foreldrum leikskólabarna 12. 
nóvember kemur fram að fulltrú-
ar borgarinnar hafi heitið því að 
tryggja grunnþjónustu.

Fulltrúarnir hafi svo staðið á 
gati þegar foreldrar spurðu um 
hvað væri grunnþjónusta.

Um fyrirhugaðan niðurskurð 
segist Margrét Pála skilja að 

reynt sé að klípa af leikskólum 
eins og annars staðar. „En það 
er erfitt að skera niður kerfi sem 
aldrei var í neinu góðæri. Það 
vita allir sem þekkja til leikskóla-
starfs á Íslandi að þar er alltaf 
haldið mjög spart á. Þess vegna 
finna þessar stofnanir meira 
fyrir niðurskurði en hinar, sem 
voru betur staddar í góðærinu,“ 
segir hún.

Þess má geta að orðið „grunn-
þjónusta“ er ekki að finna í lögum 
um leikskóla.

 klemens@frettabladid.is

Öll skerðing kemur 
við grunnþjónustu
Það er óraunhæft af borginni að segjast ekki ætla að skerða grunnþjónustu til 
leikskóla, því leikskólar eru fyrst og fremst grunnþjónusta, segir formaður sjálf-
stæðra skóla. Engin skilgreining er til um það hvað sé grunnþjónusta.

NÆRINGIN KÆRKOMNA Grunnþjónusta leikskóla felst meðal annars í því að ala upp 
og næra börnin, segir Margrét Pála. Skilgreiningin er ekki til hjá borginni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

RAGNAR SÆR 
RAGNARSSON

MARGRÉT PÁLA 
ÓLAFSDÓTTIR

Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Kardemommubærinn (Stóra sviðið)

Listdansskóli Íslands - nemendasýning framhaldsdeildar (Stóra sviðið)

Sindri Silfurfiskur (Kúlan)

Maríuhænan (Kúlan)

Oliver! (Stóra sviðið)

Leitin að jólunum (Leikhúsloftið)

Utan Gátta (Kassinn)

Brennuvargarnir (Stóra sviðið)

Sun 29/11 kl. 20:00 U

Sun 13/1 kl. 15:00
Sun 27/12 kl. 15:00
Þri 29/12  kl. 15:00

Fim 3/12 kl. 17:00
Fös 4/12 kl. 10:00 U
Lau 5/12 kl. 13:30

Sun 3/1 kl. 16:00 Ö
Sun 3/1 kl. 20:00 Ö
Lau 9/1 kl. 16:00 Ö
Lau 9/1 kl. 20:00 Ö
Sun 10/1 kl. 16:00 Ö
Sun 10/1 kl. 20:00 Ö
Fim 14/1 kl. 19:00

Sun 6/12  kl 13:00 U
Sun 6/12  kl. 14:30 Ö
Lau 12/12 kl. 11:00 U
Lau 12/12 kl. 13:00 U
Lau 12/12 kl. 14:30 U
Sun 13/12 kl. 11:00 
Sun 13/12 kl. 13:00 U

Lau 5/12  kl. 20:00 Ö
Fös 8/1  kl. 20:00

Sun 29/11 kl. 17:00 U 

Mán 30/11 kl. 20:00

Lau 28/11 kl. 15:00  
Sun 29/11 kl. 15:00  
Lau 12/12 kl. 15:00

Mið 2/12 kl. 10:00 U
Mið 2/12 kl. 17:00 
Fim 3/12 kl. 10:00 U

Lau 26/12 kl. 20:00 U
Sun 27/1 kl. 16:00 U
Sun 27/12 kl. 20:00 Ö
Þri 29/12 kl. 20:00 Ö
Mið 30/12 kl. 20:00 Ö
Lau 2/1 kl. 16:00 Ö
Lau 2/1 kl. 20:00 Ö

Lau 28/11 kl. 13:00 Ö
Sun 29/11 kl. 13:00 Ö
Sun 29/11 kl. 14:30 Ö
Lau 5/12  kl. 11:00 Ö
Lau 5/12  kl. 13:00 U
Lau 5/12  kl. 14:30 U
Sun 6/12  kl. 11:00 Ö

Fim 3/12  kl. 20:00 

Fös 27/11 kl. 20:00 Ö 
Lau 28/11 kl. 20:00 Ö

Mið 30/12  kl. 15:00

Lau 5/12 kl. 15:00 Ö
Sun 6/12 kl. 13:30
Sun 6/12 kl. 15:00

Lau 16/1 kl. 15:00 U
Lau 16/1 kl. 19:00
Lau 23/1 kl. 15:00
Fös 29/1 kl. 19:00
Lau 30/1 kl. 15:00
Lau 30/1 kl 19:00

Sun 13/12 kl. 14:30 Ö
Lau 19/12 kl. 11:00 
Lau 19/12 kl. 13:00 Ö
Lau 19/12 kl. 14:30 Ö
Sun 20/12 kl. 11:00 Ö
Sun 20/12 kl. 13:00 U
Sun 20/12 kl. 14:30 Ö 

Fös 15/1  kl. 20:00

Allra síðasta sýning 29. nóvember kl. 20:00!

Miðaverð 1500 kr. - frítt fyrir 12 ára og yngri

Yndisleg barnasýning - miðaverð aðeins 1500 kr.

Dansleikhús fyrir þau allra minnstu (frá 9 mánaða) - gestasýning frá Noregi

Miðasala hafin - einstakt tilboð á gjafakortum til jóla! 

Barnasýning ársins 2006 - tryggið ykkur sæti

Missið ekki af þessari margverðlaunuðu sýningu- allra síðasta aukasýning!

Nýjar sýningar komnar í sölu!

VIÐSKIPTI Sparisjóðsstjóri Byrs, 
Ragnar Z. Guðjónsson, hefur 
ákveðið að láta tímabundið af 
starfinu í kjölfar húsleitar sérstaks 
saksóknara hjá Byr á þriðjudag. Í 
yfirlýsingu segist Ragnar víkja til 
að skapa frið um störf sparisjóðs-
ins og eyða mögulegri tortryggni 
vegna málsins.

Ragnar segist í yfirlýsingunni 
telja að störf hans fyrir Byr hafi í 
öllu samræmst lögum. Hann fagn-
ar því þó að málið sé í skoðun og 
að vafa um það hvort eðlilega var 
staðið að málum verði í kjölfarið 
eytt.

Rannsókn sérstaks saksóknara 
snýr að kaupum eignarhaldsfélags-

ins Exeter Holding á stofnfjárbréf-
um í Byr fyrir 1,1 milljarðs lán frá 
Byr. Bréfin voru meðal annars í 
eigu MP Banka og stjórnarfor-
manns Byrs. Sum bréfin höfðu áður 
verið í eigu félagsins Húnahorns, 
félags sem Ragnar Z. Guðjónsson 
átti og var í forsvari fyrir.

Í yfirlýsingu sinni áréttar Ragn-
ar að engin tengsl hafi verið á milli 
Húnahorns og Exeter Holding áður 
en Exeter eignaðist bréfin í kjölfar 
veðkalls MP Banka. Ragnar mun 
að ósk stjórnar Byrs starfa áfram 
að verkefnum sem tengjast fjár-
hagslegri endurreisn sparisjóðs-
ins. Ekki náðist í Ragnar í gær 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.  - sh

Sparisjóðsstjóri Byrs víkur í kjölfar húsleitar sérstaks saksóknara:

Ragnar fer í tímabundið leyfi

RAGNAR Z. GUÐJÓNSSON Sparisjóðs-
stjórinn segir í yfirlýsingu að störf hans 
hafi í öllu samræmst lögum.

SVEITARSTJÓRNIR „Þetta er að mati 
bæjarfulltrúa algerlega óásætt-
anleg framkoma í garð íbúa 
svæðisins,“ segir bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar sem eins og bæj-
arráð Voga tekur undir sjónarmið 
Brunavarna Suðurnesja varðandi 
niðurskurð í framlögum ríksins 
til sjúkraflutninga.

„Ríkið hefur nú ákveðið ein-
hliða að greiða 70 milljónir króna 
fyrir sjúkraflutninga sem kosta 
130 milljónir króna á ári,“ segir 
bæjarstjórn Reykjanesbaæj-
ar. „Með þessu framferði hefur 
ríkið einhliða sagt upp samningi 
um sjúkraflutninga á sama tíma 
og upplýst er að verulega skort-
ir á að HSS sitji við sama borð í 
fjárlögum og aðrar sjúkrastofn-
anir.“

Bæjarráð Voga segir heilbrigð-
isráðuneytið þegar hafa lokað 
heilsugæsluseli í Vogum og ætlast 

nú til að íbúar greiði niður sjúkra-
flutninga enn meira en áður.

„Ríkið getur ekki ætlast til að 
íbúar í Vogum, Garði og Reykja-
nesbæ taki á sig byrðar vegna 
samninga sem ríkið telur sig ekki 
geta staðið við,“ segir bæjarráðið 

sem vill að heilbrigðisráðuneyt-
ið geri tillögu um leiðréttingu á 
misræmi sem sé milli Suðurnesja 
og annarra svæða varðandi heil-
brigðisþjónustu. Þá er hermt upp 
á þingmenn kjördæmisins loforð 
um liðsinni. - gar

Bæjarráð og Brunavarnir Suðurnesja mótmæla niðurskurði til sjúkraflutninga:

Íbúar taka ekki byrði ríkisins

ÁREKSTUR Á REYKJANESBRAUT Í nógu er að snúast í sjúkraflutningum á Reykjanesi, 
meðal annars vegna umferðarslysa á Reykjanesbraut. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BLÓÐUGAR HENDUR Mótmælandi í 
gervi Tony Blair, fyrrverandi forsæt-
isráðherra Bretlands, sýnir blóðugar 
hendur til að vekja athygli á rannsókn 
á tildrögum innrásarinnar í Írak fyrir 
tæpum sjö árum. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur gert 
Samkeppniseftirlitinu (SE) að eyða 
átján tölvuskeytum sem stofnun-
in lagði hald á við húsleit í höfuð-
stöðvum fyrirtækisins Valitor í 
sumar. Héraðsdómur hafði áður 
hafnað kröfunni.

Forsvarsmenn Valitor fullyrtu 
að skeytin tengdust ekki málinu 
sem væri í rannsókn og því bæri 
að eyða þeim. Þessu mótmælti SE. 
Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að 
SE hafi haft gögnin undir hönd-
um í ríflega fimm mánuði án þess 
að taka rökstudda afstöðu til þess 
hvort þau séu nauðsynleg rann-
sókninni. Því sé krafa Valitor 
tekin til greina.  - sh

Samkeppniseftirlitið:

Þarf að eyða 18 
tölvuskeytum



TÝNDA TÁKNIÐ EFTIR DAN BROWN

LAAANGVINSÆLASTI
HÖFUNDUR Í HEIMI!
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Það er
bara einn Dan Brown

1. SÆTI
METSÖLULISTA

NEW YORK TIMES

Í 7 VIKUR!

Langþráð spennusaga eftir Dan Brown, höfund Da Vinci lykilsins.
„Robert Langdon er alltaf sama frábæra hetjan, bókelskur menntamaður, yfirvegaður á 
ögurstundum og snar í snúningum ... táknin eru máttug, sögusviðið heimsþekktir staðir 
í nýju ljósi, og Brown heldur manni við efnið.“ – Entertainment Weekly um Týnda táknið
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SKATTAR Þótt ríkisskattstjóri hafi 
ekki enn fengið því framgengt að 
koma á viðskiptakortum fyrir notk-
un á gjaldfrjálsri olíu og fái ekki 
að styðjast við eftirlitsmyndavélar 
bensínstöðva er fylgst með því hvort 
verið sé að misnota þessa olíu.

„Í hverjum mánuði eru tekin um 
100 til 200 sýni úr eldsneytistönkum 
dísilknúinna bifreiða,“ segir í grein 
Jóhannesar Jónssonar í Tíund, sem 
er blað ríkisskattstjóra. Þar kemur 
fram að ellefu starfsmenn Vega-
gerðarinnar á fjórum bílum sinni 
þessu eftirliti samhliða öðrum verk-
efnum. Auk þess séu farnar eftirlits-
ferðir með fulltrúa ríkisskattstjóra, 
stundum í samvinnu við lögreglu.

„Ríkisskattstjóri hefur lista yfir 
það sem kalla mætti „heitar dælur“, 
það er dælur þar sem líklegt er að 

verið sé að dæla litaðri olíu á öku-
tæki er ekki hafa heimild til slíkra 
nota. Í slíkum tilvikum fylgjast eft-
irlitsmenn með því þegar eigend-
ur bifreiða dæla eldsneyti á bif-
reiðar sínar,“ skrifar Jóhannes og 
segir rætt við viðkomandi ef grun-
semdir vakni. „Oft vita menn upp 
á sig skömmina, stökkva inn í bíl 
og þeysa á brott eða bera fyrir sig 
mistrúverðugar skýringar líkt og að 
vera ekki með gleraugun á sér.“

Þá kemur fram að stór hluti slíkra 
mála sem fari til ríkisskattstjóra sé 
einmitt vegna eftirlits við olíudæl-
ur. Meðalsekt hafi verið 142 þúsund 
krónur fyrir heimilisbíla og 615 þús-
und fyrir þyngri bíla.  - gar

ALÞINGI Tuttugu og fjórir þingmenn 
létu að sér kveða í heitum umræð-
um við upphaf þingfundar þar sem 
stjórnarandstaðan mótmælti því 
að halda ætti kvöldfund í þinginu 
til að ræða stjórnarfrumvarp um 
ríkis ábyrgð. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins, segir ríkisstjórnina vilja helst 
að umræður um Icesave „fari fram 
hér á kvöldin eða næturnar svoleiðis 
að stjórnarliðar þurfi ekki að hlusta 
á þær“.

Unnur Brá Konráðsdóttir, Sjálf-
stæðisflokki, og fleiri átöldu stjórn-
arþingmenn fyrir að mæta ekki og 
hlusta á umræður á kvöldfundum, 
sem þeir styðja sjálfir að boðað sé 
til.  

„Ef þetta eru vinnubrögðin, að 
fara með málin hér í gegn á kvöldin 
og um nætur, munum við að sjálf-
sögðu taka á því með þeim hætti sem 
þarf,“ sagði Gunnar Bragi Sveins-
son, þingflokksformaður Framsókn-
ar. „Um þetta verður ekki friður. Það 
er ríkisstjórnin, sem  er að gefa upp 
þennan bolta og við munum grípa á 
lofti og senda til baka.“

Stjórnarþingmenn sögðu stjórn-
arandstöðuna efna til málþófs 
um Icesave til að tefja þingstörf 
og hindra að önnur mál og brýnni 
kæmust á dagskrá, til dæmis skatta-
mál og afgreiðsla fjárlaga.

Illugi Gunnarsson sagði að þvert 
á móti vildi þingflokkur Sjálfstæð-
isflokksins hliðra til fyrir brýnum 
málum, sem „snúa að fyrirtækjun-
um og heimilunum“. Framkvæmda-
stjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 
fleiri lánveitendur íslenska ríkis-
ins hafi sagt  að afgreiðsla Icesave 
sé ekki skilyrði fyrir lánveitingum 
og samstarfi við Ísland. Þá sé ekk-
ert því til fyrirstöðu að Alþingi taki 

Icesave af dagskrá og snúi sér að 
brýnni málum, eins og ríkisfjármál-
um og skattafrumvörpum stjórnar-
innar.

Ólína Þorvarðardóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, sagði mótsögn í 
málflutningi stjórnarandstæðinga. 
Annars vegar ættu stjórnarliðar 
að sitja næturfundi, af því að málið 

væri svo brýnt. „Í hinu orðinu tala 
þeir um að það sé annað brýnna að 
ræða og þessu megi fresta fram í 
febrúar.“  Eftir sex mánaða umræð-
ur sagðist Ólína ekki sjá ástæðu „til 
að halda vöku minni“  en sjálfsagt sé 
að gefa svigrúm þeim sem vilja enn 
þá ræða um Icesave fram á nætur.
 peturg@frettabladid.is

Boða kvöldfundi en 
mæta ekki sjálfir
Stjórnarliðar átaldir fyrir að mæta illa á kvöldfundina, sem þeir styðja að boð-
að sé til.  „Um þetta verður ekki friður,“ sagði þingflokksformaður Framsóknar. 
„Sé ekki ástæðu til að halda vöku minni, sagði þingmaður Samfylkingar.

ALÞINGI. Ríkisábyrgð á Icesave-skuldbindingunum hefur verið rædd fram undir 
miðnætti fyrir hálftómum sal á nokkrum fundum Alþingis að undanförnu. Slíkur 
kvöldfundur var í gærkvöldi við litlar vinsældir stjórnarandstöðunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SÁDI-ARABÍA, AP Tugir manna hafa farist og bjarga 
þurfti um þúsund manns úr flóðum í Sádi-Arabíu. 
Milljónir pílagríma eru komnar til landsins og hætta 
er á frekari rigningum.

Á miðvikudag rigndi meira á þessum slóðum en 
þekkst hefur undanfarin ár. Nærri fimmtíu manns 
fórust þann daginn, í borgunum Jeddah, Rabigh og 
Mekka, en enginn þeirra var þó úr röðum pílagrím-
anna.

Aðrar hættur steðja að pílagrímum í Mekka, þar á 
meðal svínaflensan sem veldur bæði þátttakendum og 
íbúum í Sádi-Arabíu ugg. Af þeim sökum eru margir 
með klút fyrir vitum sér á göngunni. Stjórnvöld hafa 
í samvinnu við Bandaríkin sett upp hjúkrunarstöðvar 
og gripið til fleiri aðgerða.

Þar á ofan er ár hvert veruleg hætta á því að píla-
grímar troðist undir í mannfjöldanum. Árið 2006 
þurfti ekki annað en að pílagrímur missti farangur 
sinn sem flæktist síðan fyrir fótum þeirra sem á eftir 
komu, og kostaði það 360 manns lífið.

Pílagrímaferðir múslima í Mekka og nágrenni 

standa yfir í fjóra daga, og hófst formlega gangan síð-
astliðinn miðvikudag. Þetta árið er talið að um þrjár 
milljónir múslima frá öllum heimshornum hafi lagt 
leið sína til Sádi-Arabíu. - gb

Flóðgáttir himins opnuðust yfir pílagrímum í Sádi-Arabíu:

Tugir hafa farist í flóðunum

KLIFIÐ UPP Á FJALLIÐ ARAFAT Milljónir múslima úr öllum 
heimshornum eru komnar til Sádi-Arabíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vegagerðin með eftirlit með notkun á gjaldfrjálsri olíu meðfram öðrum verkum:

Gera stikkprufur vegna litaðrar olíu
Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Mér hefur í raun aldrei liðið betur 
á ævinni. Ég er að allan daginn án 
þess að þreytast og líður eins og 
ég sé 25 ára. Að minnsta kosti að 
innanverðu,“ segir Benedikta Jóns-
dóttir hlæjandi, um kosti bætiefna 
ýmiss konar sem hún hefur tekið 
samviskusamlega síðustu tólf ár.

Ekki er ofsögum sagt að Bene-
dikta neyti bætiefna í miklum 
mæli, eða í öll mál. „Ég byrja 
hvern dag á því að drekka sítrónu-
safa sem gerir líkamann basískan
gagnstætt því

nokkur vítamín, Omega 3, 6 og 9 
fitu sýrur og Q10, sem heldur frum-
unum ungum.“Blaðamaður getur þá ekki stillt 

sig um að spyrja hvort enginn 
alvöru matur sé eiginlega á mat-
seðlinum. Benedikta skellir upp úr. 
„Jú, auðvitað. Á kvöldin fæ ég mér 
yfirleitt alveg fullt af grænmeti, 
grænmetisbuff – bollur og fleira 
góðgæti í þeim dúr.“ Ekkert kjöt? 
„Jú, svona einu sinni tilmá

verið í miklum tengslum við náttúr-
una. „Þar að auki bjó ég um tíma í 
Svíþjóð og Ástralíu og á þeim tíma 
var þar miklu meiri áhersla lögð á 
heilbrigðan lífsmáta en hér þekkt-
ist.“ Hún segir þó mikla vitundar-
vakningu í þessum efnum hafa átt 
sér stað hér síðustu ár.„Ekki síst eftir að Maður lifandi 

var opnaður,“ segir Benediktbrosir þ

Laus við stirðleika og verki
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi segist aldrei hafa liðið betur og þakkar það inntöku bætiefna. Verkir 

og stirðleiki gufuðu upp eins og dögg fyrir sólu og þreyta er tilfinning sem hún kannast ekki lengur við.

STUÐNINGUR BARNS Í NÆRSAMFÉLAGINU  – það 

sem er barni fyrir bestu, er yfirskrift morgunverðarfundar sem hald-

inn verður miðvikudaginn 25. nóvember á Grand Hóteli í Reykjavík 

frá 8.15 til 10. Þar verður meðal annars fjallað um mikilvægi tengsla, 

hugleiðingu kennara um óskaskóla og hvernig unglingar vilja sjá 

skólaumhverfið. Fundurinn er öllum opinn meðan húsrúm leyfir. 

„Þetta hefur þær afleiðingar að maður er alltaf heill heilsu og líður vel, laus við verki og stirðleika,“ segir Benedikta um áhrif bætiefna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ávaxtaskálarnar 
komnar
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Auglýsingasími

ÞRIÐJUDAGUR
24. nóvember 2009 — 278. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

BENEDIKTA JÓNSDÓTTIR

Þakkar bætiefnum 
fyrir gott heilsufar
• heilsa

            Í MIÐJU BLAÐSINS

JÓLIN 2009

Matur, drykkur, sögur, 
siðir, föndur og skraut
Sérblað um jólin
FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Einleikur fær 
góða dóma

Þór Tulinius leik-
stýrði einleiknum 

Manntafli í 
Svíþjóð og 
hlaut lof fyrir.

TÍMAMÓT 16

Jólablað Fréttablaðsins

Flytur heim
Hafdís Huld 
kaupir sér 
hús í Mosfells-
dalnum.

FÓLK 26

Gagnrýnendur hrifnir
Sigurjón Sighvatsson er nánast 
orðlaus yfir viðtökunum við 
Brothers.

FÓLK 26

HVESSIR SÍÐDEGIS   Í dag verða 
víðast norðaustan 8-15 m/s, en 
hvessir heldur síðdegis. Úrkoma 
norðaustan- og austanlands, en 
bjartviðri suðvestantil. Hiti víða í 
kringum frostmark.

VEÐUR 4
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TÝNDA TÁKNIÐ EFTIR DAN BROWN
KEMUR ÚT Á MORGUN!
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Berðu Á

EFTIRLITSMÁL Allt að 74 prósentum 
litaðrar olíu sem keypt er í sjálfs-
afgreiðslustöðvum er ekki dælt á 
vinnuvélar eins og til er ætlast. 
Þetta segir Jóhannes Jónsson, 
starfsmaður hjá Ríkisskattstjóra, 
að athuganir sýni. Olíunni sé dælt 
á önnur ökutæki og af þeim sökum 
verði ríkissjóður af á bilinu 160 til 
230 milljónum króna árlega.

Á sama tíma er Ríkisskattstjóra 
óheimilt að nota upptökur úr 
eftirlitsmyndavélum bensínstöðva 
til að koma upp um þá sem kaupa 
gjaldfrjálsa vinnuvélaolíu á einka-
bíla sína. Persónuvernd segir Ríkis-
skattstjóra skorta lagaheimild til 
þess.

Lituð olía kostar ríflega sextíu 
krónum minna hver lítri en venju-
leg dísilolía sem ber olíugjald. 
Munurinn er því mikill og margir 
láta freistast. Á móti kemur að 
sektir eru háar ef upp kemst. Fyrir 
venjulegan fólksbíl er sektin 200 
þúsund krónur, sem síðan tvöfald-
ast við ítrekuð brot.

Jóhannes segir að Ríkisskatt-
stjóri hafi tvisvar á liðnu ári lagt 
til við fjármálaráðuneytið að þeir 
sem kaupi litaða olíu þurfi að fá 
útgefin sérstök viðskiptakort hjá 
olíufélögunum og skattayfirvöld-
um sé tilkynnt um þau. Þannig 
verði auðveldara að fylgjast með að 
farið sé að lögum. „Eftir því sem 

ég best veit hefur ráðuneytið ekki 
unnið úr þessu. Ég held að ágæt-
is skilningur sé á þessu hjá ráðu-
neytinu en að það hafi haft mörg-
um öðrum hnöppum að hneppa að 
undanförnu,“ segir hann.

Ætlun Ríkisskattstjóra var að fá 
aðgang að eftirlitsmyndavélum á 
bensínstöðvum til að nota ásamt 
bókhaldsgögnum stöðvanna til að 
fletta ofan af svindlurunum. Per-
sónuvernd segir Ríkis skattstjóra 
hins vegar ekki hafa sömu heimild 
og lögregla til vinnslu persónuupp-
lýsinga í þágu rannsóknar. „Það 
verður þá svo að vera,“ segir Skúli 
Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri 
um þessa niðurstöðu.

Jóhannes Jónsson skrifaði í fyrra 
í Tíund, blað Ríkis skattstjóra, og 
setti fram áðurnefnda tilgátu um 
að 74 prósent af litaðri olíu í sjálf-
sölum væru keypt á bíla sem ekki 
hefðu til þess rétt. Var það byggt 
á gögnum frá olíufélögunum sem 
sýndu að í þessum fjölda tilvika 
hefði verið dælt minna en áttatíu 
lítrum í hverri afgreiðslu. „Einnig 
virðist vera ótrúlega algengt að 
verið sé að kaupa litaða olíu á 
kvöldin og á nóttunni og á dælum 
sem eru ekki í alfaraleið,“ skrifaði 
Jóhannes í fyrra og sagði ljóst að 
takmarka þyrfti verulega aðgengi 
að litaðri olíu. Það hefur enn ekki 
verið gert.  - gar

Svindlað nánast óheft með 
olíu fyrir hundruð milljónaPersónuvernd segir Ríkisskattstjóra óheimilt að notast við eftirlitsmyndavélar bensínstöðva til að afhjúpa misnotkun á litaðri olíu. Miklu magni er dælt á bifreiðar sem eigendum er óheimilt að nota litaða olíu á.

HEILBRIGÐISMÁL Tæpur fimmtungur unglingsstúlkna í 10. bekk grunnskóla er með hringi eða pinna ann-ars staðar en í eyrunum. Þetta kemur fram í könnun Rannsókna og greiningar meðal grunnskólabarna. 6,5 prósent drengja á sama aldri bera ámóta skraut.Þá kemur fram að 5,8 prósent drengja í 10. bekk hafa látið setja á sig varanlegt húðflúr, en 4,7 pró-sent stúlknanna.
Rannsóknin var lögð fyrir um 85 prósent nem-enda á landinu öllu í fyrra.

Þá virðist meirihluti unglinganna hafa fengið leyfi fyrir götun eða flúri hjá forráðamönnum, en  færri hugsað út í smithættu eða fengið leiðbeiningar um hana. Þá mun vera misbrestur á að húðflúrstofur fari fram á að viðskiptavinir framvísi skilríkjum.„Við höfum verið að reyna að láta draga eitthvað úr þessu,“ segir Matthías Halldórsson landlæknir. „Og af því þetta er ekki bannað, að passa líka upp á að þeir sem gera þetta hafi einhverja kunnáttu í sóttvörnum og slíku.“   - óká / sjá síðu 8 

Fjölmargir unglingar eru með hringi eða pinna annars staðar en í eyrunum:

Húðflúr vinsæl í tíunda bekk

Fyrsta tap Njarðvíkur
Stjörnumenn urðu 
fyrstir til að vinna 
lærisveina Sigurðar 

Ingimundar-
sonar í 

vetur.
ÍÞRÓTTIR 

23

LEGGJA NÓTT VIÐ DAG Byggingarverkamenn sem vinna við að reisa hjúkrunarheimili við Suðurlandsbraut verða, eins og aðrir landsmenn, áþreifanlega varir við að dagur styttist jafnt og þétt. Þegar þessi mynd var tekin um eftirmiðdaginn í gær sáust varla 
handa skil. Vetrarsólstöður eru 22. desember næstkomandi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞÝSKALAND, AP Hryðjuverkadeild 
lögreglunnar í Hamborg í Þýska-
landi tæmdi og girti af flugstöð-
ina í borginni þar sem sérfræð-
ingar töldu víst að stór sprengja 
hefði verið skilin eftir á vagni í 
flugstöðinni. 

Deildin hafði mikinn viðbúnað 
á staðnum en komst fljótlega að 
því að „sprengjan“ var tveir kass-
ar af frosnum fiski. Óþarfi var 
að kanna innihald pakkanna þar 
sem lykt af rotnandi fiski tók af 
öll tvímæli um innihald þeirra.

Yfirmaður hryðjuverkadeildar-
innar svaraði spurningum fjöl-
miðla á þann hátt að lögregla 
gæti ekki leyft sér að sýna 
atvikum sem þessum tómlæti 
og aðeins væri verið að fylgja 
ströngum verkreglum. Hann 
viður kenndi engu að síður að 
öllum hefði mátt vera ljóst hvert 
innihald kassanna tveggja var. 

  - shá

Lögregluaðgerð í Hamborg:

Tæmdu flugstöð 
fyrir frosinn fisk

BLAÐIÐ Á 
ÞRIÐJUDAG 
Allt að 230 
milljónir 
króna eru 
sviknar 
undan 
skatti 
með því 
að menn 
stelist til 
að nota 
gjaldfrjálsa 
olíu. 

í Kópavogi

Aðventukaffi með
eldri borgurum
Samfylkingin í Kópavogi býður eldri borgurum í 
aðventukaffi laugardaginn 28. nóvember frá 
klukkan 10.00 til 12.00 í húsnæði flokksins 
Hamraborg 11, 3. hæð.
Meðal góðra gesta: Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi
Rannveig Guðmundsdóttir, f.v. alþingiskona og
Magnús Orri Schram, þingmaður. Einnig les rithöfundurinn
Jón Karl Helgason nýútkominni ævisögu um Ragnar í Smára

Hlökkum til að sjá ykkur

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Heimilistæki, stór og 
smá, ljós og símar í 
miklu úrvali.

Líttu inn og gerðu 
góð kaup. Við tökum 
vel á móti þér.

A
T
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R
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A

fyrir

Sjáið jólatilboðin á
www.sminor.is

HEIÐURSVÖRÐUR SPEGLAST Indverj-
ar minntust þess í gær að rétt ár er 
liðið frá árásum hryðjuverkamanna á 
Mumbaí. Þessi heiðursvörður stóð við 
minnismerki fyrir utan hótel í borginni.

NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Þrjátíu og fimm ára 
maður hefur verið ákærður fyrir 
þjófnað og brot í opinberu starfi. 

Manninum er gefið að sök að 
hafa stolið úr húsakynnum muna-
deildar lögreglunnar í Leifsstöð, 
þar sem geymdir eru óskilamun-
ir, fimm  i-Pod tónlistarspilurum, 
samtals að verðmæti 107 þúsund 
krónur og 200 evrum. Einnig 300 
Bandaríkjadölum, 430 sterlings-
pundum, 45 Kanadadölum og 410 
sænskum krónum.

Þetta gerði maðurinn á árunum 
2008 og 2009, fyrst sem starfs-
maður Flugmálastjórnar og síðar 
starfsmaður í öryggisdeild Kefla-
víkurflugvallar ohf. - jss

Fingralangur starfsmaður:

Stal óskilamun-
um í flugstöð 



FULLKOMIN
JÓLAGJÖF

Færðu sjálfum þér og öðrum nýtt sjónarhorn á lífi ð með 
Nikon D5000 – myndavél með stillanlegum LCD-skjá 
og HD hreyfi myndatöku! Fullkomin jólagjöf fyrir fjölskylduna.

NIKON D5000 REC

TILBOÐ! 
MEÐ ÖLLUM

NIKON D5000 
FYLGIR NÚ 

SB-400 FLASS 
 (VERÐMÆTI 34.995 kr.)

Verð kr. 189.995,-
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Innifalið í kaupunum er 2,5 klst. 
byrjendanámskeið á D-SLR 
(verðmæti: 12.000 kr.)

Nýjung á Íslandi! 
Nikon skólinn

www.nikon.is

SÖLUAÐILAR

Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 – www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 – www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Allt það besta

„ÍNN er sjónvarpsstöð, 
sem Ingvi Hrafn Jónsson 
stofnaði og heldur úti. Hún 
er einstæður og merkilegur 
fjölmiðill.“

BJÖRN BJARNASON, SPJALLÞÁTTA-
STJÓRNANDI Á ÍNN

bjorn.is 25. nóvember

Að brjóta heilann

„Er Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti þjóðarinnar eða 
tilræðismaður gegn þjóðar-
hagsmunum?“

PÁLL VILHJÁLMSSON, FYRRVERANDI 
BLAÐAMAÐUR

mbl.is 26. nóvember

SÖNGVASEIÐUR:
VIÐ SLYSI LÁ VIÐ TÖKUR
■ Hér var Söngvaseiður nýverið 
sýndur í leikhúsi við góðar undir-
tektir. Margir þekkja 
líka kvikmyndina, 
Sound of Music, 
frá árinu 1965 með 
Julie Andrews í 
einu aðalhlutverka. 
Verkið er töluvert 
eldra, var uppi á 
sviði á Broadway 
í nóvember árið 1959 og því á 
sýningin 50 ára afmæli.

Færri vita hins vegar að við slysi 
lá við tökur á myndinni, en Julie 
Andrews hefur lýst því sjálf hvernig 
í opnunarsenu myndarinnar lá við 
að hún dytti niður fjallshlíð vegna 
blástursins frá hreyflum þyrlunnar 
með myndavélina. 

„Ég er að framleiða Jórunnarhjörtu 
á fullu fyrir Epal en nú fylgja 
sitkagreni-fræ með þeim sem 
geta orðið eitt eða fleiri sannköll-
uð jólatré,“ segir athafnakonan 
Andrea Róbertsdóttir. Hún segir 
Jórunnarhjörtun hafa verið gefin 
bæði í gleði og sorg en nú sé 
hægt að sá fræjunum og hlúa að 
lífinu sem úr moldinni sprettur. 

Andrea hóf að þróa hjörtun á 
milli mjalta í fæðingarorlofi sínu í 
fyrra. Þau hafa verið til sölu víða 
um land um nokkurra mánaða 
skeið.

„Síðan er ég að fara að afhenda 

peninginn sem ég 
safnaði um daginn á 
Alþjóðlegri athafna-
viku. Þá seldi ég 
átappaða kvenorku 
í tóbakshornum eins 
og það væri enginn 
morgundagur. Allur 
ágóðinn rann til iðju-
þjálfunar heimilismanna 
á Grund og Hrafnistu. 
Forréttindapíur eins og ég 
eiga einmitt að láta gott af 
sér leiða, vera með hressandi 
framlag til plánetunnar,“ segir 
Andrea.

Klifun er þekkt hugtak í stærð-
fræði og stílbragð í bókmennta-
fræði. Í málinu okkar er klifun 
sá verknaður að þrá stagast á ein-
hverju, það er að tala mjög oft 
um eitthvað, og er hún yfirleitt 
talin heldur hvimleið nema afar 
smekklega sé farið með. 

Eftirfarandi málsgrein er ýkt 
dæmi um klifun: „Landsliðs-
þjálfari landsliðsins undirbjó 
liðið undir leikinn og aðlagaði 
leik stílinn að andstæðingnum.“ 
Hér er landsliðið báðum megin 
við þjálfarann, sem býr það ekki 
aðeins undir leikinn og lagar 
leikstílinn að andstæðingnum 
heldur undirbýr undir og aðlagar 
að. Vissulega er fágætt að rekast 
á þrjár klifanir af þessu tagi í 
sömu málsgrein en hver þeirra 
um sig er hins vegar því miður 
tiltölulega algeng bæði í talmáli 

og ritmáli. Æskilegt er að forðast 
slíka endurtekningu orðhluta 
eins og kostur er, því annars 
verður málið yfirleitt þvælt og 
ljótt. 

Orðasambandið „öll alþýða 
manna“ kemur lesendum ef til 
vill ekki jafn spánskt fyrir sjónir 
og dæmið hér að ofan en er jafn-
vel klifunarkenndara ef eitthvað 
er. Allir, menn og þjóðin eru þrjú 
orð sem hvert um sig getur oftast 
komið í stað orðasambandsins 
alls. Í staðinn verður þjóðin að 
allri þjóðinni (eða alþýðu), sem 
verður að alþýðu manna, sem 
verður að lokum að allri alþýðu 
manna. Þar sem eitt orð hefði 
dugað eru þannig komnir þrír 
orðhlutar, einn þeirra tvítekinn. 
Þetta er því ekki aðeins klifun, 
heldur jafnvel síklifun með 
endurtekningu. - mt

Tungutak

Síklifun með endurtekningu

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  ANDREA RÓBERTSDÓTTIR

Framleiðir Jórunnarhjörtu á færibandi

  

VESTURLANDSVEGUR

VAGNHÖFÐI
VÉLALAND

HÚSGAGNA- 
HÖLLIN

TANGARHÖFÐI

BÍlDSHÖFÐI

H
Ö

FÐ
A

B
A

K
K

I

REYKJAVÍK

Vélaland - VAGNHÖFÐA 21  
 Sími 515 7170

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Á sunnudag verða jólaljós-
in á Óslóartrénu tendruð á 
Austurvelli. Fyrir marga 
markar það upphafið að 
jólaundirbúningnum að 
fylgjast með þegar ljósin 
eru tendruð undir þýðri 
rödd Gerðar G. Bjarklind. 

Það eru tæplega 60 ár liðin síðan 
sú hefð komst á að Norðmenn 
færðu Íslendingum veglegt jólatré 
til að skreyta miðborg Reykjavík-
ur á aðventu og vitaskuld verður 
sá siður hafður í heiðri ár. 
Tréð var höggvið skammt fyrir 
utan Ósló hinn 16. nóvember við 
hátíðlega athöfn. Meðal viðstaddra 
voru Sigríður Dúna Kristmunds-
dóttir, sendiherra Íslands í Nor-
egi, og Fabian Stang, borgarstjóri 
í Ósló.

Tréð kom til Íslands í vikunni 
og var reist á Austurvelli í gær. 
Ekki var laust við að Skúli Gauta-
son, viðburðastjóri hjá Höfuðborg-
arstofu, væri kominn í jólaskap 

þegar hann fylgdist með fram-
kvæmdunum í gær. „Þessu fylgir 
alltaf mikil stemning,“ segir hann. 
„Tréð setur svo sterkan svip á mið-
bæinn, sérstaklega eftir að ljósin 
hafa verið tendruð.“ 

Venju samkvæmt verður fjöl-
breytt dagskrá á Austurvelli á 
sunnudag þegar ljósin verða tendr-
uð.  Lúðrasveit Reykjavíkur ríður 
á vaðið klukkan 15.30 og leikur 
jólalög undir stjórn Lárusar H. 
Grímssonar. Klukkan 16 hefst svo 

sjálf athöfnin með því að Dómkór-
inn syngur nokkur lög undir stjórn 
Marteins Hungers Friðrikssonar.  

Að loknu ávarpi norska sendi-
herrans, Margit F. Tveiten, tekur 
Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
formlega við jólatrénu af Aud 
Kvalbein, varaborgarstjóra Ósló-
ar. Það kemur svo í hlut átta ára 
gamallar norsk-íslenskrar stúlku, 
Hrafnhildar Sifjar Ingólfsdóttir, 
að tendra jólaljósin á trénu. 

Styrktarfélag lamaðra og fatl-
aðra hefur undanfarin ár látið 
gera jólaóróa til fjáröflunar starf-
semi sinni. Ketkrókur jólasveinn 
er  viðfangsefnið í ár og Hrafnkell 
Birgisson hefur hannað óróann, en 
Gerður Kristný flytur frumsamið 
ljóð um Ketkrók. 

Þá koma Bangsi litli úr Dýr-
unum í Hálsaskógi og Ljónið úr 
Galdrakarlinum í Oz í heimsókn 
og fá viðstadda til að hugsa um 
hvað það er sem skiptir máli, áður 
en hressir jólasveinar heilsa upp á 
krakkana á Austurvelli. Sem fyrr 
verður Gerður G. Bjarklind kynnir 
og dagskráin er öll túlkuð á tákn-
mál. 

Frá Ósló til Austurvallar

Skúli og Oslóartréð Tréð var sett upp á 
Austurvelli í gær. Viðburðastjóri Höfuð-
borgarstofu er þegar kominn í jólaskap. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

OSLÓARTRÉÐ Á HEIMAVELLI Tréð var höggvið í Noregi 16. nóvember og flutt til Íslands. Ljósin á því verða tendruð á sunnudag.
 MYND/ANB, VIDAR RUUD



Það er

GSM áskrift á Íslandi
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Úrklippa úr Fréttablaðinu
26. nóvember 2009

Sparaðu með áskrift hjá Símanum. 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur 
reiknað út dæmi um GSM kostnað 
fólks með litla, meðal- og mikla 
notkun. Í öllum þremur tilvikum 

er hagstæðast að vera í GSM áskrift 
hjá Símanum. Gerðu raun-
hæfan samanburð og 
kynntu þér málið á 
pta.is og siminn.is.

Verð Nova miðast við fyrirframgreiðslu en ekki áskrift. 
Ekki er tekið tillit til RING í þessari útttekt.

800 7000 • siminn.is



18  27. nóvember 2009  FÖSTUDAGUR

Nokkuð hefur gustað um 
ríkisstjórnina og stundum 
hefur legið við að upp úr 
hafi slitnað. Það er þó mál 
manna að fyrst stjórnin 
stóð Icesave-brælu sum-
arsins af sér sé hún komin 
í var. Það sé vissulega ekki 
nema tímabundið, sjálf Evr-
ópa bíður og áherslumunur 
í umhverfis- og orkumálum. 
Trauðla verður það þó jafn-
slæm ágjöf og í sumar.

Ríkisstjórnin stóð tæpt í sumar. 
Raunar svo tæpt að ýmsir innan-
búðarmenn litu á það sem tíma-
spursmál hvenær hún spryngi. 
Og þó að vissulega hafi verið sagt 
frá deilunum í fréttum kemur 
kannski ekki í ljós fyrr en í end-
urminningabókum framtíðarinn-
ar hve tæpt hún stóð í raun.

Fyrst og fremst var það deilan 
um Icesave sem olli titringnum. 
Á tímabili leit út fyrir að ríkis-
stjórnin, sem hefur traustan þing-
meirihluta, hefði ekki þingstyrk 
til að koma eigin frumvarpi um 
úrlausn þess máls í gegnum þing-
ið. Ögmundur Jónasson leiddi and-
stöðuna og hafði hóp þingmanna 
Vinstri grænna á bak við sig. Eftir 
langar umræður var frumvarpið 
samþykkt og greiddu allir stjórn-
arþingmenn atkvæði með því. 
Aftur skaut málið síðan upp koll-
inum í haust sem lauk með afsögn 
Ögmundar. Með því telja margir 
að hann hafi í raun bjargað ríkis-
stjórninni.

Evrópa bíður
Þó að Icesave hafi verið stóra 
málið í sumar má ekki gleyma 
því að Evrópumálin skóku stjórn-
ina einnig. Í stjórnarsáttmála var 
kveðið á um að sótt yrði um aðild 
að Evrópusambandinu. Flokk-
unum væri síðan frjálst að tala 
hvorum fyrir sinni skoðun þegar 
kæmi að afstöðu til inngöngu. Það 
var Vinstri grænum ekki auðveld 
ákvörðun. Steingrímur J. Sigfús-
son hefur til að mynda sagt hana 
mun erfiðari en að samþykkja 

Icesave. Ákveðið var að samn-
ingur yrði lagður fyrir þjóðina og 
allir stjórnarliðar væru óbundnir 
þegar að því kæmi.

Það kom hins vegar sumum 
Samfylkingarmönnum á óvart 
að ráðherra í ríkisstjórninni, Jón 
Bjarnason, skyldi leggjast gegn 
aðildarumsókninni sjálfri og töldu 
hann þar með brjóta í bága við 
stjórnarsáttmálann. Þrátt fyrir 
að afstaða Jóns gagnvart Evrópu-
sambandinu hafi verið öllum ljós, 

töldu menn hann hafa skuldbind-
ið sig, með setu á ráðherrastóli, til 
að styðja umsókn.

Það mál var útkljáð en öllum er 
ljóst að Evrópa bíður. Ólík afstaða 
flokkanna til sambandsins mun 
koma upp og getur valdið usla. 
Nýjasta dæmið var kjör þing-
manns Vinstri grænna, Ásmundar 
Einars Daðasonar, sem formanns 
Heimssýnar, samtaka andstæð-
inga Evrópusambandsins.

Samfylkingarfólki mislíkaði 

sum ummæli Ásmundar eftir 
kjörið, sérstaklega að hann ætlaði 
að berjast gegn Samfylkingunni 
í málinu. Vinstri grænum fannst 
sumum sem þetta væri óþarfa við-
kvæmni í samstarfsflokknum; 
staða Ásmundar væri öllum ljós. 
Aðrir flokksmenn, sem Frétta-
blaðið hafði samband við, sögð-
ust skilja afstöðu Samfylkingar-
manna; árásin á þá hefði verið of 
beinskeytt.

Ljóst er að Samfylkingarfólk 
mun engan afslátt gefa þegar 
kemur að Evrópu. Fyrir þeim er 
aðild að Evrópusambandinu leið 
Íslendinga til hagsældar og fólk 
eins og Árni Páll Árnason félags-
málaráðherra mun ekki sætta sig 
við hálfkák í þeim efnum.

Umhverfismálin
Ráðherrar og þingmenn sem 
Fréttablaðið ræddi við voru sam-
mála um það að stjórnin stæði 
sterkari eftir deilur sumarsins. 
Fyrst hún lifði þær væru líkur 
á að hún yrði langlíf. Vissulega 
væri skoðanamunur, en komin 
væri upp sú hefð að ræða hann og 
koma sér saman um niðurstöðu. 
Það væri í raun til marks um 
styrk; ágreiningurinn væri ekki 
falinn. Samfylkingarþingmaður 
sagði engu minni ágreining hafa 
verið í samstarfi við Sjálfstæðis-
flokk, hann hefði hins vegar verið 
barinn niður.

Ekki hefur vantað erfiðu málin 
fyrir ríkisstjórnina og nægir þar 
að nefna fjárlagafrumvarpið. 
Menn eru sammála um að í raun 
hafi gengið furðanlega vel að 
koma því saman. Ólíkar áherslur 
flokkanna hefðu getað gert mönn-
um erfitt fyrir. Raunar finnst 
sumum Samfylkingarmönnum 
full mikill Vinstri grænn bragur 
á því, en menn styðja það engu að 
síður.

Áherslumunurinn sést einna 
helst í umhverfismálum. Ummæli 
Jóhönnu Sigurðardóttur, um að 
ryðja hindrunum úr vegi fyrir 
suðvesturlínu, og ósk Svandís-
ar Svavarsdóttur um útskýringu 
er gott dæmi um það. Mörgum 
Vinstri grænum mislíkaði það 
orðalag og fannst sumum við-
mælendum blaðsins í þeim full-
mikill samhljómur við stóriðju-

stefnu Framsóknarflokksins. 
Aðrir spurðu sig hví forsætisráð-
herra seildist inn á starfsvið eins 
ráðherra með jafn beinskeyttum 
hætti.

Ljóst er að mörg Vinstri græn 
eiga erfitt með að sætta sig við 
ýmsar ákvarðanir sem þegar hafa 
verið teknar í stóriðjumálum, svo 
sem álver í Helguvík. Rannsókn-
ir í orkumálum munu færast frá 
iðnaðarráðuneytinu til umhverf-
isráðuneytisins um áramót og 
spurning hvort slær við nýjan tón 
við það.

Samhugur
Viðmælendur blaðsins eru sam-
mála um að engan skugga beri á 
samstarf forkólfa ríkisstjórnar-
innar. Jóhanna og Steingrímur 
J. Sigfússon eru einhuga og þeim 
gengur vel að vinna saman. Ötulli 
stuðningsmann stjórnarinnar en 
Össur Skarphéðinsson er erfitt að 
finna og ungs fólkið í flokkunum 
nær vel saman.

Ólíkar áherslur flokkanna hafa 
hins vegar ekki horfið. Einn Sam-
fylkingarmaður orðaði það á þann 
hátt að mikill farangur væri í 
skottinu sem ekki yrði losnað svo 
auðveldlega við. Menn væru hins 
vegar áfram um að semja um hlut-
ina.

Staða Ögmundar Jónassonar 
er spurningarmerki. Hann var 
mikið í fjölmiðlum eftir afsögn-
ina og háværar raddir heyrðust 
um að hann ætti að snúa aftur í 
ríkisstjórn. Ögmundur hefur hald-
ið sig til hlés undanfarið, raunar 
svo mikið að margir undrast hve 
lítið hann tekur til máls á þingi. 
Hann hefur lýst því yfir að hann 
styðji ríkisstjórnina.

Ljóst er að stjórnin komst 
klakklaust í gegnum hættulegasta 
skerjagarðinn, þó að vissulega 
hafi maður fallið útbyrðis. Fram 
undan er erfið sigling, en stjórn-
arliðar virðast ákveðnir í að koma 
fleyinu heilu í höfn. Hvert ættum 
við að annað að líta eftir sam-
starfi, spurði einn viðmælenda.

FRÉTTASKÝRING: Stjórnarsamstarfið

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Stjórnin í vari en brátt gefur á

JÓN BJARNASON ATLI GÍSLASON GUÐFRÍÐUR LILJA 
GRÉTARSDÓTTIR

LILJA MÓSESDÓTTIR ÁSMUNDUR EINAR 
DAÐASON

ÁRNI PÁLL ÁRNASON
ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

Dúnúlpur frá 
The North Face 
á jólatilboði



UMSÓKNARFRESTUR

ER TIL 30. NÓVEMBER

FRAMHALDSNÁM
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK

NÁMSLEIÐIR Á DOKTORS- OG MEISTARASTIGI

Kynntu þér grunn- og framhaldsnám á www.hr.is * Umsóknarfrestur er til 30. nóvember

VIÐSKIPTADEILD

PhD í viðskiptafræði

MSc í alþjóðaviðskiptum*

MSc í fjárfestingarstjórnun

MSc í reikningshaldi og endurskoðun

MSc í stjórnun rekstrarbókhalds

MBA

LAGADEILD

PhD í lögfræði

ML í lögfræði*

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD

MSc í byggingarverkfræði*

– framkvæmdastjórnun

– mannvirkjahönnun

– steinsteyputækni

– umferð og skipulag

MSc í ákvarðanaverkfræði*

MSc í heilbrigðisverkfræði*

MSc í verkfræðilegum lífvísindum*

MSc í fjármálaverkfræði*

MSc í véla- og rafmagnsverkfræði*

MSc í orkuverkfræði

MSc í rekstrarverkfræði*

MSc í skipulagsfræði og samgöngum*

TÖLVUNARFRÆÐIDEILD

PhD í tölvunarfræði*

MSc í tölvunarfræði*

MSc í máltækni

MSc í hugbúnaðarverkfræði*

KENNSLUFRÆÐI- OG 

LÝÐHEILSUDEILD

MPH*

MPH Ex

MEd í lýðheilsu*

Diplómanám í kennslufræði*

Meistaranám í íþróttafræði

hefst haustið 2010

Framhaldsnám við Háskólann í Reykjavík á sér sterkar 

rætur í alþjóðasamfélaginu. Þetta á bæði við um hina fjölmörgu 

kennara sem koma frá virtum erlendum háskólum og alþjóðleg 

tengsl rannsóknarmanna í öllum deildum skólans. Námið er 

ekki aðeins fjölbreytilegt að innihaldi heldur einnig hvað áherslu 

á hagnýtingu og rannsóknir snertir. Þá er vert að leggja áherslu 

á persónuleg tengsl nemenda og kennara sem hafa frá upphafi 

verið grundvallarþáttur í starfi Háskólans í Reykjavík.



AFSLÁTTUR

HOLTA FERSKHOLTA FERSKHOLTA FERSKAAAR KJÚKLINGABR KJÚKLINGABR KJÚKLINGABRINGURRINGURRINGURFROSIÐFROSIÐOS  KSKSS SÚSÚSÚPPUKJUKJÖÖÖTT 1.1 FLOKKURFLOKKURO

KSKS FROSINNFROSINN INNMATURINNMATUR
HJHJÖÖRTURTU OGOG LIFURLIFUR 465 kr.kg. 

KK.FF KOFAREKOFAREYYKTURKTUR HANGIFRAMHANGIFRAMPPARTURARTURPPP
M.BEINI

GRILLAÐUR HEILL KJÚKLINGUR (KALDUR)

BÓBÓNUSNUS FERSKARFERSKAR KJÚKLINGAKJÚKLINGAÚ BBRINGURRINGUR

BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR HOLATA FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR

BÓNUS FYRIR NEYTENDUR Í 20 ÁR



BÓBÓNUSNUS PPIIPPARKARKPPPP ÖÖ
500500GG

HEIMA JARÐARHEIMA JARÐARBBER ER
820g

AAPPPPOLOOLO LAKKRLAKKRÍÍSS
200g

GK SUÐUSÚKKULAÐI; ÞRJÁ;Ú ÁR 100gg PLÖÖTUR

HEIMA HRHEIMA HRÍÍÍSGRJSGRJRJÓÓÓN 5N 5N 5xxx100100100ggg = 500= 500= 500ggg
BBasmati og Long Grainasmati og Long GrainL

RAFHLÖÐUR

PAMP PERS SIMPLYLL BLAUTÞURRKUR

Í

R  R

FYR I R  R EYS K YNJ A R A

BBBBBBAKAÐIRAKAÐIRAKAÐIR

SAMA VERÐ Í BÓNUS UM LAND ALLL

Stórlækkun á 
Gevaliakaffi 
39% lægra

verð ef keyptirverð ef keyptirverð ef keyptirvvv
eru þrír 500geru þrír 500gþ í 500ee
kaffipakkarkaffipakkar

AMERÍSK RAUÐ STEINALAUS 
VÍNBER NÝ SENDING



22  27. nóvember 2009  FÖSTUDAGUR

Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 10 Velta: 40,6 milljónir

OMX ÍSLAND 6
785 +0,19% 

MESTA HÆKKUN
MAREL +0,65%

MESTA LÆKKUN
FØROYA BANKI -0,75%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atlantic Petroleum 166,00 
+0,00% ... Bakkavör 1,35 +0,00% ... Føroya Banki 133,00 -0,75% 
... Icelandair Group 3,85 +0,00% ... Marel 62,30 +0,65% ... Össur 
133,50 +0,00%

Bakkavör Group tapaði 14,1 
milljón punda, jafnvirði 2,9 
milljarða króna, á þriðja árs-
fjórðungi. Á sama tíma í fyrra 
nam tapið 19,6 milljónum 
punda. 

Tekjur námu 33,7 milljónum 
punda á tímabilinu, sem jafn-
gildir 6,7 milljörðum króna. 
Þetta er tvöföldun á milli ára. 
Handbært fé að frádregnum 
sköttum, gjöldum og einskipt-
ikostnaði jókst um 86 prósent 
frá sama tíma í fyrra og nam 
það 66,5 milljónum punda í lok 
þriðja fjórðungs. 

Ágúst Guðmundsson, for-
stjóri Bakkavarar, sagði á upp-
gjörsfundi félagsins í gær að 
viðræður hefðu staðið yfir við 
innlenda lánardrottna móður-
félagsins og séu eigendur sjötíu 
prósent krafna Bakkavarar til-
búnir til að framlengja gjald-

daga á lánum til 2014. Helstu 
kröfuhafar félagsins eru 
íslenskir lífeyrissjóðir.

Bakkavör Group er móð-
urfélag erlendra rekstrarfé-
laga, sem fyrr á árinu tryggðu 
sér endurfjármögnun til 2012. 
Ágúst sagði þetta mikilvæg-
an áfanga þótt enn ætti eftir að 
útfæra kjör og aðra skilmála 
nánar. Hann gerði ráð fyrir að 
stutt væri í niðurstöðu málsins.

Erlendir greiningaraðilar 
segja rekstrarbata Bakkavarar 
góðan, það skýrist af hagræð-
ingu í rekstri og aukinni sölu, 
ekki síst í Bretlandi.  - jab

Afkoma Bakkavarar batnar

ÁGÚST GUÐMUNDSSON Forstjóri 
Bakkavarar segir sjötíu prósent kröfu-
hafa félagsins tilbúna til að lengja í 
lánum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,74 pró-
sent á milli mánaða í nóvember og fór verð-
bólgan við það úr 9,7 prósentum í 8,6 í mán-
uðinum. Fyrir ári mældist í 17,1 prósents 
verðbólga. 

Nú munar mestu um verðhækkun 
á fatnaði og gjafavöru auk elds-
neytis. Verð á fötum hækkaði 
um 3,4 prósent en á húsbúnaði 
og heimilistækjum um 2,8 
prósent. Þá hækkaði elds-
neytisverð um 3,5 prósent 
á milli mánaða. Lítil sem 
engin breyting varð hins 
vegar á verði matvöru og 
húsnæðis.

IFS Greining segir 
þriggja mánaða verðbólgu 
gefa betri mynd af undir-
liggjandi verðbólgu. Hún 

mælist nú 11,2 prósent og skýrist það af síð-
búnum áhrifum gengisveikingar og skatta-
hækkunum. IFS segir verðbólguþróun 
kunna að verða verulegt áhyggjuefni fyrir 

Seðlabankann enda grafi hún undan gengi 
krónunnar. 

Á sama tíma virðist allt 
hvíla á að gengi krónunn-

ar styrkist: Efnahags-
reikningur fyrirtækja 
og heimila, auk þess 
sem kostnaður við 
Icesave-samning fari 
eftir því og ljóst að 
eigi kostnaður vegna 
samningsins ekki 
að fara fram úr hófi 
megi gengi krónu ekki 

veikjast mikið frekar, 
að sögn IFS.  - jab

Verðbólga mælist 8,6%

EFNAHAGSMÁL Aukið getur á verð-
sveiflur á fasteignamarkaði að 
meirihluti fólks búi í eigin hús-
næði. Þetta kom fram í máli Gwil-
ym Pryce, prófessors í hagfræði 
og félagsvísindum við háskólann í 
Glasgow á norrænni ráðstefnu um 
fasteignamarkaðinn sem fram fór 
í Reykjavík í gær.

Prófessor Gwilym Pryce hvatti 
til frekari rannsókna á kjörhlut-
falli íbúðareigenda og leigjenda 
í hverju samfélagi. Hér eiga yfir 
80 prósent eigið húsnæði. Pryce 
vísaði til dæmis til Bretlands þar 
sem yfir 70 prósent búa í eigin 
húsnæði og benti á að skuldsetn-
ing landsins í samhengi við lands-
framleiðslu væri mikil. Til sam-
anburðar benti hann á að hlutfall 
íbúðareigenda í Þýskalandi væri 43 
prósent og skuldsetningarhlutfall-
ið mun lægra. Eftir því sem færri 
byggju í eigin húsnæði minnkaði 
næmi landsins gagnvart fjármála-
kreppunni og verðfalli eigna.

Þá bendir Pryce á að blönduð 
byggð misefnaðs fólks auki viðnám 
í efnahagskreppum. „Þegar íbúð er 
tekin eignarnámi hefur það áhrif 
á nærumhverfið. Í hverfum þar 
sem hinir efnaminni hafa safnast 
saman er hætt við dómínóáhrifum 
sem síður er hætta á í blandaðri 
byggð,“ segir hann.

„Núna, í kjölfar kreppu, er rétti 
tíminn til að spyrja stórra spurn-

inga,“ segir hann og telur að þegar 
hagkerfið taki við sér á ný minnki 
áhugi fólks á að gera samfélags-
breytingar. Pryce segir eðlilegt 
að setja spurningarmerki við það 
hvort allir eigi að búa í eigin hús-
næði. Tilhneiging sé til þess að þeir 
tekjulægstu festi kaup á fasteign-
um þegar aðgengi er best að láns-
fjármagni, í miðjum eignabólum 
þegar verð er hátt. Sami hópur sé 
líklegri til að missa fótanna þegar 
herðir á dalnum og atvinnuleysi 
eykst. Þetta eitt auki á sveiflur og 
þjóðhagslegan kostnað.

Pryce nefndi dæmi um þrjá fast-
eignakaupendur. Sá fyrsti kaupir 
íbúð og selur ekki fyrr en að 40 
árum liðnum þegar lán eru greidd 
upp. Annar kaupir þegar verð er 
lágt og selur aftur þegar verð er 
hátt og eltir á þennan hátt reglu-
legar sveiflur á fasteignamarkaði 
út tímann. Sá þriðji kaupir þegar 
verð er hátt og selur eða hrekst út 
af fasteignamarkaði þegar verð 
er lágt. Samkvæmt útreikning-
um Pryce, sem eiga við Bretland, 
hagnast sá fyrsti um sem nemur  16 
milljónum króna og númer tvö um 
32 milljónir meðan sá þriðji tapar 
sem nemur 56 milljónum króna. Af 
þessu segir Pryce mega sjá nauð-
syn þess í rannsóknum að huga að 
tímasetningu fasteignakaupa. Það 
hafi ekki verið gert í nægilegum 
mæli til þessa.  olikr@frettabladid.is

Fleiri leigj-
endur draga 
úr sveiflum
Ónóga athygli hefur tímasetning íbúðakaupa fengið. 
Blönduð byggð ríkra og fátækra hefur meira viðnám 
í fjármálakreppu. Aukið hlutfall leigjenda kann að 
vera þjóðhagslega hagkvæmt. Efnaminni líklegri til 
að kaupa á versta tíma.

Á RÁÐSTEFNU NORRÆNU RÁÐHERRANEFNDARINNAR Gwillym Pryce segir að bankar 
þurfi að breyta viðskiptaháttum og leggja áherslu á siðlegar lánveitingar. Þeir eigi að 
huga að hag lántakenda til lengri tíma. Slíkt dragi úr sveiflum sem komi bönkunum 
líka til góða því með því dragi úr hættu á bankaáhlaupum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslandsbanki hefur fengið end-
urskoðunarfyrirtækið KPMG til 
liðs við sig til þess að ljúka við 
fjárhagslega endurskipulagn-
ingu Ingvars Helgasonar ehf., að 
því er fram kemur í tilkynningu 
bankans, sem er stærsti lánveit-
andi umboðsins.

Fram til þessa hefur endur-
skipulagningin farið fram undir 
forystu Hauks Guðjónssonar for-
stjóra og Kristins Þórs Geirsson-
ar stjórnarformanns. 

„Þeir hafa nú kosið að stíga til 
hliðar og eru þeim þökkuð góð 
störf,“ segir í tilkynningunni. 
Fram undan er sagður loka-
hnykkur endurskipulagningar 
félagsins.  - óká

KPMG aðstoð-
ar Íslandsbanka 



Eggert Magnússon     Össur Skarphéðinsson      Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Geir Haarde     Valgerður Sverrisdótitr     Jón Ásgeir Jóhannesson

Sigurður Einarsson     Steingrímur J. Sigfússon     Hannes Smáraason
Karl Sigurbjörnsson biskup     Bjarni Ármannsson     Dagur B. Eggertsson

Jón Sigurðsson framsókn     Davíð Oddsson     Árni Matthíasson
Vilhjálmur Vilhjálmsson     Ólafur F. Magnússon     Hanna Birna Kristjánsdóttir
Gísli Marteinn Baldursson     Guðlaugur Þór Þórðarson     Björn Ingi Hrafnsson

Hreiðar Már Sigurðsson     Eiríkur Guðnason     Ingimundur Friðriksson
Ólafur Stefánsson     Snorri Steinn Guðjónsson     Ögmundur Jónasson

Björn Bjarnason     Illugi Gunnarsson     Ágúst Ólafur Ágústsson
Helgi Hjörvar     Valgerður Sverrisdóttir     Bjarni Harðarson     Jóhanna Sigurðardótti

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson     Höskuldur Þórhallsson     Pétur Blöndal
Björgúlfur Thor Björgúlfsson     Eva Joly     Kjartan Gunnarsson     Alistair Darling

Gordon Brown     Sigurjón Árnason     Katrín Jakobsdóttir     Karl Wernersson     
Vilhjálmur Árnason     Gylfi Arnbjörnsson ASÍ     Gylfi Magnússon ráðherra     

Gunnar Birgisson     Kristján Möller     Björgúlfur Guðmundsson    Ragna Árnadóttir
Svavar Gestsson     Hannes Hólmsteinn     Margrét Tryggvadóttir     Þór Saari

Birgitta Jónsdóttir     Árni Páll Árnason     Þórunn Sveinbjarnardóttir     
Ástþór Magnússon     Björgvin G. Sigurðsson     Magnús Þorsteinsson
Atli Gíslason     Susan Boyle     Sigurjón Árnason     Osama Bin laden

Ólafur Þór Hauksson     Bjarni Benediksson     Barack Obamba
Steinunn Valdís Óskarsdóttir     Katrín Júlíusdóttir     Tryggvi Þór Herbertsson

Dominique Strauss-Kahn     Guðjón Valur Sigurðsson     Jón Viðar Jónsson
Lárus Welding     Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir     Vilhjálmur Bjarnason

Björgvin G. Sigurðsson     Ólafur Ólafsson     Birkir Jón Jónsson
Einar K. Guðfinnsson     Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir     Már Guðmundsson

Pollýanna     Guðfríður Lilja Grétarsdóttir     Ronald Mc Donald     
Svein Harald ØygardEggert Pétursson     Kristján Guðmundsson Magnús Kristinsson

Kristinn Björnsson     Svandís Svavarsdóttir     Rannveig Rist   
George BushGuðni Ágústsson     Lýður Guðmundsson     

Ágúst Guðmundsson       Nicolas Sarkozy  
Guðjón Ólafur Jónsson     Kristján Loftsson

Angela Merkel     José Manuel Barroso
Björgvin G. Sigurðsso   Gylfi Arnbjörnsson ASÍ

Eva Joly    Sigurjón Árnason
Árni Páll Árnason

Manstu eftir 
þessum...?

Yfir 300
síður
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Í samstarfsyfirlýsingu ríkis-
stjórnarinnar var jafnrétti 

kynja, mannréttindi og kvenfrelsi 
meðal þeirra gilda sem voru sett 
í öndvegi með afgerandi hætti. 
Skipuð hefur verið sérstök ráð-
herranefnd um jafnréttismál til 
þess að fylgja þessari stefnumót-
un eftir og er henni ætlað að efla 
forystu og samhæfingu í sérstök-
um forgangs- og áherslumálum á 
þessu sviði. 

Ráðherranefndin hefur þegar 
hafið vinnu við gerð nýrrar fram-
kvæmdaáætlunar ríkisstjórn-
arinnar í jafnréttismálum, þar 
sem lagðar verða línur fyrir 
átak í samþættingu kynja- og 
jafnréttissjónarmiða við starf-
semi ríkisstjórnar og ráðuneyta. 
Það verklag verður innleitt að 
stjórnarfrumvörp og meirihátt-
ar ákvarðanir og áætlanir rík-
isstjórnar sem geta haft áhrif á 
stöðu jafnréttis kynjanna fari í 
gegnum sérstakt jafnréttismat. Í 
samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórn-
arinnar er lögð sérstök áhersla 
á að aðgerðir til atvinnusköpun-
ar þjóni jafnt konum og körlum. 
Fjármálaráðherra hefur ýtt úr 
vör sérstöku verkefni sem felur 
það í sér að fjárlögum sé með-
vitað beitt í þágu markmiða um 
jafnrétti kynjanna.

Öryggi kvenna
Aðgerðaáætlun gegn mansali var 
samþykkt í mars sl. af minni-
hlutastjórn sömu flokka og nú 
skipa ríkisstjórn. Nú þegar 
hefur um helmingi af boðuðum 
aðgerðum hennar verið hrint í 
framkvæmd eða komið í fram-
kvæmdaferli. M.a. hefur Alþingi 
breytt hegningarlögum þannig 
að kaup á vændi eru nú refsiverð. 
Að baki er sú þríþætta grund-
vallarafstaða: að enginn á í krafti 
peninga að geta náð yfirráðum 
yfir líkama annarrar manneskju; 
að rekstur á vændisstarfssemi og 
vændiskaup séu birtingarmynd 
kynferðislegs ofbeldis og kúg-
unar; og að þeir sem leiðist út í 
vændi séu fórnarlömb efnahags-
legs, félagslegs og í flestum til-

fellum kynbundins misréttis sem 
eiga tilkall til þess að samfélagið 
í heild grípi til úrræða til að upp-
ræta slíkt misrétti. 

Á yfirstandandi þingi verð-
ur væntanlega samþykkt frum-
varp um bann við starfsemi 
nektarstaða af sömu ástæðum 
og á grundvelli vísbendinga um 
tengsl þeirra við vændi og man-
sal. Frumvörp um lagabreyt-
ingar sem lúta að fullgildingu á 
alþjóðasáttmálum gegn mansali 
verða lögð fyrir Alþingi á yfir-
standandi löggjafarþingi þar sem 
m.a. réttarstaða fórnarlamba og 
vernd og aðstoð við þau verða 
tryggð. Sérfræði- og samhæf-
ingarteymi gegn mansali hefur 
tekið til starfa, en það hefur stað-
ist sína fyrstu eldskírn varðandi 
það sérstaka mansalsmál sem nú 
er til rannsóknar hjá lögreglu. 

Átak gegn ofbeldi stendur 
nú yfir og það er viðleitni sem 
er ákaflega brýn þegar tals-
vert ber á ofbeldi á heimilum og 
á almannafæri. Ofbeldisseggi 
verður að hefta og hemja hvort 
sem þeir eru inni á heimilum, í 
Vítisenglum, erlendum glæpa-
gengjum eða hafa lent í ógæfu 
fíkniefna eða annarrar óreglu. 
Við getum ekki unað því að 
ofbeldismenn vaði uppi en fórn-
arlömb þeirra beri allan andleg-
an og fjárhagslegan skaða. Fórn-
arlömbunum ber þvert á móti 
virðing samfélagsins. Við stefn-
um að því að leiða hina svoköll-
uðu „austurrísku leið“ í lög, en 
hún snýr að heimildum lögreglu 
til að fjarlægja ofbeldismenn af 
heimili, sem kæmi þá í stað þess 

að fórnarlömb ofbeldisins þurfi 
að yfirgefa heimili sitt sér til 
verndar.

Jafnræði í stjórnsýslu 
og atvinnulífi
Á vettvangi ráðuneyta hefur 
markmiðum um jafnari kynja-
hlutföll við skipun ráða og nefnda 
verið skipulega fylgt eftir en 
þar er t.d. við þann ramma reip 
að draga að tilnefningaraðilar 
streitast í sumum tilfellum við 
að tilnefna bæði karla og konur. 
Ráðuneytin hafa nú innleitt 
strangari eftirfylgni og meira 
eftirlit gagnvart tilnefningarað-
ilum. Efnahags- og viðskiptaráð-
herra hefur lagt fram frumvarp 
á Alþingi sem leggur þá skyldu á 
herðar þeim sem skipa stjórnir 
einkahlutafélaga að gæta að því 
að hlutur kynja verði sem jafn-
astur og er markmiðið að stuðla 
að auknum hlut kvenna í ábyrgð-
arstöðum á vettvangi efnahags-
lífsins.

Launajafnrétti kynja er áfram 
eitt af forgangsverkefnum ríkis-
stjórnarinnar. Unnið er að gerð 
jafnlaunastaðals í samvinnu 
við samtök launafólks, samtök 
atvinnurekenda og Staðlaráð. 
Þetta er frumkvöðlaverkefni, 
enda hefur staðall um launajafn-
rétti hvergi áður verið gerður, 
hvorki hér á landi né í öðrum 
löndum. Miklar væntingar eru 
bundnar við þetta verkefni, enda 
er markmiðið að búa til stað-
al sem hvort tveggja í senn yrði 
atvinnurekendum til leiðbeining-
ar um uppbyggingu launakerfa 
sinna og tæki til að meta hvort 
þeir uppfylli ákvæði jafnréttis-
laga um launajafnrétti.

Með þennan bakgrunn í huga 
fagna ég því að í nýlegri alþjóð-
legri könnun var Ísland í fyrsta 
sæti í jafnréttismálum. Það er 
ánægjuleg viðurkenning á því að 
ríkisstjórnin hefur sett jafnrétti 
kynja, mannréttindi og kvenfrelsi 
í öndvegi með afgerandi hætti.

Höfundur er forsætisráðherra.

Jafnréttismál í öndvegi

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR

UMRÆÐA | Jafnréttismál

Vinir í raun? 
UMRÆÐAN
Kristján Sturluson skrifar um 
þróunarsamvinnu

Nú þegar harðnað hefur á 
dalnum á Íslandi hefur 

skýrt komið í ljós hversu brýnt 
það er fyrir okkur að eiga vini 
í raun. Við ætlumst til að aðrar 
þjóðir sýni stöðu okkar skiln-
ing og komi okkur til aðstoð-
ar. Á sama tíma og við höfum 
þessar væntingar til vina 
okkar má spyrja sig hvort við Íslendingar sjálfir 
séum vinir í raun.

Framlög Íslands til þróunarsamvinnu munu 
minnka frá því í fyrra að raunvirði um 45% verði 
frumvarp til fjárlaga, sem nú er rætt á Alþingi, 
samþykkt. 

Ástandið hér á landi er vissulega mjög erfitt 
en það er staðreynd að það er mun erfiðara víða 
annars staðar. Svo dæmi sé tekið getur stuðning-
ur í þróunarsamvinnu skilið á milli lífs og dauða í 
sumum löndum Afríku. Fólk í þessum löndum skil-
ur mæta vel að ekki er sama stuðnings að vænta 
frá vinum þeirra á Íslandi og verið hefur. Það að 
stuðningurinn hverfi að stórum hluta á erfiðum 
tímum er hins vegar óskiljanlegt, eða eins og koll-
egi minn hjá Rauða kross félagi í sunnanverðri 

Afríku sagði: „Maður yfirgefur ekki vini sína á 
erfiðum tímum, þá fyrst reynir á að þeir standi 
með manni.“

Rauði kross Íslands skorar á Alþingi að við 
afgreiðslu fjárlaga gerum við Íslendingar sömu 
kröfur til okkar sjálfra og við gerum til vina 
okkar.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Rauða kross Íslands.

KRISTJÁN 
STURLUSON 

Í 
kjölfar búsáhaldabyltingarinnar töldu margir að nýtt pólitískt 
landslag yrði til á Íslandi. Niðurstaðan í kosningunum í vor 
varð þó önnur. Eftir að talið hafði verið upp úr kjörkössunum 
kom í ljós að hinn gamalgróni fjórflokkur hafði styrkt sig í 
sessi. 

Sú staða varð svo enn traustari þegar hinn meinti umbótaflokkur 
Borgarahreyfingin fór í sjálfsmorðsleiðangur og afsalaði sér öllum 
trúverðugleika á mettíma. 

Hinir flokkarnir fjórir voru undrafljótir aftur í gömlu hjólförin. 
Allra sneggstur var Framsóknarflokkurinn, þar sem varð þó mesta 
endurnýjun á þingliðinu. Á þeim bæ er engu líkara en sumir telji 
stjórnmálin einhvers konar leikjafræði, frekar en vettvang til að 
láta gott af sér leiða.

Vinstri flokkarnir tveir eru yngstir fjórflokkanna, en hvíla auð-
vitað báðir á gömlum grunni. Eftir fátkennda byrjun þar sem lá 
við að upp úr syði í stjórnarsamstarfinu, virðast Samfylkingin og 
VG vera að ná því lágmarks taumhaldi á sjálfum sér, sem þarf til 
að stýra landinu. 

En samstarfið er greinilega brothætt og stefnumörkunin umdeild 
eins og óhjákvæmilegt er við núverandi aðstæður. Það er ekki bein-
línis traustvekjandi hversu langt er á milli ríkissjórnarflokkanna í 
ýmsum mikilvægum málum.

Sjálfstæðisflokkurinn er elsti flokkur landsins og heldur upp á 
áttræðisafmæli sitt á þessu ári. Tilefni til fagnaðarláta hafa þó verið 
fá. Flokknum var skutlað út úr ríkisstjórn í byrjun árs, og fékk svo 
verstu útkomu sögu sinnar í kosningunum í vor.

Sjálfstæðismenn geta þó huggað sig við að flokkurinn þeirra nýtur 
nú mest fylgis í skoðanakönnunum. Líklega er ástæðan fyrir þeim 
stuðningi fremur óánægja með stjórnarflokkana, en traust á forystu 
flokksins. Kannanir hafa sýnt að það er af mjög skornum skammti.

Það blasir líka við öllum sem kæra sig um að sjá, að Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur ekki farið í það innra uppgjör sem hlýtur að bíða 
hans eftir hið stórkostlega skipbrot sem varð síðasta haust og batt 
enda á átján ára samfellda stjórn hans á landinu.

Ýmis mál úr fortíð eru óuppgerð og sömuleiðis er stefnan til 
framtíðar á reiki. Flokkurinn hefur til dæmis ekki enn sett fram 
sannfærandi peningamálastefnu. Þar spilar stærstu rullu mjög mis-
munandi afstaða innan flokksins til Evrópusambandsins og hvort 
krónan sé nothæfur gjaldmiðill. 

Síðasti landsfundur ályktaði gegn aðild, en þó er sú skoðun ríkj-
andi meðal svo til allra félaga og hagsmunasamtaka, sem sögulega 
hafa myndað helst bakland Sjálfstæðisflokksins, að Ísland eigi að 
ganga í Evrópusambandið og taka upp evru.

Það er mikið undrunarefni að sá stóri hópur Evrópusinna sem 
er í Sjálfstæðisflokknum, láti yfir sig ganga það offors sem mörg 
flokksystkini þeirra hafa tamið sér í Evrópuumræðunni. Áhuginn 
á aðild að Evrópusambandinu snýst um fleira en að taka upp evru. 
Hann hvílir líka á menningarlegum grunni og afstöðunni til þess 
hvar Ísland á að skipa sér í samfélagi þjóðanna. 

Eins og hlutirnir hafa þróast hefur myndast augljóst gat hægra 
megin við miðju. Enginn vafi er á því að margir sjálfstæðismenn 
hræðast mjög að sú staða geti orðið til þess að flokkurinn klofni. 
Það er ástæðulaus ótti. Stjórnmálaflokkar eiga ekki að vera til fyrir 
sjálfan sig. Þeir eru vettvangur til að freista þess að hafa áhrif og 
koma hlutum í verk.

Pólitíska landslagið:

Gatið hægra megin
JÓN KALDAL SKRIFAR

Hávaði og heimskuóp
Það er sagt að Alþingi njóti lítillar 
virðingar. Ef marka má orð Þráins 
Bertelssonar á Alþingi í gær er það 
ekki að ástæðulausu. Þráinn sagði 
umræðuna í þingsalnum markast 
af skætingi. Á Alþingi Íslendinga er 
„hávaða og heimskuópum“ ruglað 
saman við „hina 
göfugu list: 
frammíköll,“  
sagði Þráinn 
þegar hann 
kvaddi sér 
hljóðs við hávær-
ar umræður um 
formið á umræð-
um Alþingis um 
Icesave-
málið.

Skrifar ekki undir
Fleiri alþingmenn settu ofan í við 
félaga sína í gær en tóku ekki eins 
sterkt til orða og Þráinn. Guðmundur 
Steingrímsson framsóknarþingmaður 
tjáði sig í fyrsta sinn um andstöðu 
sína við Icesave-samninginn úr 
ræðustól Alþingis í gær. Hann tók 
sérstaklega fram að hann tæki 
„ekki undir mörg þau gífuryrði 
sem hafa fallið“ þar sem því 
eru gerðir skór að þingmenn 
séu að sinna „öðrum hagsmun-
um en Íslands. Ég skrifa ekki 
undir þær yfirlýsingar,“ sagði Guð-

mundur og virtist athuga-
semdinni meðal annars 

beint að formanni 
hans eigin 
flokks. 

Úrvinda og þreyttir
En þingmenn voru ekki bara að finna 
hver að öðrum. Margrét Tryggvadótt-
ir, þingkona Hreyfingarinnar, sagðist 
andvíg kvöldfundum á Alþingi vegna 
mikillar umhyggju fyrir ráðherrum rík-

isstjórnarinnar: „Ég hef fylgst með 
umræðu hérna á kvöldin og 

mér hefur fundist átakan-
legt að horfa á ráðherrana 
okkar. Þeir eru orðnir 
úrvinda og þreyttir. Ég 
held að þeir hafi ekki gott 
af næturfundi.“
 peturg@frettabladid.is

Bílaapótek Hæðarsmára
Mjódd •  Álftamýri





26  27. nóvember 2009  FÖSTUDAGUR

UMRÆÐAN
Jóhannes Jónsson 
skrifar um málefni 
Haga

Morgunblaðið hefur 
farið mikinn undan-

farið gegn Högum. Af ein-
hverjum ástæðum hafa 
fréttir af endurskipulagn-
ingu fyrirtækisins farið illa í þá í 
Hádegismóum. Blaðið heimtar nýtt 
eignarhald. Með ástæðulausum 
aðdróttunum er vegið að góðu fyrir-
tæki og um leið reynt að rýra eignir 
kröfuhafa Arion banka. 

Hagar hafa staðið sig vel gagn-
vart neytendum og fyrirtækið er í 
góðum rekstri. Skýr stefna Bónuss 
um lágt vöruverð um land allt hefur 
skilað fyrirtækinu og viðskiptavin-
um árangri. Stefnan hefur verið sú, 
að sparnaði í rekstri er skilað til við-
skiptavina í lægra vöruverði. Skipu-
lag aðfanga ásamt frábæru starfs-
fólki hefur verið helsti lykillinn að 
velgengninni auk þess sem erlend 
viðskiptasambönd eru afar dýrmæt. 
Til að undirstrika þetta hefur hið 
virta fyrirtæki PricewaterhouseC-
oopers í London ráðið einn aðaleig-
enda Haga til að hafa umsjón með 
nokkrum af stærstu fyrirtækjum 
Bretlands á sviði smásölu.

Fullyrt hefur verið á síðum blaðs-
ins, bæði í fréttum og af forsvars-
mönnum Þjóðarhags, að neytand-
inn þurfi að borga skuldir Haga, 
ef fyrirtækið eigi að rísa undir 
þeim. Væri það rétt, hlytu að skap-
ast tækifæri fyrir nýja keppinauta 
eða hvað? Er það ekki grunnstef-
ið í frjálshyggjunni? Af hverju 
stofna ekki forsvarsmenn Þjóðar-
hags nýja verslun, sem keppir við 
vonda risann sem þarf að rísa undir 
öllum fjármagnskostnaðinum sem 
þeir lýsa? Sömu menn fullyrða, að 
það séu engin geimvísindi að reka 

matvörubúð. Mikið rétt, en 
hvers vegna sér þessi hópur 
sér þá ekki leik á borði og 
fer í slaginn? Það gerðum 
við á sínum tíma.

Sömuleiðis hefur verið 
fullyrt að Jón Ásgeir, sonur 
minn, hafi valdið þúsund 
milljarða tjóni hjá hluthöf-
um í fjölmörgum skráðum 
almenningshlutafélögum í 
Kauphöll Íslands með inn-

komu sinni. Þetta er alrangt. Reikn-
ingskúnstir og illmælgi manna við 
þessa útreikninga eru hreint með 
ólíkindum. Það er engu líkara en að 
tekin séu öll félög Kauphallarinn-
ar og allt skrifað á hann. Því miður 
töpuðu hluthafar hlutafjáreign 
sinni víða, rétt eins og hann sjálf-
ur. Í þessari umræðu er þó rétt að 
benda á, að með öllu er litið fram-
hjá þeim verðmætu eignum, sem 
teknar voru upp í skuldir, sbr. eign-
ir Baugs í Bretlandi. En spurningin 
er: hvað vakir fyrir því fólki, sem 
lætur róginn vinna fyrir sig? 

Umræðan er á villigötum. Við 
megum ekki halda áfram að kasta 
verðmætum á glæ með því að henda 
góðu fólki út úr fyrirtækjum og um 
leið eyðileggja þau. Það verður að 
fara að horfa fram á veginn. Gerum 
okkur grein fyrir því, að það þarf að 
endurskipuleggja um 70% af öllum 
íslenskum fyrirtækjum. Veruleik-
inn er sá sami hjá fyrirtækjum og 
fjölskyldum. Eignirnar hafa lækk-
að í verði og lánin hækkað. Það 
er vandamál dagsins. Starfsmenn 
bankanna verða að fá að mæta þeim 
vanda eftir þeim verklagsreglum 
sem þeir hafa kynnt og lögum sem 
Alþingi hefur sett. Það verður að 
treysta þeim til að gera það besta 
í stöðunni. Í málefnum 1998 hef ég 
lagt fram tilboð og tillögur að lausn 
sem byggist á því að lagt verði fram 
nýtt hlutafé til rekstursins – ekki 
er gert ráð fyrir neinum afskrift-
um skulda.

Margir eru hugsi yfir því mikla 
púðri sem eytt er í fyrirtækið, sem 
ég er stjórnarformaður í, á síðum 
Morgunblaðsins. Gæti verið að það 
sé vegna þess að fyrirtæki Haga 
auglýsa ekki í Morgunblaðinu? 
Sú ákvörðun er meðvituð af hálfu 
Haga, algjörlega tekin út frá við-
skiptalegum forsendum. Morgun-
blaðið hefur ekki þann slagkraft 
sem það áður hafði og krafturinn 
minnkar frá degi til dags. Það veit 
öll þjóðin. Áskrifendum hefur fækk-
að um 25% undanfarna mánuði og 
ég veit til þess að lausasalan hefur 
fallið um meira en 40%. Hátt aug-
lýsingaverð og lítil dreifing er ekki 
eftirsótt samsetning fyrir auglýs-
endur. Við auglýsum í þeim miðl-
um, sem eru með mesta útbreiðslu – 
þar sem við fáum mest fyrir hverja 
krónu. 

Það er líka eðlilegt að spurt sé 
hverjir standi að baki Þjóðarhag. 
Getur verið að starfsmaður Morg-
unblaðsins hafi í raun skrifað grein 
forsvarsmanns Þjóðarhags? Orða-
lagið er óneitanlega kunnuglegt. 
Getur verið að eigendur Morgun-
blaðsins standi að baki Þjóðarhag 
og vilji komast yfir Haga fyrir lítið? 
Getur verið að hinum gegnfölsku 
skrifum ritstjóra Morgunblaðs-
ins um afskriftir skulda sé ætlað 
að beina athyglinni frá afskrifta-
reynslu þeirra beggja? Annar var 
valdur að 300 milljarða afskrift á 
kostnað ríkissjóðs og hinn keypti 
eignir Viðskiptablaðsins á eina 
krónu og lét afskrifa skuldir í hinu 
svokallaða gamla félagi. Eru þetta 
réttu mennirnir til að halda predik-
anir? Getur verið að hinn svokallaði 
Þjóðarhagur sé í rauninni eingöngu 
hagur Morgunblaðsins?

Í von um réttláta og sanngjarna 
viðskiptahætti: Stöndum vörð um 
samkeppni í verslun í landinu.

Höfundur er stofnandi Bónuss og 
stjórnarformaður Haga hf.

Vegið að góðu fyrirtæki 

JÓHANNES 
JÓNSSON

Fríkirkjuprestur 
á villigötum
UMRÆÐAN
Pétur Kr. Hafstein 
skrifar um þjóðkirkj-
una

Í hátíðarrit i  vegna 
110 ára afmælis Frí-

kirkjunnar í Reykja-
vík, sem fylgdi Frétta-
blaðinu nýlega, er grein 
eftir séra Hjört Magna 
Jóhannsson um lagafrumvarp að 
nýjum þjóðkirkjulögum. Í þessari 
grein eru þvílíkar dylgjur, rang-
færslur og vísvitandi blekkingar 
að ekki verður hjá því komist að 
andmæla og minna á þau orð Ara 
fróða að skylt sé að hafa það held-
ur er sannara reynist. 

Áður en lengra er haldið er rétt 
að halda því til haga að þjóðkirkj-
an íslenska á sér sterkar rætur 
í kirkjusögu landsins. Hér var 
kirkja og kristni nánast frá upp-
hafi Íslandsbyggðar og siðbreyt-
ing um miðja 16. öld kollvarpaði 
ekki þeim grunni, sem kristinn 
dómur í landinu byggðist á. Þau 
þáttaskil urðu hins vegar árið 1874 
að Íslendingar fengu sína fyrstu 
stjórnarskrá þar sem bæði var 
kveðið á um trúfrelsi, sem ekki 
þekktist áður, og hugtakið þjóð-
kirkja var löghelgað. Þarna var í 
fyrsta skipti sagt í lögum að hin 
evangelíska lúterska kirkja skyldi 
vera þjóðkirkja á Íslandi og skyldi 
ríkisvaldið að því leyti styðja hana 
og vernda. Þessi skipan stendur 
enn þótt straumhvörf hafi orðið í 
innri málefnum þjóðkirkjunnar í 
átt til aukins sjálfræðis og sjálfs-
stjórnar. Sú þróun og stjórnar-
skrárákvæðið sjálft undirstrika 
það rækilega að þjóðkirkjan er 
ekki ríkiskirkja heldur sjálfstæð 
stofnun, sjálfstæður réttaraðili 
sem ber réttindi og skyldur að 
lögum. Öðrum aðila, íslenska rík-
inu, er falið að styðja og vernda 
kirkjuna eða með öðrum orðum 
gera henni kleift að gegna stjórn-
arskrárbundnu hlutverki sínu sem 
þjóðkirkja á Íslandi. Það hefur 
ríkisvaldið einkum gert í seinni 
tíð með rammalöggjöf um þjóð-
kirkjuna, nú lögum nr. 78/1997 um 
stöðu, stjórn og starfshætti þjóð-
kirkjunnar, sem kirkjan hefur svo 
unnið úr og mótað sitt kirkjulega 
starf og sjálfstæði á þeim grunni, 
sem þar er lagður.

Þeir sem stóðu að stofnun Frí-
kirkjunnar í Reykjavík í lok 19. 
aldar yfirgáfu þjóðkirkjuna, 
starfsumhverfi hennar og rétt-
argrundvöll af fúsum og frjáls-
um vilja þótt hinn kenningarlegi 
grundvöllur beggja hafi áfram 
verið evangelísk lúterskur. Þeir 
tóku þá einlægu ákvörðun að yfir-
gefa trúfélagið þjóðkirkju Íslands 
og stofna til annars trúfélags, Frí-
kirkjunnar í Reykjavík. Það var 
þeim að sjálfsögðu heimilt að gera 
enda er félagafrelsi varið í stjórn-
arskránni ekki síður en trúfrelsið. 
Það verður hins vegar ekki bæði 
sleppt og haldið. Sá sem yfirgef-
ur félag getur ekki um leið gert 
kröfu til þess að mega hverfa á 
brott með hluta af eignum félags-
ins, jafnvel ekki þótt hann stofni 
um leið annað samkynja félag. 
Allt tal fríkirkjuprestsins um að 
þjóðkirkjan sé „alls ekki einka-
erfingi hins kirkjusögulega arfs 
Íslendinga“ er út í hött. Málið 
snýst einfaldlega ekki um erfðir 
og arfskipti. 

Séra Hjörtur Magni Jóhanns-
son staðhæfir að núgildandi þjóð-
kirkjulög frá 1997 séu „í anda 
gömlu einkavæðingarinnar og 
nýfrjálshyggjunnar sem stefndu 
öllu hér í sundrung og kreppu“. 
Engin vitræn tilraun er þó gerð 
til að finna þessum orðum stað 
enda verður lýðskrum af þessu 
tagi ekki réttlætt með rökum. 
Alþingi samþykkti þessi lög að 
undangengnu svonefndu kirkju-
jarðasamkomulagi ríkisins og 
þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 
1997 þar sem þjóðkirkjan afsal-
aði ríkinu eignarrétti sínum á 

þeim kirkjujörðum og 
kirkjueignum, sem ríkis-
sjóður hafði tekið við 90 
árum áður eða 1907. Það 
er rangt hjá fríkirkju-
prestinum og sett fram 
án nokkurra raka að 
mikil óvissa hafi ríkt um 
það við samningsgerðina 
hvort þjóðkirkjan hafi í 
raun og veru verið sjálf-
stæður eignaraðili þeirra 
kirkjueigna, sem um 

var samið að ríkið fengi í sínar 
hendur. Á móti þessum miklu 
verðmætum til ríkisins var svo 
kveðið á um það framtíðargagn-
gjald af þess hálfu að ríkissjóð-
ur myndi m.a. greiða tilteknum 
fjölda starfsmanna þjóðkirkj-
unnar laun um ókomin ár. Efnis-
atriði þessa samnings voru lög-
fest í þjóðkirkjulögunum 1997 og 
þau marka vissulega réttarstöðu 
þjóðkirkjunnar gagnvart ríkis-
valdinu og þá gildir einu hvort 62. 
gr. stjórnarskrárinnar um þjóð-
kirkjuna og stuðning ríkisvalds-
ins við hana heldur gildi sínu eða 
yrði felld brott. Samninga ber að 
efna í réttarríki og það hefur rík-
isvaldið viðurkennt með ótvíræð-
um hætti í nýgerðum samningi 
við þjóðkirkjuna 10. nóvember 
2009, sem kirkjuþing hefur stað-
fest. Þar tók þjóðkirkjan á sig 169 
milljón króna skerðingu á árinu 
2010 á framlögum úr ríkissjóði 
samkvæmt kirkjujarðasamkomu-
laginu 1997. Þetta var gert vegna 
hins alvarlega efnahagsástands 
í þjóðfélaginu um þessar mund-
ir, sem þjóðkirkjan vill fyrir sitt 
leyti taka þátt í að bæta eftir því 
sem hún megnar. Samningurinn 
staðfestir um leið þann skilning, 
sem verið hefur ríkjandi um fjár-
hagslega stöðu kirkjunnar gagn-
vart ríkisvaldinu.

Kirkjuþing 2008 beindi því til 
Alþingis að samþykkja frumvarp 
til nýrra þjóðkirkjulaga, sem frí-
kirkjupresturinn biður nú Guð 
að forða okkur frá vegna þeirra 
milljarða, sem samþykkt þess 
muni hafa í för með sér. Hér er 
mjög hallað réttu máli. Þetta 
frumvarp felur fyrst og fremst 
í sér einföldun og undirstrikun 
sjálfstæðis þjóðkirkjunnar með 
flutningi ábyrgðar og ákvarðana 
um innri málefni hennar í enn 
ríkara mæli til kirkjuþings en 
þó hefur verið. Samþykkt þessa 
frumvarps myndi ekki hafa í för 
með sér kostnaðaraukningu úr 
ríkissjóði um eina einustu krónu. 

Séra Hjörtur Magni Jóhanns-
son segir að með þjóðkirkjulögun-
um hafi valdið „verið fært til eins 
biskups sem stýrir kirkjuþingi 
og í raun flest öllu sem gerist 
innan hinnar ríkisreknu stofnun-
ar“. Eins og ég gerði grein fyrir í 
upphafi er það langt í frá haldbær 
kenning að þjóðkirkjan sé ríkis-
rekin stofnun eins og málefnum 
hennar er nú háttað. Staðhæfing-
in um kirkjuþingið er ámóta fjar-
stæð. Kirkjuþing var sett á lagg-
irnar fyrir rúmum 50 árum og 
vissulega var biskup Íslands þar 
lengst af í forsæti. Því var hins 
vegar breytt með þjóðkirkjulög-
unum 1997 og frá þeim tíma hefur 
forseti kirkjuþings komið úr hópi 
leikmanna, sem nú eru jafnframt 
í meirihluta á þinginu, 17 á móti 
12 vígðum mönnum. Séra Hjörtur 
Magni þyrfti ekki nema að fylgj-
ast með svo sem einu kirkjuþingi 
til að sjá að fullyrðing hans er 
ekki aðeins formlega röng held-
ur einnig efnislega. Margt fleira 
er missagt í fræðum þessa frí-
kirkjuprests en ekki er rúm til að 
elta ólar við það allt. Miklu nær 
væri að minnast þess og hlúa að 
því, sem sameinar kristna menn 
á Íslandi fremur en sundrar. Frí-
kirkjan í Reykjavík ætti að nota 
hugarorku sína og starfskrafta 
til annars nýtilegra en leita óvina 
þar sem enga óvini er að finna.

Höfundur er forseti 
kirkjuþings og fyrrverandi 

hæstaréttardómari.

PÉTUR KR. 
HAFSTEIN



Jólaskraut, seríur,
Baby born, Bratz
og Moxie girls



28  27. nóvember 2009  FÖSTUDAGUR

UMRÆÐAN
Einar Skúlason skrifar 
um prófkjör Framsókn-
arflokksins

Í upphafi ársins vorum við 
framsóknarmenn sam-

ankomnir á fjölmennasta 
og glæsilegasta flokks-
þingi Framsóknarflokksins fyrr og 
síðar. Þar var kjörin ný forysta og 
margar breytingar gerðar á stefnu 
flokksins. Í kjölfarið sóttum við 
fram í kosningum til Alþingis og 
það skilaði sér í því að tveir þing-
menn koma nú úr röðum framsókn-
armanna í Reykjavík. Ekki mátti 
miklu muna að undirritaður yrði 
sá þriðji.

Við höfum tækifæri til þess, 

framsóknarmenn, að sækja 
fram í málefnum borgar-
innar í vor og fylgja eftir 
þeim árangri sem náðist í 
alþingiskosningum á liðnu 
vori. Við höfum tækifæri 
til þess að snúa vörn í sókn 
með því að gera afgerandi 
breytingar á framboðslist-
anum á Hótel Loftleiðum 
á morgun. Við eigum að 

sækja fram með málefnin okkar í 
forgrunni í borgarstjórnarkosning-
unum 29. maí 2010.

Ég vil leggja áherslu á málefni 
fólksins í borginni, börn, unglinga, 
aldraða og aðra viðkvæma hópa. 
Þá vil ég skapa umhverfisvænt 
og öruggt umhverfi fyrir íbúana, 
auk þess að efla enn frekar skil-
yrði fyrir vexti í nýsköpunar- og 
sprotagreinum, eins og orkugeira, 

líftækniiðnaði og hugbúnaðarfram-
leiðslu. Þá vil ég reka aðhaldssama 
fjármálastefnu, án þess að grunn-
þjónustu sé raskað, en skilgreina 
jafnframt betur hvað skuli felast í 
henni. Um þá skilgreiningu þarf að 
ríkja sátt.

Á morgun verður ákveðið hvort 
Framsóknarflokkurinn ætlar að 
vera í sókn eða vörn í borgarmál-
unum. Með þá sannfæringu mína 
að leiðarljósi að sókndjörf og ábyrg 
velferðar- og umbótastefna Fram-
sóknarflokksins eigi brýnt erindi 
við borgarbúa býð ég mig fram til 
að leiða lista Framsóknarflokksins í 
borgarstjórnarkosningunum í vor.

Einar Skúlason býður sig fram í 1. 
sæti framboðslista Framsóknar-
flokksins vegna borgarstjórnar-

kosninganna 2010.

Úr vörn í sókn

EINAR SKÚLASON

UMRÆÐAN
Barbara Jean Kristvinsson skrifar um 
málefni innflytjenda 

Eins og forfeður okkar sem fóru frá land-
inu sínu fór ég líka frá landinu mínu í 

leit að nýjum tækifærum. Alveg eins og þeir 
skapaði ég mér líf hér á Íslandi. Og alveg eins 
og þeir fannst mér stundum að mér tækist 
það ekki. 

Að skapa sér líf hér var ekki auðvelt en það 
er það sjaldan þegar maður flytur á nýjan stað langt 
í burtu. Það var erfitt og ég viðurkenni að nokkr-
um sinnum var ég næstum því búin að gefast upp. 
Að ég myndi aldrei geta talað, skrifað, lesið og skilið 
íslensku. Stundum hélt ég að ég myndi aldrei eignast 
vin sem var ekki líka innflytjandi, að ég myndi aldrei 
finna mína hillu á íslenska vinnumarkaðnum og að ég 
myndi aldrei verða hluti af hversdagslífinu á Íslandi.

Stundum var ég tilbúin að gefast upp og fara heim. 
En ég gerði það ekki. Ég bretti upp ermar og lagði 
hönd á plóg. Smám saman varð útlitið betra og auð-

veldara. Ég byrjaði að hugsa um mig sem 
Íslending. Vissulega er ég bæði Íslendingur 
og dóttir heimalands míns, Bandaríkjanna. 
Það er ekki erfitt að ímynda sér að fyrstu 
Íslendingunum hafi liðið eins. Fæðingar-
landið verður alltaf hluti af mér en það mun 
Ísland líka vera. 

Ég hef oft verið spurð af Íslendingum hve-
nær ég ætli heim. Ég hef lagt grunn að mínu 
lífi á Íslandi, með íslenskum eiginmanni 
mínum og börnunum okkar. Ísland er heim-
ili mitt núna. Ég er hér til að vera. Vandamál 

Íslands eru mín vandamál og framtíð Íslands er mín 
framtíð og framtíð barna minna. Ísland er mér mikil-
vægt en skipti ég máli fyrir Ísland? Ég vona það því 
ég er tilbúin að leita lausna og vinna það verk sem er 
nauðsynlegt til að endurbyggja Ísland. Ég er viss um 
að fleirum líði eins og mér. 

Vinnum saman. Munum að við skiptum öll máli, við 
erum öll landnemar. 

Höfundur er nýkjörinn formaður Landnemans, 
félags Samfylkingarinnar um málefni innflytjenda.

Ég nam land á Íslandi 

UMRÆÐAN
Þórólfur Matthíasson 
skrifar um sjómanna-
afslátt

Frá því er greint í frétt-
um Ríkisútvarpsins 

25.11.2009 að dæmi séu um 
að hásetahlutur á fjölveiði-
skipum sem svo eru nefnd 
geti farið í 30 milljónir króna á ári. 
Jafnframt er tekið fram að gjarnan 
séu 2 menn um hvert pláss á slíkum 
skipum. Árslaun einstakra starfs-
manna á fjölveiðiskipi geta þá rokk-
að á milli 15 og 35-40 milljóna króna 
eftir því hvort um háseta eða yfir-
mann er að ræða. Með öðrum orðum: 
Tekjur þessara aðila sveiflast frá 
því að vera rífleg forsætisráðherra-
laun og yfir í það að losa laun for-
sætisráðherra og 2ja óbreyttra þing-
manna að auki! En þar með er ekki 
allt talið því almenningur leggur 
sérhverjum einstaklingi í þessum 
hópi til 100 til 200 þúsund krónur á 
ári í formi skattafsláttar, sjómanna-
afsláttarins. Ríkisskattstjóri upplýs-
ir að heildarkostnaður ríkissjóðs 
vegna sjómannaafsláttarins nemi 
um 1,1 milljarði króna.

Ég benti á það í sjónvarpsvið-
tali fyrir nokkru að þrátt fyrir 
umfangsmikinn niðurskurð og 
umfangsmiklar skattahækkanir 
virðist svo vera sem sjómenn eigi 
enn að fá að njóta þeirrar sérstöðu 

sem í skattafslættinum 
felst. Viðbrögð við þessum 
orðum mínum létu ekki á 
sér standa. Sjómenn töldu 
sig ekki ofsæla af sínum 
kjörum. Látum kjurt liggja 
þó margir sem í landi eru 
vildu gjarnan hafa vista-
skipti við fjölveiðiskips-
hásetana sem sagt er frá 
hér að ofan. Fallast má á 
að afkoman sé ekki jafn 

glæsileg hjá öllum sjómönnum og 
hún er hjá þeim fríða flokki sem 
fyllir skipsrúm fjölveiðiskipanna. 
En það er leikur einn að gera vel við 
tekjulága sjómenn annars vegar og 
leyfa þeim tekjuhærri að greiða 
skatta eins og fullorðnir menn. Það 
má gera með því að tekjutengja sjó-
mannaafsláttinn rétt eins og gert 
er með barnabætur og vaxtabæt-
ur. Til dæmis mætti haga málum 
þannig að sjómaður með fjórðung 
úr forsætisráðherralaunum á ári 
eða minna fengi fullan afslátt en 
að sá sem væri með hálf forsætis-
ráðherralaun á ári eða meira fengi 
engan og þeir sem væru með laun 
þar á milli fengju skertan afslátt í 
hlutfalli við laun umfram fjórðung 
forsætisráðherralauna. Nota mætti 
hluta þeirra fjármuna sem þannig 
spöruðust til að draga úr fyrirhug-
aðri skerðingu á greiðslum úr fæð-
ingarorlofssjóði.

Höfundur er prófessor við hag-
fræðideild Háskóla Íslands.

Tekjutengjum sjó-
mannaafsláttinn 

UMRÆÐAN
Aðalsteinn Ingólfsson, Eiríkur 
Tómasson, Einar Valur Kristj-
ánsson, Gunnþór Ingvason 
og Kristján Vilhelmsson skrifa 
um sjávarútveg 

Rangfærslur í umræðu um 
afkomu íslenskra sjávarútvegs-

fyrirtækja keyra um þverbak um 
þessar mundir. Í umræðunni tog-
ast á miklar mótsagnir, m.a. í nýleg-
um yfirlýsingum fyrrum ráðherra 
og staðhæfingum háskólaprófess-
ors. Ráðherrann fyrrverandi segir 
sjávarútvegsfyrirtækin meira og 
minna gjaldþrota en háskólaprófess-
orinn staðhæfir að hagnaður þeirra 
sé svo mikill að skattleggja beri þau 
umfram önnur! Vegna þessa er nauð-
synlegt að þetta komi fram:

■ Sú fullyrðing að sjávarút-
vegsfyrirtæki séu meira og minna 
gjaldþrota er röng. Í nýlegri ræðu 
Ásmundar Stefánssonar, banka-
stjóra Nýja Landsbankans, kom 

fram að 70% allra sjávarútvegsfyr-
irtækja í viðskiptum við bankann 
gætu staðið undir skuldbindingum 
sínum með engri eða lítilli aðstoð 
bankans. Þetta hlutfall er enn hærra 
hjá hinum viðskiptabönkunum.

■ Vegna gengishruns íslensku 
krónunnar hækkuðu skuldir sjávar-
útvegsins mjög á stuttum tíma. Hinu 
má ekki gleyma að tekjur hækk-
uðu í sama hlutfalli vegna gengis-
falls krónunnar. Þó verður að hafa í 
huga að verð á afurðum, m.a. þorski, 
lækkaði mikið í erlendri mynt um 
tíma. Verð er tekið að hækka á ný.

■ Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
munu á yfirstandandi fiskveiðiári 
greiða 3,5 milljarða króna í nýja 
skatta og viðbótargjöld. Þessa hækk-
un má rekja til álagningar olíuskatts 
og hækkunar á tryggingargjaldi og 
veiðigjaldi.

■ Verði fyrningarleiðin hins vegar 
farin munu fyrirtækin ekki geta 
staðið við skuldbindingar sínar né 
heldur risið undir skattaálögum.

Höfundar eru útgerðarmenn. 

Mótsagnir um sjávarútveg

BARBARA JEAN 
KRISTVINSSON

ÞÓRÓLFUR 
MATTHÍASSON

UMRÆÐAN
Oddný Sturludóttir 
skrifar um uppeldis-
mál

Fyrir frumkvæði Sam-
fylkingar og VG í borg-

arstjórn voru tveir starfs-
hópar settir á laggirnar 
árið 2007.  Báðir áttu að 
grandskoða hvernig efla mætti 
list- og menningaruppeldi í leik- og 
grunnskólum borgarinnar. Margar 
góðar tillögur eru afrakstur vinn-
unnar auk mikilvægrar upplýs-
inga um stöðu listgreinakennslu og 
menningaruppeldis í skólum borg-
arinnar. Eins fór fram mikilvæg 
úttekt á samstarfi skóla við menn-
ingarstofnanir og kröftug, þverfag-
leg umræða átti sér stað. Nú þegar 
er hafið spennandi tilraunaverkefni 
um menningartengilið milli skóla-
sviðanna og menningar- og ferða-
málasviðs sem miklar vonir eru 
bundnar við. Fjölmargar aðrar til-
lögur liggja fyrir og bíða þess að 
komast til framkvæmda.

Menning geymir sjálfsmynd 
þjóðar. Seint verður ítrekað nægi-

lega mikilvægi þess að 
börn og ungmenni fái 
ríkuleg tækifæri til að 
kynnast menningu og list-
um. Það eflir sjálfstraust 
þeirra og skilning, víkk-
ar sjóndeildarhringinn og 
reynir á ólíka hæfileika. 
Nú þegar öllum skólum er 
gert að hagræða er brýnt 
að hafa í höndunum vand-
aða úttekt á stöðu list- og 

menningaruppeldis í skólum. Við 
vitum nú hvað vel er gert, hvar við 
getum gert betur og hvað við vilj-
um standa vörð um. Á Þjóðfundi 
Íslendinga kom fram eindreginn 
vilji til að efla menntun og menn-
ingu. Nú gefst dýrmætt tækifæri til 
að endurskoða áherslur skólakerfis-
ins og undirstrika gildi menningar-
innar í menntun barna og unglinga. 
Samræmdar mælingar á bóklegum 
fögum eru mikilvægar en segja ein-
ungis hálfa söguna. Ábyrgð okkar 
sem förum með stefnumótun er að 
styðja við skapandi skólasamfélag, 
fjölbreytt nám og námsmat. Það er 
skóli framtíðarinnar.

Höfundur er borgarfulltrúi Sam-
fylkingar.

Menningaruppeldi

ODDNÝ 
STURLUDÓTTIR 

UPPBOÐ
á lausafjármunum 
verður haldið í Vörumiðstöð Samskipa 
Kjalarvogi 7 - 15, hliði 33,
laugardaginn 28. nóvember kl. 12.00

Um er að ræða ótollafgreidda vöru þar sem aðflutningsgjöld eru fallin í gjalddaga. Meðal vara sem 

boðnar verða upp eru bílar, útilegubúnaður, veiðigræjur, skór, marmari, prófílar, boltar, efnavörur,

gluggar, gler, innréttingar, húsbúnaður, dekk, kerrur, skrúfur, málningarsprey, myndarammar, timbur, 

varahlutir í hjólhýsi, varahlutir í bíla, hurðar og margt fleira.

Tollstjórinn í Reykjavík tilkynnir:

Skútuv
ogur

Kjalarvogur

Sæbraut

B
rúarvogur

K
leppsm

ýrarvegur

H
oltavegurBarkar

vogur

Uppboð
hlið 33

vorki ávísanir né kreditkort eru tekin gild sem
eiðsla, einungis debetkort eða peningar. 

eiðsla við hamarshögg.



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

AÐVENTA,  einleikur byggður á sögu Gunnars Gunnarsson-

ar, verður sýndur í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi sunnu-

daginn 29. nóvember og miðvikudaginn 9. desember. Sagt 

er frá svaðilförum vinnumannsins Benedikts sem fer til fjalla í 

vetrarríki aðventunnar að leita þess fjár sem eftir varð er smal-

að var um haustið. Leikari er Pétur Eggerz. www.gerduberg.is

Jógakennarinn Guðbjörg Ósk 
Friðriksdóttir, eða Ósk eins og 
hún er kölluð, veit að mataræði, 
hreyfing og hugarfar eru grund-
vallaratriði þegar kemur að góðri 
líðan. Hún hefur kennt Rope Yoga 
um margra ára skeið og þróað 
meðferðarform sem er blanda 
af höfuðbeina- og spjaldhryggs-
jöfnun og leiðbeiningum um það 
hvernig fólk getur dregið fram 
það besta í sjálfu sér. Hún hefur 
einnig þróað námskeið sem heitir 
Heilsa og hamingja – hreinsandi 
jóga, kennt á detox-námskeiðum á 
Hótel Glym og haldið fyrirlestra 
um slökun, öndun, hugarfar, 
hreyfingu, hollustu og hreins-
un og hvernig þessir þættir geti 
bætt líðan, úthald, einbeitingu og 
hæfni hvers og eins.

Ósk leggur mikla áherslu á 
samspil hugar og líkama og segir 
það til dæmis geta verið fitandi 
og valdið miklum líkamlegum 
kvillum að kljást við höfnunar-
tilfinningu, óánægju, pirring og 
aðrar neikvæðar hugsanir. „Það 

getur haft sömu áhrif og óhollur 
matur og hreyfingarleysi og því 
þarf bæði að ná tökum á huga og 
líkama.“ 

Ósk hefur mjög gaman af því 
að elda og baka en hún rak kaffi-
stofuna Hafnarborg í menning-
armiðstöð Hafnarfjarðar í mörg 
ár. „Ég styðst lítið við uppskriftir 

og fólkið mitt veit aldrei hvað það 
fær í matinn.“ Hollustan er oftast 
í fyrirrúmi hjá Ósk þó að hún við-
urkenni að stundum láti hún smá 
óhollustu eftir sér. Ítalski fisk-
rétturinn sem hún deilir með les-
endum er eins og annað sem hún 
eldar, upp úr henni sjálfri.

vera@frettabladid.is

Fer lítið eftir uppskriftum
Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir hefur gaman af því að elda en spinnur uppskriftirnar yfirleitt á staðnum. 
Hún segir hugarfar ekki skipta minna máli en hreyfing og hollt mataræði þegar kemur að heilbrigði.

Ósk leggur ríka áherslu á samspil hugar og líkama og segir það geta haft áhrif á holdafarið að kljást við neikvæðar hugsanir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

3 dl bygg
9 dl vatn
½-1 krukka pestó
1 msk. ólífuolía
2 msk. sesam eða 
hörfræ

Byggið soðið í 40 mín., 
Léttsteikt á pönnu í 1-2 
mínútur með pestó og 
fræjum. 
1 kg. fiskur, roð- og 
beinlaus
1 eggaldin eða kúrbítur 

eftir smekk (skorið 
smátt, soðið í 10 mín).
3 hvítlauksrif
3 stilkar af vorlauk
1 paprika
1 stk. rauður chilipipar 
(smátt skorinn)
½ dl olía
1 dós niðursoðnir 
tómatar
1 grænmetisteningur
1 tsk. basil
1 tsk. oregano 
1 tsk. steinselja 

(hægt að nota 3 tsk. 
ítalska kryddblöndu í 
staðinn fyrir þurrkrydd-
in)

Fiskinum raðað í eldfast 
mót. Grænmetið steikt 
á pönnu í 5 mínútur, 
niðursoðnum tómötum 
bætt við og steikt í 
2-3 mínútur í viðbót. 
Grænmetið sett ofan 
á fiskinn og bakað við 
170° í 15 mínútur.

FISKUR Í ÍTÖLSKUM BÚNINGI
með pestóbyggi  FYRIR FJÓRA

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

�
��
�

�
�

��
	

Snitzel
samloka

Kaffi tería Perlunnar á 4. hæð
Snitzel samloka með súrsuðum rauðlauk, 

fersku káli og piparrótarsósu

Jólahlaðborð Perlunnar hefst 19. nóvember
Tilboð mán.-þri. 6.890 kr. — Verð: 7.890 kr.

Villibráðarhlaðborðinu lýkur 18. nóvember
Tilboð mán.-þri. 7.290 kr. — Verð: 8.290 kr.

Aðeins
790 kr.
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MARÍA MAGNÚSDÓTTIR  var að gefa út sína fyrstu plötu, 

Not Your Housewife. Af því tilefni syngur hún ásamt hljómsveit 

sinni, Mama’s Bag, á Café Cultura við Hverfisgötu í kvöld. Tón-

leikarnir hefjast klukkan 22 og er aðgangur ókeypis.

Nemendur á fjórðu og fimmtu önn 
húsgagnadeildar Tækniskólans 
við Skólavörðuholt verða með hús-
gagnasýningu í dag frá 10-17 en 
þar verða eftirmyndir af stólum 
frægra hönnuða í aðalhlutverki. 
Hönnuðirnir sem voru upp á sitt 
besta um miðja síðustu öld eru 
flestir danskir og allir fallnir 
frá. „Þetta eru hönn-
uðir eins og Hans 
J. Wegner og 
Börge Mog-
ensen,“ segir 
Magnús Ólafsson, 
kennari við hús-
gagnadeild skól-
ans. 

Spurður hvort 
óhætt hafi verið að 
ráðast í þetta verk-
efni segir Magnús 
að tekið sé fram 
hverjir séu hönn-
uðir stólanna auk 
þess sem einungis 
sé um að ræða eitt 
kennslueintak. „Nem-
endurnir, sem eru tíu 
talsins, hafa haft mikið 
gagn og gaman af og er 
gott fyrir þá að spreyta 

sig á því að gera vandaða hluti sem 
hafa reynst vel í gegnum tíðina. 
Þeir gerðu allir verkáætlun, efn-
islista og teikningu og smíðuðu svo 
stólana í raunstærð,“ segir Magn-
ús en bendir á að sumir nemend-
urnir hafi ákveðið að smíða eftir 
eigin hönnun. 

Magnús segir aðstöðuna í 
Tækniskólanum til fyr-
irmyndar. „Við erum 
með fullkomnasta 

skólaverkstæði fyrir 
húsgagnasmíði á Norð-
urlöndunum sem gerir 

okkur kleift að ráðast 
í verkefni af þessu 

tagi. Við erum vel 
tækjum búin og 
getum beygt og 
litað efniviðinn 
að vild.“ Mark-
miðið með sýn-
ingunni sem opn-
aði á miðvikudag 
er að sögn Magn-
úsar að minna á 
húsgagnadeild 
Tækniskólans og 
þá grósku sem 

þar ríkir.
vera@frettabladid.is

Fengist við fræga hönnun
Í Tækniskólanum stendur yfir sýning á eftirmyndum af stólum frægra hönnuða. Þeir eru eftir nemendur í 
húsgagnadeild skólans sem hafa aðgang að einu fullkomnasta skólaverkstæði á Norðurlöndunum. 

Hans J. Wegner 
hannaði CH-20 Elbow 

stólinn árið 1956. 
Þessi endurgerð er 
eftir Guðmundur 
Sævar Jónsson.

Magnús segir nemendurna hafa gott af því að spreyta sig á því að gera vandaða hluti sem hafa reynst vel í gegnum tíðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bandaríkja-
maðurinn 
Frank Lloyd 
Wright (1867-
1958) hannaði 
þennan stól 
árið 1901 og 
var langt á 
undan sinni 
samtíð. Hall-
gerður María 
Pálsdóttir á 
heiðurinn að 
þessu eintaki.

Útsala á billiardborðum 
og billiardvörum
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✽  nýtt og spennandi

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Anton Brink Ritstjórn Anna M.Björnsson

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 

sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

Þ að hefur verið mikil gróska í 
skartgripahönnun undanfar-

in ár og ég vil endilega efla þá ný-
sköpun,“ segir Hendrikka Waage 
skartgripahönnuður, sem stendur 
fyrir skartgripasamkeppni ásamt 
Hönnunarmiðstöð Íslands. Keppn-
in er opin öllum og gengur út á 
að hanna skartgripasett, hálsmen, 
armband, eyrnalokka og hring. 
Sigurvegarinn hlýtur 500.000 
krónur í verðlaun sem Hendrikka 
leggur til, auk þess sem sigurlín-
an verður markaðssett víðs vegar 
um heim undir merki Hendrikku 
Waage og vinningshafans.

„Þetta er erfiður bransi 
og það tekur mörg 
ár að skapa sér 
nafn. Mig lang-

aði því að miðla 
af minni reynslu, 

hjálpa fólki að 
k o m a  s é r  a f 
stað og koma 
íslenskri list á 
framfæri hér 
á landi og er-
lendis,“ útskýrir 
Hendrikka. „Við 
erum að leitast 
eftir línu úr gulli 
eða silfri með 
zircon eða eð-
alsteinum, en 

steinarnir eru ekki skilyrði. Síðan 
veitum við einnig viðurkenningu 
fyrir frumlegasta kokkteilhring-
inn,“ bætir hún við.  

Keppnin hófst á þriðjudaginn og 
rennur skilafrestur út föstudaginn 
15. janúar, en úrslitin verða til-
kynnt 29. janúar 2010. Dómnefnd-
ina skipar áhrifafólk í tísku og 
hönnun, en þar á meðal er Geof-
froy Medinger, forstjóri Van Cleef 
& Arpels í London, Louise Sher-
man frá Dargen’t og Steinunn Sig-
urðardóttir fatahönnuður. Sjálf 
situr Hendrikka í dómnefndinni, 
en hún hefur í mörgu að snúast 

þessa dagana. Einar Bárðar-
son fékk hana til að hanna 

sérstaka víkingalínu sem 
er nú fáanleg í Víkinga-
heimum í Reykjanesbæ 
auk þess sem ný lína er 

væntanleg frá Hendr-
ikku í næstu viku. 
„Ég er að senda frá 
mér mína fyrstu 
skartgripalínu fyrir 

börn. Hún mun 
meðal annars fást 
í Leonard, en hluti 
söluágóðans 
rennur til fjöl-
fatlaðra barna 
á Íslandi,“ segir 
Hendrikka. 
Nánari upplýs-

ingar um skart-
gripasamkeppn-
ina má finna á 
honnunarmid-
stod.is. - ag

Hendrikka Waage efnir til skartgripasamkeppni: 

VIL EFLA NÝSKÖPUN

Eflir nýsköpun Hendrikka Waage vill hjálpa íslenskum skartgripahönnuðum að koma 
sér á framfæri hér á landi og erlendis með skartgripasamkeppninni.

Ný barnalína Hendr-
ikka sendir frá sér sína 
fyrstu barna-skartgripa-
línu í næstu viku en hluti 
söluágóðans mun renna 
til fjölfatlaðra barna á 
Íslandi.

ELSA MARÍA JAKOBSDÓTTIR SJÓNVARPSKONA
Á föstudagskvöld ætla ég að gleðjast með samstarfsfélögum á jólaglöggi RÚV og kom-

ast að því hver það er sem er búinn að vera að gleðja mig sem leynivinur minn alla vik-

una. Laugardeginum skal svo varið í lágstemmdari samveru með góðu fólki og að 

koma upp léttari jólaskreytingum heima fyrir.

SÆT Leikkonan unga, Dakota Fan-

ning, sést hér á frumsýningu ann-

ars hluta Twilight-myndanna vinsælu, 

New Moon, í Hollywood. 

Hjaltalín og sokkarnir
Sannkallað fár hefur orðið á Ís-

landi yfir nýjustu Hjaltalínplötunni 

sem kom út á Gogoyoko og á 

geisladiski í vik-

unni. Platan 

fékk 5 stjörn-

ur frá Morgun-

blaðinu þar sem 

hljómsveitinni var 

lýst sem hinni 

nýju Sigur Rós. 

Einn var þó bloggarinn á gogoy-

oko sem ekki hreifst af Hjaltalín. Sá 

var norskur og skildi eftir komm-

ent um að allt væri frábært sem frá 

Íslandi kæmi en að þessi Hjalta-

líns hljómsveit væri að eyðileggja 

allan svalleika senunnar í Reykja-

vík. „ Ég fann íslenskt band sem 

setur sokkana utan yfir gallabux-

urnar sínar,“ bætti hann við. „Hvert 

einasta þeirra! Og þetta fólk er frá 

borginni ykkar, og á playlistan-

um ykkar!“

Danssýning um skít
Íslenski dansflokkurinn frum-

sýndi tvö verk á miðvikudaginn 

og var sýningin glæsileg að vanda. 

Sérstaka at-

hygli vakti síðari 

sýningin „Shit“ 

eftir Íslending-

inn Kristján Ingi-

marsson. Kristj-

án hefur verið 

búsettur í Dan-

mörku undanfarin ár og vinnur sem 

sjálfstæður leikari þar úti. Sýning-

in Shit fjallar á hispurslausan og 

kómískan hátt um einhvers konar 

veröld klósettpappírsfólk sem svo 

uppgötvar eins konar upplýst hús 

eða göng þar sem skít rignir niður 

úr loftinu. Hugsi hver sitt um mynd-

líkingarnar í verkinu en það fékk 

mikið lófatak sýningagesta. 

þetta
HELST

helgin
MÍN

FM Belfast, Feldberg, Oculus, B B 
& Blake, Gus Gus og Egill Sæ-

björnsson eru einungis fáar af 
þeim hljómsveitum sem ætla að 
troða upp á jólaskemmtun Jóla 
Jólssonar á Broadway hinn 18. 
desember. Fjöldi dj-a verða einnig 
á staðnum − meira að segja inni á 
klósettunum, þar sem klósettdis-
kó verður í gangi. Þá verður jóla-
happdrætti og jafnvel má gera ráð 
fyrir snjókomu. 

Jól Jólsson er hátíðarnafn við-
burðafyrirtækisins Jóns Jónsson-
ar. Einn forsprakka þess er hár-
tæknirinn og geislasnúðurinn 
Jón Atli Helgason. „Okkur langar 
til að halda festival í alvöru jóla-
anda. Gera eitthvað virkilega fal-
legt fyrir jólin,“ segir Jón. „Um leið 
er þetta tveggja ára afmælishátíð-
in okkar.“

Veislan verður á Broadway, sem 
þeir Jónssynir kjósa að kalla Hótel 
Ísland eins og í gamla daga. Svið-
in þrjú verða endurnefnd í tilefni 
af hátíðahöldunum; stóra svið-
ið hefur fengið nafnið Betlehem, 
Norðursalurinn heitir Jólaköttur-

inn og Ásbyrgi fær nafnið Róm-
anskot. „Það verður mismunandi 
stemning á sviðunum þannig að 
allir geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi og flakkað á milli staða, 
í staðinn fyrir að standa úti í 
kuldanum.“ - hhs

Fjöldi hljómsveita spilar á Broadway 18. desember:

Jólaball Jóla Jóls

Jól Jóls Jón Atli Helgason er einn for-
sprakka Jóls Jólssonar sem heldur fallegt 
jólaball á Broadway 18. desember. 



Lítill minnislykill sem getur geymt heilmikið af 
gögnum.

Verð: 5.990 kr.

Einnig fáanlegir allt að 64GB minnislyklar frá Lexar

LEXAR 8GB minnislykill

Sleppum snúrunum.Hlustaðu þráðlaust á tónlistina þína.
Verð: 8.990 kr.

FMH-6050

Vivanco þráðlaus 
heyrnartól

Heyrðu í tölvunni þinni 
með þessum nettu 
tölvuhátölurum frá 
Vivanco.

Verð: 2.990 kr.

PRO SP60

Vivanco 
tölvuhátalarar

Geymir 500 lög
Spilar MP3 og WMA skrárRafhlaða endist í 16 klst í spilun

NW-ZB142B
Verð: 13.990 kr.
NW-ZB142FB (Innbyggt útvarp)Verð: 14.990 kr.

MP3 spilari

Frábær 2GB Walkman sem 

getur geymt allt að 500 lög. 

Þarf engan hugbúnað til að 

taka á móti tónlist. 

Sony Walkman

10.0 megapixlar

3.3x optical aðdráttur

2.5” LCD skjár

Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum

Vídeóupptaka

Verð: 25.900 kr.

Notendavæn myndavél fyrir byrjendur

PowerShot A480 er ódýr, sniðug og 

skemmtileg myndavél með Canon tækni 

þannig að allir geta tekið frábærar 10 

megapixla ljósmyndir. Fáanleg í fjórum 

litum. Nett og létt hönnun sem smellpassar 

í vasann.

Canon PowerShot A480

Öflug heyrnartól sem skila 

topp hljómgæðum.

Verð frá 14.900 kr.

Around-ear, in-ear og on-ear

Bose heyrnartól

Hágæða Photo Paper Pro 2 ljósmyndapappír fylgir með

Pixma iP4700 er ofur A4 bleksprautuprentari sem 

skilar framúrskarandi ljósmyndagæðum og hraðvirkri 

skjalaprentun. Sá besti í ljósmynda- og skjalaprentun 

fyrir heimili.

Canon Pixma IP4700

5 stök blekhylki

Sjálfvirk prentun báðum megin 

DVD/CD prentun

Lágmarks rekstrarkostnaður með 

Canon

Myndvinnsluhugbúnaður fylgir

Verð: 21.900 kr.

Spilar meðal annars MP3, JPEG, 

Video CD og DivX

Spilar allar helstu gerðir 

skrifanlegra DVD diska

TV Virtual Surround

Scart með RGB tengi

Spilar öll kerfi (region free)

Verð: 15.990 kr.

DVP-SR100

Fjölhæfur og flottur DVD spilari sem spilar nær allar 

gerðir diska og skráa. Horfðu á það sem þú vilt horfa á.

Sony DVD spilari
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✽  útlit og förðun
tíska

Þ að var fullt út úr dyrum á sýningu á vor- og sumarlínu Givenchy 2010 í París. Hönnun Riccardos 
Tisci vakti mikla athygli, en í vorlínu hans mátti sjá allt frá svarthvítum rokkuðum jökkum, kjól-

um og leggingsbuxum yfir í rómantíska blúndukjóla.
Riccardo Tisci er nú kominn í hóp eftirsóttustu hönnuðanna Parísar. Ólíkir straumar hans í vænt-

anlegri vorlínu komu vel út og augljóst var að hugað var að hverju smáatriði.   - ag

Stílhreint 
Flottur hvítur 
jakki við mittis-
háar svartar 
buxur.

Töff Höfuðföt og upp-
háir, þykkbotna skór 
voru áberandi á sýn-

ingu Givenchy í París.

Munstrað 
Munstrað-
ar buxur og 
skyrtur voru 
áberandi hjá 
Givenchy.

MASKARI Í STAÐ GERVIAUGNHÁRA?  Bobbi Brown hefur sent frá sér nýjan maskara 

sem kallast Extreme party mascara. Hann hefur þann eiginleika að hægt er að byggja hann upp 

með mörgum umferðum yfir daginn, en þess á milli haldast augnhárin aðskilin og mjúk. Þú getur 

geymt gerviaugnhárin heima þegar maskarinn er annars vegar því með hverri umferð þykkjast 

augnhárin og verða meira áberandi, án þess að maskarinn klessist eða flagni af.

Nýtt jólaútlit frá Mac
Snillingarnir í Mac hafa komið með partílegustu línu desember-
mánaðar í formi alls kyns augnskugga og kinnalita. Línan sem kall-
ast Twinkle Twinkle Superstar einkennist af bleikum og fjólubláum 
tónum á augu og varir, rósrauðum og gylltum tónum í kinnaliti og allt 
er þetta með sérlega fallegri glitrandi áferð sem er fullkomin í jóla-
boðin. Umbúðirnar utan um öll herlegheitin eru líka svo fallegar að 
þetta er kjörin gjöf í skóinn handa elskunni. - amb 

Rómantík 
Riccardo Tisci 
hugaði að 
hverju smáat-
riði fyrir vor- 
og sumarlínu 
sína.

Svart og hvítt  
Munstraðar legg-
ingsbuxur og töff 
skyrta úr sumar- og 
vorlínu Givenchy.

ROKKAÐIR 
TÍSKUSTRAUMAR
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Söngkonan Dísella 
Lárusdóttir hefur 

fengið lof fyrir frammi-

stöðu sína í gamanóp-

erunni Ástardrykknum. 

Í viðtali við Föstudag 

segir hún frá því hvernig 

örlögin hafa leitt hana 

inn í sönginn, út í hinn 

stóra heim og alla leið 

inn í Metropolitan-óper-

una. 

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Anton Brink

V
iðtökur á gamanóp-
erunni Ástardrykkn-
um í Íslensku óper-
unni hafa farið fram 
úr öllum vonum að-

standenda. Gagnrýnendur hafa 
farið fögrum orðum um sýn-
inguna og almenningi líkar hún 
sömuleiðis, enda hefur verið upp-
selt á allar sýningar og nokkrum 
aukasýningum verið bætt við. 
Ekki síst hefur Dísella Lárusdótt-
ir vakið verðskuldaða athygli fyrir 
söng sinn og leik í óperunni.

APÓTEKARINN DÍSELLA
Dísella er með tónlistina í blóð-
inu. Hún er dóttir trompetleikar-
ans Lárusar Sveinssonar og leik-
konunnar Sigríðar Þorvaldsdóttur 
og eyddi mörgum æskustund-
um á æfingum með þeim, ýmist 
í Sinfóníunni eða í Þjóðleikhús-
inu. Sjálf ætlaði hún sér hins 
vegar ekki að fara sömu braut og 
alls ekki í tónlistina. „Pabbi sagði 
alltaf við mig: „Hvað sem þú gerir 
Dísella skaltu ekki verða tónlist-
armaður, það er svo mikil vinna.“ 
Þannig að ég ætlaði að verða ap-
ótekari þegar ég var lítil og síðan 
ætlaði ég í heimspeki og sálfræði 
í Háskólanum,“ segir Dísella. 
Það var þó einmitt pabbi henn-
ar sem kveikti neistann í söng-
áhuganum. „Ég var undirleikari í 
kór sem hann stjórnaði, Reykja-
lundarkórnum. Oft söng ég með 
kórnum og þá sagði hann mér 
oft að ég hefði fína söngrödd 
og ég ætti að fara í söngskóla. Í 
lok árs 1998 skráði hún sig því í 
sinn fyrsta söngtíma í Söngskól-
anum í Reykjavík. „Pabbi var svo 
ánægður með hvað mér gekk vel 
og hengdi einkunnirnar mínar 

stoltur upp á ísskápinn. Ég held 
hann hafi innst inni viljað að ég 
yrði söngkona. Hann sagði oft að 
hann dáðist að söngvurum, því 
þeir bæru alltaf hljóðfærin með 
sér hvert sem þeir færu.“ 

KOMIN Á BROADWAY
Hún ætlaði nú samt ekki að taka 
Söngskólann neitt of alvarlega og 
hugsaði fyrst og fremst um að læra 
að syngja fyrir sjálfa sig. En þegar 
hún var nýbyrjuð að læra sá hún 

auglýsingu í Mogganum sem kitl-
aði áhugann. Gunnar Þórðarson 
auglýsti eftir söngvurum fyrir sýn-
ingu á Broadway. „Ég hugsaði með 
mér að það yrði draumur að fá að 
vinna með honum. Svo komst ég 

inn í sýninguna og uppgötvaði 
hvað það var rosalega gaman að 
syngja.“ Síðan hefur hún verið á 
kafi í söngnum. „Ég var bara allt 
í einu farin að vinna sem söngv-
ari, nýbyrjuð í Söng skólanum. Á 
þessum tíma var ég samt alltaf 
að vinna sem poppsöngkona og 
ekki farin að hugsa um klassísk-
an söng. En í kringum árið 2000 
fór ég að gæla við þá hugsun að 
kannski gæti ég orðið óperusöng-
kona.“

ÖRLÖGIN GRÍPA INN
Eftir að hafa fengið smjörþef-
inn af söngnum og sýningunum 
komst ekki annað en söngur að 
hjá Dísellu. Úr varð að hún flutti 
til Princeton í New Jersey, þar sem 
hún lærði óperusöng. Fyrst reyndi 
hún hins vegar við söngskóla í 
Austurríki, þar sem hana langaði 
að læra í Evrópu. Örlögin gripu 
hins vegar í taumana að morgni 
inntökuprófsins. „Ég byrjaði á að 
hitta kennara um leið og ég kom 
út. Sá sagði mér að ég þyrfti engar 
áhyggjur að hafa, ég myndi fljúga í 
gegn. Þegar ég vaknaði um morg-
uninn var ég alveg raddlaus. Ég 
held ég hafi fengið einhvers konar 
bráða frjókornaofnæmi, sem ég 
hef aldrei fundið fyrir, hvorki fyrr 
né síðar. Ég staulaðist í gegnum 
áheyrnarprufuna. Hún var alveg 
hræðileg og pínleg að hlusta á og 
auðvitað komst ég ekki inn.“

Hún var því heldur leið þegar 
hún sneri aftur frá Austurríki. En 
stuttu seinna bárust henni boð um 
að mæta á námskeið til banda-
ríska söngkennarans Lauru Brooks 
Rice sem hér var stödd. Hún sló til 
og leist svona vel á að hún fylgdi 
henni alla leið til Bandaríkjanna, 
þar sem nýtt inntökupróf beið við 
Westminster Choir College í Rider 
University. Í þetta sinn mætti hún 
með upptöku af sjálfri sér, ef ske 
kynni að röddin færi aftur. En hún 
gat vel sungið og flaug inn í skól-
ann. Þaðan útskrifaðist hún árið 
2005.

VILL BÚA Á ÍSLANDI
„Ég er bæði hjátrúarfull og örlaga-
trúar og er viss um að það hafi 
ekki verið nein tilviljun að ég fór 
til Bandaríkjanna,“ segir Dísella. 
Þar kynntist hún líka manninum 
sínum, píanóleikaranum Teddy 
Kernizan. Saman búa þau nú úti 
í Washington og eiga von á sínu 
fyrsta barni. Dísella er þó alltaf 
með annan fótinn heima á Íslandi 

HJÁTRÚARFULL OG ÖRLAGATR

Dísella Fyrst ætlaði hún að verða apótekari þegar hún yrði stór. Örlítið eldri stefndi hún á heimspeki og sálfræði í Háskólanum. Ör-
lögin höguðu því hins vegar þannig að hún lagði listina fyrir sig og fetaði þannig í fótspor foreldra sinna.
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Uppáhaldslandið þitt:

 Íslandið mitt góða.

Borg sem þig langar að heim-

sækja:

Auckland í Nýja-Sjálandi.

Hverjar eru fyrirmyndir þínar: 

Elsku pabbi minn og mamma. Og 

svo lít ég mikið upp til systra 

minna!

Eftirlætis tónlistarmaður: 

Úff, þeir eru nú marg-

ir. En það er nú samt 

einn sem stend-

ur upp úr og hann 

er reyndar ekki úr 

klassíska tón-

listargeiran-

um; Bono! 

Hann er 

algjört 

æði!

Skemmtilegast að gera:

Leika við hundana mína, fara út að borða með 

góðum vinum, fara á hestbak, lesa spennandi 

bók...

En leiðinlegast: 

Að vakna við vekjaraklukku! 

Uppskrift að ljúfum laugar-

degi:

Vakna frekar snemma eftir 

góðan nætursvefn, fara út 

með hundana að hlaupa 

og leika sér, fara svo 

kannski á kaffihús og svo 

heim að elda til veislu 

fyrir góða vini. Svo 

væri ekkert verra að 

vinna í lottoinu 

líka?!
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„Ég las grein í Frétta-

blaðinu þar sem rætt 

var við Mörð Árnason 

um slanguryrðin „skinka“ 

og „hnakki“ og hvort þau 

ættu heima í íslenskri 

orðabók. Ef það er eitt-

hvert slanguryrði sem ætti 

heima í orðabókinni þá er 

það orðið „hellaður“, það 

er orðið svo útbreitt og 

rótgróið orð,“ segir Frosti 

Runólfsson, trommari og 

nemandi í Kvikmynda-

skóla Íslands. Það sem 

er enn merkilegra er að 

hann segist einnig vita 

hvaðan orðið er upprunn-

ið og segir bróður sinn 

Skapta Þór Runólfsson 

hafa átt upptökin. „Orðið 

á uppruna sinn að rekja til 

Lundahverfisins í Garða-

bæ. Bróðir minn og vinur 

hans voru alveg helteknir 

af plötunni Cowboys from 

Hell með hljómsveitinni 

Pantera og notuðu fras-

ann „from hell“ við nánast 

allt. Það þróaðist svo yfir 

í orðið hellaður,“ segir 

Frosti. 

Skapti Þór segir þetta 

rétt hjá bróður sínum. 

Hann og Róbert Björns-

son innanhúsarkitekt 

hafi verið fyrstir til að 

nota orðið. „Ætli þetta 

hafi ekki verið í kringum 

1990 þegar við Róbert 

héngum inni í bílskúr í 

Furulundi og drukkum 

landa og hlustuðum bara 

á hljómsveitina Pantera 

og þá aðallega plötuna 

Cowboys from Hell. Þegar 

fólk spurði okkur svo hvað 

við ætluðum að gera um 

helgar þá svöruðum við 

því alltaf á þann veg að 

við ætluðum að verða 

hellaðir,“ útskýrir Skapti, 

sem er nú búsettur á Dal-

vík þar sem hann starfar 

sem myndlistarmaður og 

kennari.

  - sm

HELLAÐIR Í BÍLSKÚR Í GARÐABÆ

HELLAÐIR Skapti Runólfsson 
myndlistarmaður á heiðurinn 
af orðinu hellaður.

AÐ HLUSTA Á ÞUNGAROKK   Slayer var að gefa út nýja plötu, 28 árum eftir 
að hljómsveitin var stofnuð. Gömlu kallarnir hafa ekkert slakað á, þó að 
hörðustu metalhausar séu ekki á því að platan sé með því betra sem Slayer 
hafi sent frá sér. Spáið líka í öðru, þeir eru búnir að vera í 
bransanum í þrjá áratugi og gefa út plötu sem 
heitir World Painted Blood. Metallica hvað?

AÐ KYNNA SÉR ICESAVE  Djók.

AÐ SJÁ PARANORMAL ACT-
IVITY  Þessi draugamynd náði 
ekki jafn miklu flugi á Íslandi 
og í Bandaríkjunum. Hún er 
ansi hrikaleg og er að renna 
sitt skeið í íslenskum kvik-
myndahúsum. Þeir allra hörð-
ustu ættu að tékka á henni.

AÐ HÆTTA Á FACEBOOK  Facebook er búið, er það 
ekki annars? Það er aldrei of seint að hætta.

ÞAÐ ER EKKI ORÐIÐ 
OF SEINT AÐ …

Eftir að Rihanna gaf út plöturnar 

Music of the Sun og A Girl Like Me 

tók hún U-beygju og gaf út Good 

Girl Gone Bad árið 2007. Í kjölfarið 

varð sviðsframkoma hennar allt 

önnur, hún hóf að klæða sig eins og 

kynlífsþræll á sviðinu og skírskot-

anir í kynlíf urðu algengari. 

Þessi hegðun hefur stigmagn-

ast og fyrir skömmu sendi hún 

frá sér plötuna X-Rated. Eins og 

nafnið gefur til kynna er feimni 

ekki eitt af kjörorðum plötunnar. 

Kynningarefnið er skreytt með 

myndum af Rihönnu, hálfnakinni í 

ögrandi stellingum. Þá hefur hún 

verið áberandi í fjölmiðlum fyrir 

yfirlýsingar sem myndu fá leð-

urklædda mótorhjólagarpa til að 

roðna. Samkvæmt nýjustu viðtöl-

um nýtur Rihanna þess að stunda 

einnar nætur gaman með ýmsum 

karlmönnum, sem verða helst að 

fylla vel út í nærbuxurnar sínar. Þá 

segir hún að jólaóskirnar hennar séu 

gott kynlíf og kjötkássan hennar 

mömmu.

Allt er þetta gott og blessað. Allir 

eiga rétt á því að velja sér bólfélaga 

eftir smekk og margir myndu þiggja 

kynlíf í jólagjöf – meira að segja 

pabbi og mamma. Stefnubreyting 

Rihönnu vekur hins vegar athygli 

og veltir upp spurningunni hvort 

tónlistarmenn verði hreinlega að 

vera opnir um kynlíf sitt til að vekja 

athygli og selja plötur. Rihanna er 

hæfileikarík, en er það ekki lengur 

nóg? Þarf hún að fara niður á stall 

með hæfileikalausum gjálífispíum á 

borð við Pussycat Dolls – sem eru 

betri fatafellur en söngkonur?

Einnig má velta fyrir sér hvort hin 

sanna Rihanna sé að koma í ljós í 

dag. Gaddar, húðflúr og efnislitlir 

kjólar eru kannski hennar ær og 

kýr. Kannski er henni alveg sama 

um plötusölu og vill einfaldlega að 

heimurinn fái nýjustu fréttir af ból-

förum hennar og kynlífsóskum.

POPPSKÝRING: STJÖRNUR VERÐA DJARFARI

● ENGAR BUXUR
Lady Gaga sló 
buxnalaus í 
gegn í fyrra og 
hefur varla farið 
í buxur síðan. 
Frá því að hún 

fór að vekja 
athygli hefur 
hún talað 
frjálslega 
um kynlíf sitt 
og meðlima 

hljómsveitar 
hennar 
og annað 
sem eng-
inn myndi 

ræða um við 
ömmu sína. 

Myndbönd-
in hennar eru 

sérkafli, en þar 
dansar hún á línu 
þess siðlega, en 
sér alltaf til þess 
að myndbandið 
verði ekki svo 

gróft að það verði 
ekki spilað á MTV.

● TÓNLIST EÐA 
ERÓTÍK?
Christina Aguilera gaf 
út plötuna Stripped árið 
2002. Hún fór þá alla 
leið með nýja og ögrandi 
ímynd, sat nánast nakin 
fyrir í karlatímaritum og 
sendi frá sér myndbönd þar 
sem erfitt var að átta sig 
á hvar erótíkin endaði og 
tónlistin byrjaði. 
Viðbrögðin 
létu ekki á 
sér standa 
og plat-
an seldist 
mjög vel 
og var það 
að hluta til 
að þakka 
harðri 
gagnrýni á 
klæðaburð 
hennar, 
sem minnti 
meira á 
klámstjörnu 
en söng-
konu.

SLÆMAR STELPUR 
SELJA PLÖTUR

Í dag er 27. nóvember. Tæpur mánuður í jólin. Auðvitað ætlaðirðu að vera 
búinn með jólastressið á þessum tíma. Þú ætlaðir að læra af reynslunni og 
sigrast á jólaveseninu í eitt skipti fyrir öll. Þegar þú keyptir síðustu gjöfina 
í Select á aðfangadag í fyrra lofaðirðu sjálfum þér að vera búinn að þessu 
veseni í nóvember á næsta ári. En allt kom fyrir ekki og þú átt allt eftir. 
En …

Sköllótti mað-
urinn á myndinni 

heitir Kerry King og er 
gítarleikari Slayer. King 
ræktar snáka í frítíma 
sínum og mætir oft á 
alls kyns snákasýn-
ingar í Suður-Kali-

forníu.

Plötusala dregst saman 
með hverju árinu. Það 
hefur orðið til þess að 
tónlistarfólk gengur 
sífellt lengra til að vekja 
á sér athygli. Rihanna er 
ein af þeim verður djarf-
ari og djarfari.
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EMILÍANA TORRINI  er ekki búin að 
gleyma okkur þrátt fyrir mikla 
velgengni og ætlar að 
halda tónleika á Íslandi 
í febrúar á næsta ári.

Góður vinur Skagamannsins Högna Haraldssonar sendi okkur þessa 
mynd af honum. Vinurinn sagði að Högni væri sláandi líkur fótboltahetj-
unni Fernando Torres. Hann bætti við að Högna þætti það ekki leiðin-
legt og gæti jafnvel notað útlit Spánverjans til að skora hjá stelpunum, 
þrátt fyrir að vera harður stuðningsmaður Manchester United.

Átt þú vin sem líkist einhverjum frægum? Er bróðir 
þinn alveg eins og Nicolas Cage eða er besta vin-
kona þín sláandi lík Katy Perry? Sendu okkur mynd 
á popp@frettabladid.is eða SMS í síma 696 POPP 
(696 7677) og hún gæti birst í næsta tölublaði.

TVÍFARAR FRÆGA FÓLKSINS

ÞAÐ SEM ÞÚ ÞARFT:
Vígt vatn

Biblía
Kaðall

FRAMKVÆMA 
SÆRINGU

Það er stórhættulegt 
að framkvæma sær-
ingu á þeim sem eru 
ekki andsetnir. Gættu 
þess líka vel að sá 
eða sú sem særingin 
er framkvæmd á sé 
ekki með geðsjúk-
dóm. Bittu niður 
þann andsetna og 
plastaðu rúm og nær-
liggjandi húsgögn.

Ákallaðu drottin á 
ákveðinn hátt og 
farðu með bænir úr 
kristinni trú. Skipaðu 
djöflinum að yfirgefa 
líkama hins andsetna 
og ekki taka nei fyrir 
svar. Signdu þig og 
reyndu að signa hinn 
andsetna. Það getur 
verið gott að endur-
taka þetta skref.

Skvettu vígðu vatni 
á hinn andsetta á 
þeim andartökum 
sem bænin leyfir. 
Reyndu að skvetta 
í augu og opin sár. 
Skipaðu djöflinum að 
sýna sig og búðu þig 
undir uppköst hins 
andsetna. Endurtaktu 
skref 2, ef þarf. Gangi 
þér vel.

HVERNIG Á AÐ …

# # #

Auðæfi Fernando Torres 
eru metin á fjórtán milljón-
ir punda, en samkvæmt 
núverandi gengi eru það 
um 2,8 milljarðar íslenskra 
króna. Hann er kvæntur 
æskuástinni sinni, Olalla 
Domínguez Liste, en 
þau giftust fyrr á árinu. 
Þau eiga eina dóttur, 
sem fæddist á árinu og 
hlaut nafnið Nora Torres 
Domínguez. Fernando 
Torres hefur barist við 
meiðsli á tímabilinu, 
en er samt næstmarka-
hæsti leik maður ensku 
úrvals deildarinnar, á eftir 
Jermain Defoe.

● RÍKUR TORRES

POPPKVARÐINN
Nú fara jólin að koma og í 
pakkanum er skattahækk-
un. Svo þegar jólasvein-
arnir fara kemur Emilíana 
Torrini í staðinn. Lífið gæti 
ekki verið betra!

INTERPOL  ætlar að 
gefa út plötu snemma 
á næsta ári. Meðlimir 
hljómsveitarinnar lofa 
svipaðri tónlist og 
á fyrstu plötunni, 
snilldarverkinu 
Turn on the Bright 
Lights.

BOTNLEÐJA  er byrjuð að æfa aftur. 
Nú þarf bara að bóka gigg á Grand 
rokki og þá getum við stokkið 
aftur um nokkur ár. Bless kreppa.

ÁSDÍS RÁN  
verður í Hag-
kaupsbæklingnum 
á næstunni. Það 
verður vonandi 
djúsí. Ef þú finnur 
bæklinginn inni á 
klósetti í vinnunni, 
ekki taka hann 

upp. 

HAFDÍS HULD  er flutt til Íslands. 
Þurfum við þá nokkuð að hlusta 
oftar á lagið um köngulóna?
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JÓLIN  eru að 
koma. Það er 

svona bæði 
og.

LIVERPOOL  er dottið út 
úr Meistaradeildinni. Jájá, 
það er Liverpool-maður 
að skrifa þetta. Svo er 
alltaf leiðinlegt að horfa á 
eftir ensku liðunum svona 
snemma. Látið ekki svona.

SKATTAR  hækka. Bæði tekjuskattur og 
skattur á nammi og áfengi. Það verður 

sem sagt dýrara og dýrara að hella bjór út í 
M&M. Í vinnunni.
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Viðurkenndar 
stuðningshlífar
í úrvali
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„Við erum búin að fylla tvö nám-

skeið,“ segir Sindri Már Heimisson, 

framkvæmdastjóri Hljóðfærahúss-

ins-Tónabúðarinnar, um DJ-nám-

skeið sem hefur göngu sína þar í 

næstu viku. Námskeiðið er ætlað 

þeim sem eru að stíga sín fyrstu 

skref í plötusnúðafaginu og verður 

farið ítarlega yfir öll mikilvægustu 

atriði DJ-tækninnar ásamt græjum 

og tilheyrandi búnaði.

„Það komast ekki nema sex til 

átta manns að í hverjum hópi því 

þetta á að vera nokkuð „hands 

on“ námskeið. Við erum búnir að 

útbúa svið með græjum og góðu 

hljóðkerfi. Þátttakendur verða 

svo skikkaðir upp á svið og látnir 

spreyta sig, svo menn fara ekki út 

af þessu námskeiði án þess að hafa 

lært eitthvað,“ segir Sindri Már. 

Hvert námskeið er þrjú kvöld og 

tveir tímar í senn, en kennslan er 

í höndum Guðna Impulze. „Guðni 

er nýbúinn að klára hljóðupptöku-

nám í Amsterdam, en hann hefur 

verið að plötusnúðast mikið hérna 

heima og gefa út eigið efni á vínyl. 

Hann er ungur og upprennandi og 

hefur lagt mikla vinnu í að undirbúa 

námskeiðið,“ segir Sindri.

Aðspurður segir hann bæði 

stelpur og stráka hafa skráð sig á 

námskeiðið. „Það er meira komið 

af strákum, en við viljum endilega 

hvetja stelpurnar til að mæta líka 

og það eru nokkrar komnar. Fólk er 

svolítið að spyrja út í aldurinn, en 

það þarf ekki að hafa áhyggjur því 

þetta er stílað inn á byrjendur og 

þeir eru að koma úr öllum áttum. 

 - ag

DJ-NÁMSKEIÐ FYRIR BYRJENDUR

BYRJENDUR SPREYTA SIG Sindri Már segir 
mikla eftirspurn hafa verið eftir DJ-námskeiði 
og býst við að halda fleiri námskeið á kom-
andi ári. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁNUppselt er á útgáfutónleika 

karlakórsins Fjallabræðra í 
Háskólabíói á sunnudaginn. 
Bræðrunum hefur sem sagt 
tekist að fylla 970 manna við-
hafnarsal bíósins, sem hlýtur 
að teljast frábær árangur 
miðað við stuttan líftíma 
kórsins og þá staðreynd að 
hann hefur ekki eytt pening-
um í dýrar auglýsingar. Einnig 
er merkilegt að stórtenórnum 
Kristjáni Jóhannssyni hefur 
ekki tekist að fylla salinn, 
hvorki fyrir tónleika sína á 
föstudag né laugardag, sem 
gerir árangur Fjallabræðra 
ennþá merkilegri.

Fjallabræður eru samt ekki 
þeir einu sem fylla stóra 
salinn í Háskólabíói, því upp-

selt er á tónleika 
Emilíönu Torrini í 
febrúar. Auka-
tónleikum hefur 
þegar verið bætt 
við og þegar 

þetta er 
skrifað eru 

miðar 
eftir, 
en fólk 

ætti að hafa hraðar hendur til 
að ná miðum því Emilíana er 
gríðarlega vinsæl. Emilíana er 
stödd í Þýskalandi þessa dag-
ana þar sem hún kemur fram 
á fernum útvarpstónleikum 
frammi fyrir áhorfendum og 
annað kvöld kemur hún fram 
í vinsælasta sjónvarpsþætti 
landsins.

Ný plata frá 
hljómsveit-
inni Kimono 
er loksins 
væntanleg 
í næstu 
viku. Platan 
hefur hlotið 
nafnið Easy 
Music for 
Diffic-
ult People og er sú þriðja í 
röðinni. Fjögur ár eru liðin frá 
því að Kimono sendi frá sér 
hina frábæru Arctic Death 
Ship svo að aðdáendur mega 
kætast.

Og meira um góða tónlist. 
Morðingjarnir hafa sent frá 
sér plötuna Flóttinn mikli. 
Morðingjarnir spila gríðarlega 
skemmtilega poppskotna 
pönktónlist og miðað við 
lögin sem hljómsveitin hefur 
sett á netið lofar platan virki-
lega góðu. - afb
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Tónlistarmanninum Gísla 
Galdri Þorgeirssyni þykir 
ákaflega vænt um græj-
urnar sínar. Mest þykir 
honum þó vænt um 
nýfædda dóttur sína sem 
gæti átt framtíð fyrir sér 
sem þungarokkstrommari.

„Þetta byrjaði þegar ég keypti fyrstu 

DJ-græjurnar mínar,“ segir Gísli 

Galdur um græjuáhuga sinn. „Þegar 

ég var lítill átti ég aldrei leikjatölvur 

eða neitt þannig. Ég kem ekki frá 

mjög tölvusinnuðu heimili en í seinni 

tíð hef ég orðið smá tölvunörd. 

Þetta kom svona hægt og bítandi 

og þetta er búið að vera langverst 

seinustu árin.“

Áttu erfitt með að standast freist-
inguna þegar þú stendur slefandi 
yfir einhverri græju úti í búð? Stekk-
urðu á hana án þess að hugsa þig 
tvisvar um?

Nei, ég er ekki alveg svo sjúkur 

enn. Ég tók smá flipp í góðærinu 

og keypti analog-syntha, sem var 

mín 2007-eyðsla. Það var líka bara 

góð fjárfesting enda eru þeir ekkert 

búnir að falla í verði. Eins og staðan 

er núna kaupir maður sér græjublöð 

og lætur sig dreyma. Maður er ekki 

beint á eBay þessa dagana,“ segir 

hann og kímir. „Ég keypti rosamikið 

af synthum á eBay. Maður datt oft 

niður á einhverja góða díla. Ég hef 

alla vega ekki verið svikinn enn í 

gegnum eBay.“ 

Gísli hefur einnig keypt græjur 

á ferðalögum sínum erlendis. „Það 

er gaman að fara í notaðargræju-

búðir. Það er ein í New York sem er 

fáránlega lítil. Það er rosalega hátt 

til lofts en það komast örugglega 

tveir þangað inn í einu. Þarna er 

rosalega þröngur gangur og bara 

troðið af græjum. Við erum að tala 

um marga metra upp í loft. Það er 

mjög gaman að skoða það, nema 

gaurinn sem á þetta er rosalega 

leiðinlegur, svona týpískur pirraður 

New York-ari.“

Hvað ertu eiginlega búinn að eyða 
miklu í græjur síðan þú gerðist græju- 
og tölvunörd?

„Þetta er náttúrulega ómetanlegt 

allt saman því maður er búinn að 

nota þetta í alls konar músík. Þetta 

er örugglega verðmætara en bíllinn 

minn.“

Í gegnum árin hefur Gísli sankað 

að sér ótalmörgum græjum sem, 

sumar hverjar, eru í lítilli notkun. Þá 

er ekki úr vegi að taka til sinna ráða 

og hreinsa aðeins til, enda komin ný 

manneskja í heiminn sem þarf að 

sjá fyrir. „Í kreppunni þarf maður 

að reyna að selja eitthvað af þessu 

sem maður notar ekki því núna þarf 

maður að fara að kaupa bleyjur,“ 

segir hann og á þar við hana Bríeti 

Eyju sem fæddist 19. október síðast-

liðinn. Spurður hvort sú litla muni erfa 

græjuáhuga föður síns segir hann 

það vel hugsanlegt. „Ég held að hún 

gæti vel orðið metaltrommari. Núna 

þarf maður að reyna að finna lítið 

trommusett handa henni.“

 freyr@frettabladid.is

FRUMBURÐURINN ER 
VERÐMÆTASTA OG 
NÝJASTA GRÆJAN 

VERKEFNIÐ
Ég er að vinna plötu með 
Jóni Atla Helgasyni, Hair-
doctor. Við erum komnir 
með nýja hljómsveit sem 
heitir Human Woman. 
Þetta byrjaði sem remix-
verkefni en síðan fórum 
við að vinna lög og erum 
komnir af stað. Ég held 
við ætlum að reyna að 
gefa út plötu. Síðan er 
ég að fara í óperu sem 
heitir Farfuglinn sem á að 
vera í Salnum í Kópavogi. 
Messíana Tómasdóttir 
skrifar óperuna upp úr H. 
C. Andersen-sögu. Þetta 
er í fyrsta skipti sem 
maður reynir við það.“

POPPGÚRÚINN: GÍSLI GALDUR KEYPTI ANALOG-SYNTHA Í GÓÐÆRINU

DÓTAKASSINN
„Það sem ég nota örugglega mest er Roland Juno-60 
analog hljóðgervill, stundum með „dass“ af Roland Space 
Echo-i og síðan en ekki síst Apple Imac-tölvuhesturinn 
minn sem tekur upp allt sem ég segi honum að taka upp. 
Fleiri uppáhaldsgræjur eru til dæmis Korg Delta og Roland 
SH-101 analog hljóðgervlar. Kúabjallan og alls kyns hristur 
eru líka mjög mikilvægir hlutir í mínu stúdíói enda er oftar 
en ekki verið að taka upp tónlist með „bíti“ í.“

NÝJA GRÆJAN
„Bríet Eyja Gísladóttir. 
Fékk hana núna um miðj-
an október og er rosa 
ánægður með hana. Hún 
er verðmætasta græjan 
sem ég á og hún gerir 
alls kyns skemmtileg 
hljóð og svona. Einnig 
fékk ég fyrir stuttu mónó 
hljóðgervil sem heitir 
Dave Smith Moph. Hann 
er mjög skemmtilegur en 
kemst ekki nálægt Bríeti í 
svo mörgu.“

MEÐ NÝJUSTU GRÆJUNA
Gísli heldur á nýfæddri dóttur sinni 
innan um uppáhaldsgræjurnar sínar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Einar Thor gerir armbönd undir 
nafninu Thor‘s Hammer og vinnur þau 
alfarið sjálfur. Hann verkar meira að 
segja nautsleðrið.

Einar Thor hefur hannað leðurarmbönd undir 
nafninu Thor‘s Hammer síðastliðin tvö ár og vakið 
nokkra athygli fyrir. Armböndin eru meðal annars 
unnin úr nautsleðri og fiskroði og sækir Einar Thor 
innblástur sinn mikið í íslenska goðafræði. 

Einar hefur verið búsettur í Danmörku und-
anfarin ár og hefur stundað nám meðal annars í 
iðnhönnun, vefhönnun og innanhússarkitektúr og 
nýlega komst hann inn í Inkubator sem er fyrsta 
frumkvöðlahús Kaupmannahafnar, ásamt því að 
sækja um í frumkvöðlanám í Niels Brock Business 
College.

„Ástæðan fyrir því að ég fór að hanna armböndin 
var sú að mér fannst erfitt að fá flott leðurarmbönd 
og ákvað því að búa þau til sjálfur,“ útskýrir Einar 
sem tekur fram að hann verki sjálfur leðrið. „Ég vinn 
þetta allt frá a til ö. Ég vinn mest með nautsleður 
en hef einnig unnið með snákaskinn og fiskroð.“ 

Þó að Einar sæki innblástur sinn til ásatrúar seg-
ist hann sjálfur vera trúleysingi. „Ég er sjálfur ekki 
ásatrúar, en við eigum alveg einstakan sagnaarf 
sem auðvelt er að sækja innblástur í.“

Einar vinnur nú að nýrri skartgripalínu, Rokk-
meister, sem hann hannar ásamt gullsmiðnum 
Jónasi Breka Magnússyni. Auk þess vinnur hann 
hörðum höndum að því að koma Þórshamri í versl-
anir á Norðurlöndunum, en sala er hafin í Bretlandi 

og Frakklandi. „Það er búin að vera mikil eftirspurn 
eftir Þórshamri og ég stefni á að koma þessu í 
búðir strax á næsta ári. Ef einhverjir hafa áhuga á 
að taka Þórshamar til sölu heima á Íslandi þá mega 
þeir endilega hafa samband.“   - sm

POPPTÍSKA: EINAR THOR HANNAR LEÐURARMBÖND Í DANMÖRKU

NÝ LÍNA Einar hefur nýlega hafið að framleiða sérstakar ullarpeysur 
undir nafninu Thor‘s Hammer. 

INNBLÁSTUR Í ÁSATRÚ
Hér má sjá eitt af armböndunum sem 
Einar hannar. Hann sækir innblástur í 
íslenska goðafræði. 

SÆKIR INNBLÁSTUR 
Í ÁSATRÚNA

EINAR THOR Einar 
hannar leðurarmbönd 
undir nafninu Þórs-
hamar. Hann er bú-
settur í Danmörku. 

Önnur plata 
Vampire Weekend 
er væntanleg 12. 
janúar. Hún heitir 
Contra og fylgir 
eftir fyrstu plötu 
bandsins sem kom 
út 2007 og vakti 
verðskuldaða 
athygli. Miðað við 
fyrstu smáskífuna 
af Contra, hið 
æpandi hressa 
lag „Cousins“, er 
hljómsveitin enn 
að blanda saman 
frískandi gítar-
poppi, Afríkutökt-
um og hátóna söng 
aðalmannsins Ezra 
Koenig. Margir 
ættu því að bíða 
spenntir eftir 
Contra.

NÝTT FRÁ VAMPIRE WEEKEND
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Dikta sendi á dögunum frá sér plöt-

una Get it Together, sem er þeirra 

þriðja og sú sem skartar langflott-

asta umslaginu, að mínu mati. Ég 

hitti Hauk og Jón Þór inni í þröngu 

viðtalsherbergi á dögunum og átti 

við þá notalegt spjall.

Frábær plata

– Hvernig finnst ykkur þessi plata?
Haukur: „Fáránlega góð, bara.“

– Fáránlega góð?

Haukur: „Hún er betri heldur en við 

bjuggumst við að hún yrði.“

– Hvað er svona gott við hana?

Haukur: „Þetta eru bara svo góð 

lög.“

Á þessum tímapunkti er Jón Þór 

byrjaður að hlæja. Hann furðar sig 

á félaga sínum, sem er yfirleitt hóg-

værðin uppmáluð, ljúfur drengur sem 

er ekki gefinn fyrir stæla. Haukur er 

fljótur að gefast upp og fer að tala 

af alvöru um plötuna.

Haukur: „Við vorum tilbúnir með 

30 lög…“

Vúps. Ég kannast við það sem 

Haukur er að segja og reyni að muna 

hvar ég las það. „Ahh, já,“ hugsa ég. 

„Þeir voru í viðtali í Fréttablaðinu 

fyrir skömmu.“ Þegar Jón Þór tekur 

við og byrjar að tala um að þeir unnu 

plötuna sjálfir, sneru tökkunum og 

stjórnuðu upptökum reyni ég að 

beina umræðunni í annan farveg 

– enda flest búið að koma fram um 

plötuna sem þarf að koma fram. 

Eftir langt spjall um hversu langan 

tíma vinnsla plötunnar tók, hvernig 

lýðræðið virkar í hljómsveitinni og 

hversu góðir vinir strákarnir eru get 

ég ekki setið á mér lengur.

– Ef ég myndi stilla ykkur við hlið-
ina á Mínus, þegar hún var upp á sitt 
besta, myndi sjást mikill munur – er 
Dikta ljúflingaband?
Haukur: „Mínus er líka ljúflinga-

band.“

Jón: „Við gerum allavega ekki út á 

það að vera „bad ass“.“

– Gefið þið til góðgerðamála?

Haukur: „(Hlær) Ef við ættum 

peninga aflögu myndum við gera 

það.“

Jón: „Þú sækir reglulega sæðis-

banka, þannig að þú gerir það sem 

þú getur.“

Haukur: „Já, reyndar.“

– Í alvöru?

Báðir: „Nei.“

Trommarinn stelur viðtalinu

Haukur sleppur aldrei við að ræða 
um starf sitt í viðtölum, enda er hann 
læknir. Jón Þór virðist ekki hafa spurt 

Hauk nægilega mikið út í starfið þar 
sem hann tekur yfir viðtalið í stutta 
stund til að ræða við Hauk.
Jón: „Þurftirðu einhvern tíma að 

starfa á húð- og kynsjúkdóma-

deild?“

Haukur: „Já.“

Jón: „(Hlær) Það hlýtur að vera 

svolítið spes að vera kannski 25 

ára karlmaður með kynfæravörtur 

og koma í skoðun og þar er kannski 

söngvarinn í uppáhaldshljómsveit-

inni hans.“

Haukur: „Ég get ekkert tjáð mig 

um það.“

Jón: „(Hlær) Þú værir kannski að 

skoða á honum félagann og á meðan 

væri hann eitthvað: „Djöful er gott 

lagið þarna …“ Og svo fer jafnvel 

blóð að renna í félagann.“

(Allir hlæja)

Jón: „Má fólk biðja um einhvern 

annan?“

Haukur: „Jú, það má alveg.“

Jón: „Hefurðu lent í því?“

Haukur: „Nei. Fólk ber mikið traust 

til mín. Ég hef samt gefið eiginhand-

aráritun í vinnunni.“

– Ertu viss um að það hafi ekki 
verið á lyfseðil?
Haukur: „Það var einmitt á vottorði. 

Ég skrifaði á vottorðið og spurði 

hvort það væri ekki nóg.“

– Hefurðu bjargað lífi?
Haukur: „Örugglega … alveg pott-

þétt.“

– Svona fólk lætur mér líða illa á 

kvöldin. Ég hef ekki áorkað neinu. 
Svo er fólk sem er aðeins eldra en 
ég að bjarga mannslífum.

Gríðarleg keyrsla

Eftir stuttar umræður um atvinnu-

flugnám Jóns, pólitík, skítkast, 

flokkapólitík og vangaveltur um 

popp og hvernig fólk komst af án 

Netsins byrjum við aftur að ræða 

um plötuna. Það er ekki mikið pláss 

eftir undir viðtalið, svo að það er 

best að koma sér að efninu.

– Hvað viljið þið að platan geri fyrir 
Diktu? Er búið að redda dreifingu í 
útlöndum og bóka túr og svona?
Haukur: „Nei. Útlönd eru algjörlega 

óráðin. Við vildum í fyrsta lagi koma 

plötunni út á Íslandi og fylgja henni 

vel eftir. Við héldum náttúrulega 

útgáfutónleika á fimmtudaginn 

– mættirðu?“

– Já, sáuð þið mig ekki? Ég hitti 
þig! (bendir á Jón)
Jón: „Já.“

BURÐAR-
STÓLPAR 
SAMFÉLAGSINS
DIKTA Í VIÐTALI UM NÁN-
AST EKKERT (ENDA ALLT 
BÚIÐ AÐ KOMA FRAM)
Það hefur oft komið fram að Haukur Heiðar, söngvari 
Diktu, sé læknir. Spurður hvort hann hafi bjargað lífi 
svarar hann: „Örugglega“. Þvílík hógværð. Það sem ég 
vissi ekki áður en ég tók viðtalið var að hinir meðlimir 
hljómsveitarinnar eru einnig í gríðarlega mikilvægum 
hlutverkum í samfélaginu. Trommarinn Jón Þór verður 
væntanlega orðinn fullgildur flugmaður um áramót-
in og Jón Bjarni gítarleikari og Skúli bassaleikari eru 
báðir að læra að verða kennarar. Það mætti því segja 
að framtíð Íslands standi og falli með hvort meðlimir 
Diktu standi sig í starfi. Þeir eru burðarstólpar samfé-
lagsins – og þeir eru ekki einu sinni orðnir þrítugir.

EKKI BAD ASS Drengirnir í 
Diktu eru afar ljúfir að sjá.

ORÐ: Atli Fannar Bjarkason
MYNDIR: Stefán Karlsson

„ÞAÐ HLÝTUR AÐ VERA 

SVOLÍTIÐ SPES AÐ VERA 

KANNSKI 25 ÁRA KARL-

MAÐUR MEÐ KYNFÆRA-

VÖRTUR OG KOMA Í 

SKOÐUN OG ÞAR ER 

KANNSKI SÖNGVARINN 

Í UPPÁHALDSHLJÓM-

SVEITINNI HANS.“

OPIÐ: MÁN-FÖS 12-18 / LAU 10-16 / SUN 12-16
STENDUR TIL  13 .  DESEMBER

Drífa ehf. - Suðurhrauni 12c - Garðabæ - Sími 555 7400 - www.icewear.is
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2.400,- 2.400,-

3.500,- 3.500,-

Tilvalin jólagjöf!
Dömu og herra loðfóðraðar rússkinnsvörur
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Haukur: „Við vorum gríðarlega 

ánægðir með tónleikana. Troðfullt 

hús á Nasa, sem er ótrúlega skemmti-

legt. Tónleikarnir gengu líka alveg 

svakalega vel. Við ætlum að halda 

áfram að spila hérna heima, kynna 

plötuna.“

Jón: „Við byrjum ekkert að pæla í 

útlöndum fyrr en 2010 í fyrsta lagi. 

Það er allt óráðið. Við erum aðeins 

að anda núna. Það er búið að vera 

mikið að gera, koma þessari plötu 

út og halda útgáfutónleikana.“

Haukur: „Þetta er búið að vera svaka-

leg keyrsla – að klára þessa plötu er 

búin að vera algjör geðveiki. Maður 

er búinn að vera í 300% vinnu í þrjá 

mánuði. Á fullu í vinnunni og svo öll 

kvöld og allar helgar í plötunni.“

Get it Together með Diktu 

er komin í verslanir.

ALDREI BOÐIÐ Í POPPPUNKT
Dikta er gríðarlega vel menntuð hljómsveit. Meðlimir neita 
að svara því hvort hljómsveitin sé sú gáfaðasta á landinu, 
en harma um leið að þeim hefur aldrei verið boðið að taka 
þátt í Popppunkti. „Dr. Gunni hefur aldrei boðið okkur að 
taka þátt í Popppunkti – samt var Skúli bassaleikari í Gettu 
betur,“ segir Haukur í laufléttum dúr. „Dr. Gunni er örugg-
lega hræddur við okkur – hann veit að við myndum rústa 
þessu.“ Popppunktur snýr að öllum líkindum aftur á næsta 
ári og Dr. Gunni segir ekki loku fyrir það skotið að Diktu 
verði boðið að taka þátt. „Ef þeir haga sér vel,“ segir hann.
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Bloodgroup sendi frá sér frumburðinn, 

Sticky Situation, í lok ársins 2007 

og póstnúmerið 700 varð skyndi-

lega svalt á ný. Tónlistin var hrein 

danstónlist, drifin áfram af hörð-

um trommutöktum og baneitruðum 

syntha-bassalínum, og söngparið Lilja 

og Janus sungu á víxl; Janus eins 

og andsetinn maður og Lilja eins og 

engill. Frábært kombó sem skapaði 

skemmtilega kontrasta í tónlistinni.

Ég hitti systkinin Lilju og Hall 

á Prikinu (599 póstnúmerum frá 

Egilstöðum) og átti við þau stutt 

en afar ánægjulegt spjall.

Jæja, hvað heitir nýja platan?
Lilja: „Dry Land.“

Og hvernig berið þið hana saman 
við þá fyrri?
Hallur: „Fyrir okkur er þetta nokkuð 

rökrétt framhald af fyrri plötunni, 

allavega fyrir okkur. Við vorum ekki 

beint starfandi hljómsveit þegar við 

gerðum hina plötuna. Við bjuggum 

öll hvert á sínum staðnum, hittumst 

bara annað slagið og tókum upp 

búta.“

Lilja: „Við vorum að gera fyrstu plöt-

una þegar ég var enn þá í menntó. 

Við erum farin að pæla aðeins meira 

í textum núna. Á fyrri plötunni var 

maður aðallega að semja svona 

„Get your ass on the dancefloor“-

texta, en nýju textarnir eru á aðeins 

alvarlegri nótum.“

Hvar var platan tekin upp?
Hallur: „Hún er að mestu leyti tekin 

upp í stúdíóinu okkar niðri á Granda, 

sem heitir Stúdíó Síld.“

Lilja: „Við byrjuðum að semja hana 

og pródúsera fyrir ári.“

Hallur: „Já, við byrjuðum úti í Berlín. 

Við vorum með hús þar, þar sem við 

vorum með stúdíó.“

Og þið takið upp sjálf?
Hallur: „Jú.“

Það hafa orðið einhverjar manna-
breytingar ekki satt?
Lilja: „Við erum fjögur eftir.“

Hallur: „Þetta er samt í raun sami 

mannskapur og tók upp fyrri plötuna. 

Í millitíðinni hefur fólk hins vegar 

komið og farið.“

Lilja: „Styrmir og Benni voru aðal-

lega að spila með okkur læf, en í 

upptökum hafa þetta mestmegnis 

verið við.“

Hallur: „Já eiginlega bara við. Það 

þróaðist eiginlega aldrei út í það 

að þeir tækju þátt í stúdíóvinnunni 

með okkur.“

Hvað er fram undan á tónleikadag-
skrá Bloodgroup?
Hallur: „Við erum að spila í desember 

í London á vegum IMX. Þetta eru 

sem sagt allar Norðurlandadeild-

irnar saman með þetta kvöld og 

það kemur ein hljómsveit frá hverju 

landi. Fyrirbærið kallast „JAJAJA“ og 

er hugsað sem svona mánaðarlegt 

Norrænt klúbbakvöld.“

(John Kennedy sem sér um Xpos-

ure á XFM-útvarpsstöðinni valdi 

tónlistarmenninina sem koma fram í 

jólapartíi JAJAJA en þeir eru: Harrys 

Gym frá Noregi, Sofia Talvik frá Sví-

þjóð og Bloodgroup frá Íslandi.)

Ætlið þið að fara í tónleikaferð í 
kjölfar plötunnar?
Hallur: „Ég býst við að við förum ekki 

í neitt af viti fyrr en næsta sumar. Við 

spilum kannski á einstaka tónleikum 

fram að því en það verður engin 

svona löng tónleikaferð.“

Lilja: „Við reynum að sjálfsögðu að 

gera sem mest af því að spila úti en 

það getur verið svolítið erfitt. Það 

kostar náttúrulega peninga og svo 

er líka mikið að gera.“

Hvað gerið þið þegar þið eruð ekki 
að hljómsveitast?
Hallur: „Ég er búinn að vera að 

hljómsveitast síðasta eina og hálfa 

árið.“

Lilja: „Og ala upp krakka.“

Hallur: „Já, og hef ekki verið að 

vinna neitt.“

Lilja: „Ég er í sálfræði í Háskólanum 

og alveg á fullu í því. Raggi, Janus 

og Hallur eru aðallega búnir að vera 

í þessari vinnu sem fylgir því að 

pródúsera plötuna, og ég verið að 

hlaupa úr Bókhlöðunni til að taka 

upp söng.“

Hvernig græjur notið þið?
Hallur: „Við hættum að nota tölvur 

fyrir einu og hálfu ári síðan. Í staðinn 

notum við trommuheila og samplera. 

Síðan erum við með analog synth-

eseisara, svona af gamla skólanum. 

Síðan erum við með læf radd-effekta. 

Við setjum raddir Janusar og Lilju 

í gegnum mixer sem ég er með, 

þannig að ég get sent þær út með 

alls konar „delay“ og „reverb“ og 

effektað.“

Ef á morgun yrði aftur árið 1990 
væruð þið í góðum málum læf?

EKKERT ÓGÆFUFÓ
Í inngangi viðtals við hljómsveitina Bloodgroup er nauðsynlegt að þrennt komi 
fram. Hljómsveitin er frá Egilsstöðum, Egilsstaðir færðu okkur Súellen á níunda 
áratugnum og það eru systkini í hljómsveitinni Bloodgroup. Þar með höfum við 
afgreitt klisjurnar þrjár og getum vonandi haldið áfram. Fæst viðtöl sem ég hef 
lesið við sveitina hafa náð að kafa dýpra en þetta, og þau í Bloodgroup eru ör-
ugglega orðin hundleið á hugmyndasnauðum blaðamönnum með spurningar á 
borð við: „Jæja, hvernig er svo að vera með Færeyingi í hljómsveit?“

Fyrsta lagið sem fær að hljóma af Dry Land nefnist „My 
Arms“. Janus er í aðalhlutverki í laginu og í fyrsta skipti fá 
hlustendur að heyra mýkri hlið hans sem söngvara. Lagið er 
í rólegri kantinum og bakraddir Lilju gæða lagið lífi og enn 
meiri mýkt. Fallegar strengjaútsetningar setja svo punktinn 
yfir i-ið og eftir nokkrar hlustanir er þetta lag búið að festa 
sig kirfilega í heilaberki mínum. Frábært lag og eitt það allra 
besta sem ég hef heyrt frá Bloodgroup. A plús!

ORÐ: Haukur V. Alfreðsson
MYNDIR: Vilhelm Gunnarsson

Í TAKT VIÐ FORTÍÐINA
Bloodgroup gæti horfið aftur til 
ársins 1982 án þess að þurfa að 
endurskipuleggja tækjakostinn.



Hljómsveitinni The Strokes hefur 

gengið erfiðlega að byrja á sinni 

fjórðu plötu. Aðallagahöfundurinn, 

söngvarinn Julian Casablancas, 

ákvað að bregðast við aðgerðar-

leysinu og réðst í gerð þessarar 

fyrstu sólóplötu sinnar.

Platan er frábrugðin The Strokes 

að því leyti að hún er meira í átt 

að poppi og danstónlist heldur en 

rokkinu sem New York-sveitin er 

þekktust fyrir. Stundum eru líkindin 

við The Strokes greinileg eins og í 

fyrsta laginu, hinu prýðilega Out 

of the Blue en annars staðar fetar 

Casablancas allt aðrar slóðir. Þar má 

nefna hina þrælgóðu sálarballöðu 

4 Chords of the Apocolypse og 

hið kántrískotna Ludlow St., sem 

er stórundarlegt en venst bara vel. 

Casablancas sýnir að hann er langt 

í frá verri án félaga sinna og jafnvel 

enn betri, miðað við síðustu útgáfur 

The Strokes. 

Phrazes for the Young er uppfull 

af skemmtilegum tónpælingum og 

áhugaverðum textum og Casablanc-

as sjálfur virðist njóta sín til hins 

ítrasta, orðinn sáttur fjölskyldufaðir 

og leiður á sukklíferninu. Lögin átta 

eru flest mjög góð, sérstaklega samt 

þau fjögur fyrstu. Hin vantar herslu-

muninn til að halda manni gapandi 

spenntum.

Niðurstaða, flott sólóplata frá 

forsprakka The Strokes. Fjölbreytt 

og áhugaverð. 

 Freyr Bjarnason
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World Painted Blood er frábær plata. 

Sama hvað sjóaðir Slayer-aðdáend-

ur sem biðu eftir annarri South of 

Heaven segja. Platan er stútfull af 

nístandi gítarriffum, brjálæðislegum 

trommuleik og söng sem beinlínis 

kallar á að Tom Araya verði lagður 

inn á stofnun. Hann er kominn á 

fimmtugsaldurinn og er ennþá að 

semja texta sem hefjast á orðunum: 

„Illness, infected born mutilated 

strain.“

Platan hefst á titillaginu, sem gefur 

tóninn fyrir það sem koma skal. Það 

er ótrúlegt að hugsa til þess að Slayer 

hafi verið á hápunkti ferils síns fyrir 

tuttugu árum. Fáir karlar á þessum 

aldri rokka eins hart með víagra-fyllta 

limina úti. Metallica reynir, en kemst 

ekki með vel snyrtar tærnar þar sem 

Slayer er með skítuga hælana.

Lög eins og titillagið, Snuff og 

Public Display of Dismemberment eru 

hrikalega skemmtileg og hressandi, 

eins og reyndar platan öll. Hún er eins 

og blóðsletta í andlitið á boxbardaga 

– kemur skemmtilega á óvart þó að 

manni bregði fyrst. - afb

POPPPLATA: GAMLIR KARLAR MEÐ LIMINA ÚTI

POPPPLATA: FJÖLBREYTT OG ÁHUGAVERÐ

AÐALSTROKAN 
MEÐ ALLT Á TÆRU

JULIAN
CASABLANCAS
PHRAZES FOR THE 
YOUNG

DÁNLÓDAÐU: 11th 
Dimension, 4 Chords of 
the Apocalypse, Out of 
the Blue

SLAYER MÁLAR 
BÆINN RAUÐANN

SLAYER 
WORLD PAINTED 
BLOOD

DÁNLÓDAÐU: Snuff, 
World Painted Blood

ÓSKAGJÖF
útivistarfólksins

Mótorhjóla- og 
vélsleðagallar

Nolan hjálmar

Töskur á 
hjól og sleða

Hanskar í 
miklu úrvali

Gleraugu og
hlífðarbúnaður

Mótorhjóla-
og sleðaskór

Bolir, peysur 
og jakkar 

Kletthálsi 3  |  110 Reykjavík   |   Sími 540 4900  |   

www.arctictrucks.is

Loftdælur og
aukabúnaður

Sætaáklæði sem
�����������	��
���

Talstöðvar og 
GSP tæki

Spil í ýmsum
stærðum

Álkassar
margar stærðir

Lambhúshettur
og undirfatnaður

færðu hjá 
Arctic Trucks

Hverfisgötu 82, 
s. 551 1195

Topp 5 Jazz Labels

Opið frá kl.11–19 virka daga
Lau. frá kl. 11–18

1.

3.

4.

5.

2.

Lucky Records er með mikið úrval af jazz á
vínil og geisladiskum og reynir alltaf að vera
með plötur frá þessum útgáfufyrirtækum.
Mikið úrval er af nýpressum af klassískum
jazz titlum sem væru flottar undir jólatréið.

Hallur: „Jájá, við getum alveg farið 

niður í 1982 sko, án þess að eitthvað 

myndi klikka. Það voru trommuheilar 

þá og allt þetta sem við erum að 

nota.“

Er ógæfa á ykkur samhliða spila-
mennskunni? Eruð þið ógæfufólk?
Hallur: „Nei, það er eiginlega leið-

inlega lítið um ógæfu.“

Lilja: „Það er mismikil ógæfa á 

okkur.“

Hallur: „Já, á milli aðila þá?“

Lilja: „Já, sumir eru meira ógæfufólk 

en aðrir. En við fáum okkur alveg 

bjór þegar við erum að spila.“

Eru útgáfutónleikar fyrirhugaðir?
Hallur: „Já, við ætlum að reyna að 

gera það í janúar.“

Nú spyr Lilja hvort ég sé ekki með 

útúrflippaða spurningu í lokin. Ég var 

því miður ekki með slíka spurningu 

á reiðum höndum en ákvað þó að 

spyrja þau hvort þau væru aldrei í 

„beef-i“. Systkinin horfðu hlæjandi 

á blaðamann eins og hann væri fá-

ráður (réttilega) og ég umorðaði 

spurninguna og spurði þau hvort 

þau ættu óvinahljómsveitir.

Lilja: „Nei, ég lít ekki þannig á að 

við eigum óvinahljómsveitir. Það er 

enginn óvinur okkar. Við höfum lent 

í veseni við aðrar hljómsveitir en það 

þýðir ekkert að vera í fýlu.“

Hallur: „Maður grefur sína gröf með 

því.“

Ég var ekki með fleiri spurningar 

að þessu sinni fyrir systkinin geð-

þekku og var viðtalinu því formlega 

slitið.

Dry Land kemur út 2. desember 

og það er Record Records sem 

gefur út. Platan verður fáanleg í 

forsölu á gogoyoko.com frá og með 

föstudeginum 27. nóv, það er frítt 

að skrá sig þar og notendur geta 

hlustað ókeypis á plötuna.

Bloodgroup spilar ásamt Kimono 

annað kvöld á Sódóma Reykjavík.

ÓLK

HVAÐ SEGIRÐU?
Sendu okkur sms í síma 696 
7677 eða póst á popp@
frettabladid.is og segðu 
okkur hvað þér finnst.
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BÍÓNÖRDINN
„Besta 
mynd 
Woody 
Allen í 
langan 
tíma. 
Karlinn 
er orðinn 
hundgamall en þessi mynd gæti 
orðið Annie Hall eða Bananas okkar 
tíma – þ.e.a.s ef hann heldur áfram 
að gera kvikmyndir gætu gagnrýn-
endur borið þær saman við þessa, 
alveg eins og við berum allt saman 
við Bananas í dag.“

MAMMA
„Ég hef nú 
aldrei verið 
sérstaklega 
hrifin af 
Woody 
Allen. Hann 
er nú bara 
gamall 
dólgur. Þessi mynd er samt ekki 
slæm, þó að aðalpersónan sé algjör 
fýlupúki sem gæti aldrei eignast 
vini – hvað þá heillað þessa stúlku. 
Hún höfðar samt ekki til mín, sonur 
sæll. Ekki bjóða mér á hana.“

Whatever Works fjallar 
um hinn bitra Boris Yelln-
ikoff. Hann kennir börn-
um skák og hikar ekki 
við að hella sér yfir þau. 
Hann er að eigin sögn 
snillingur, er skilinn við 
konuna sína og reyndi 
einu sinni að fremja 
sjálfsmorð. Larry David, 
skapari Seinfeld-þátt-
anna, leikur aðalhlutverk-
ið í myndinni, sem er eftir 
snillinginn Woody Allen. 

FRUMSÝND Í KVÖLD: WHATEVER WORKS

LARRY DAVID OG 
WOODY ALLEN 
VINNA SAMAN

Þeir sem horfa á 
Seinfeld muna eftir 
George Steinbrenn-

er, eiganda New York 
Yankees, sem aldrei 

sést framan í. Færri vita 
að Larry David talar 
fyrir hann, en atriðin 
þar sem hann les yfir 

George Costanza 
eru frábær.

VINURINN
„Æi, maður. 
Ég veit 
það ekki. 
Woody 
Allen? 
Jújú, Larry 
David er 
snillingur, 
Seinfeld er snilld rétt eins og Curb 
Your Enthusiasm. Hann ætti í raun 
að vera nógu góð ástæða til að 
sjá þessa mynd. En er ekki komið 
nóg af myndum frá Woody Allen 
um gamla kalla sem heilla ungar 
stelpur?“

STELPAN
„Klárlega 
mynd sem 
þú ferð á 
með vinum 
þínum, 
en ekki 
mér. Ég er 
ennþá að 
bíða eftir að þú bjóðir mér á Love 
Happens. Annars má alveg hlæja 
að Whatever Works. Svo er Evan 
Rachel Wood alltaf sæt, þó að hún 
hafi einu sinni verið með ógeðinu 
Marilyn Manson og stungið undan 
Ditu Von Teese.“

SNILLINGURINN 
LARRY DAVID
Hinn mikli snillingur Larry David 
leikur aðalhlutverkið í Whatever 
Works. Hann er þekktur fyrir að 
vera heilinn á bak við Seinfeld-
þættina ásamt 
Jerry Seinfeld 
sjálfum. Í dag 
leikur hann 
sjálfan sig 
í þáttunum 
Curb Your 
Enthusiasm 
sem voru einu 
sinni sýndir á 
Stöð 2.

POPPDÓMNEFNDIN

HISSA Á VINSÆLDUM EFRONS
Claire Danes segist hafa orðið furðu lostin þegar hún 

lék á móti Zac Efron í væntanlegri kvikmynd þeirra 
Me and Orson Welles, þar sem Efron var hundeltur 
af hópi unglingsaðdáenda á tökustað. 

Danes, sem hefur áður leikið á móti leikurum á 
borð við Leonardo DiCaprio og Jared Leto, segist 

aldrei hafa séð neitt í líkingu við vinsældir Efrons. 
„Ég hef aldrei séð nokkra manneskju hafa slík 
áhrif á hóp af unglingum,“ sagði leikkonan þegar 
hún tjáði sig um málið við fjölmiðla vestanhafs, 
en Dane lék ástkonu Efrons í myndinni. „Þetta 
var brjálæðislegt. Stelpur tjölduðu fyrir utan 
hótelið okkar í marga daga og öskruðu; „Við 
viljum Zac.“ Þetta var hálf óhuggulegt.

BRUNI Í WOODY ALLEN-MYND
Franska forsetafrúin Carl Bruni var svo æst í að vinna með Woody 
Allen að hún þáði hlutverk í kvikmynd hans án þess að vita nokkuð 
um hvað hún snýst.

Allen fór ekki leynt með það að í heimsókn sinni til Parísar í júní 
síðastliðnum að hann hafði áhuga á að fá Bruni til að leika í einni 
af myndum sínum. Bruni, sem er bæði söngkona og fyrirsæta, þáði 
boðið með þökkum stuttu síðar. „Ég er engin leikkona og kannski 
verð ég alveg vonlaus, en ég get ekki látið svona tækifæri fram hjá 
mér fara,“ sagði söngkonan í viðtali við franska fjölmiðla. „Allen 
stakk upp á að ég myndi vera í næstu mynd hans. Ég veit ekki 
hvert hlutverkið er, en þegar ég verð amma vil ég geta sagt að ég 
hafi gert mynd með Woody Allen,“ sagði hún.

Laugavegur 56
www.nikitaclothing.com

Topp 10 listi 
nóvember mánaðar

Topp 10 listinn er í boði Mohawks

Kringlan | 534-2951

www.mohawks.is | facebook.com/mohawksiceland

1. Ýmsir - 15 Years of Metalheadz (Metalheadz) 

2. 2562 - Unbalance (Tectonic) 

3. Untold - Gonna Work Out Fine (Hemlock) 

4. Ýmsir - Critical Sound (Critical) 

5. Breakage feat. Roots Manuva - Run Em Out (Digital 

Soundboy) 

6. Mount Kimbie - Sketch on Glass (Hotflush) 

7. Ýmsir - Quality over Quantity vol 3 (31) 

8. Silkie - Head Butt Da Deck (Deep Medi Musik) 

9. Naphta - Soundclash (Grievous Angel VIP) (Keysound) 

10.  Subfocus - Sub Focus (Ram)

Breakbeat.is er á dagskrá Xins 97.7 öll miðvikudagskvöld 

23:00-01:00 www.breakbeat.is



A Crack in Time er nýjasta viðbótin í 

hina vinsælu Ratchet og Clank-seríu 

sem hefur fylgt Playstation-tölvunum 

síðastliðin átta ár. Það fyrsta sem vekur 

athygli varðandi leikinn er hversu ótrú-

lega vel hann lítur út. Hér er ekki verið 

að eltast við raunveruleikann heldur er 

boðið upp á gagnvirka teiknimynd sem 

liggur við að sé í sama gæðaflokki og 

Pixar-myndirnar víðfrægu. 

Þeir sem hafa áður prófað Ratchet 

og Clank-leiki geta gengið að því vísu 

að það nákvæmlega sama bíður þeirra 

hér. Menn flakka á milli plánetna, safna 

peningum og skjóta allt sem hreyfist 

í tætlur með vopnum sem Amnesty 

International myndi flokka sem glæp 

gegn mannkyni. Helsti galli leiksins er 

að ekki er verið að bjóða upp á margar 

nýjungar og það nýja sem kynnt er til 

sögunnar stendur varla undir vænting-

um. A Crack in Time er engu að síður 

ágætur leikur sem mun falla vel í kramið 

hjá aðdáendum fyrri leikja. - vij

POPPLEIKUR: RATCHET AND CLANK: A CRACK IN TIME

NIÐURSTAÐAGRAFÍK

5/5
SPILUN

4/5
HLJÓÐ

4/5
ENDING

3/5

EF PIXAR GERÐI MYND 
UM STRÍÐSGLÆPI …

ÓTRÚLEGA 

FLOTTUR 
Ratchet and 
Clank eltist ekki 
við raunveru-
leikann.

Finndu þér málstað 
sem annaðhvort 
öllum þykir vænt um 
eða allir eru rosalega 
reiðir yfir. Stofnaðu 
svo Facebook-
hóp og safnaðu að 
minnsta kosti 2.000 
manns í hópinn. 
Reyndu svo að koma 
af stað umræðu um 
málefnið á tilfinn-
ingalegum nótum.

Gættu þess að síma-
númerið þitt fylgi 
hópnum og vertu 
undirbúinn þegar 
fjölmiðlarnir hafa 
samband. Þegar þeir 
hringja og spyrja 
út í málefnið skaltu 
vera hress og tala 
mikið – svara öllum 
spurningum í löngu 
máli. Passaðu samt að 
verða ekki leiðinlegur.

Ef fjölmiðlar senda 
ekki ljósmyndara er 
gott að vera búinn 
að láta taka af þér 
flotta mynd sem þú 
getur sent. Vertu 
brosandi á myndinni. 
Reyndu svo að fylgja 
málefninu eftir og 
vekja athygli á því 
í fjölmiðlum. Njóttu 
þess svo að komast 
fram fyrir í biðröðum.

HVERNIG Á AÐ …

Áður en Facebook kom til sögunnar var 

netleikurinn Bubbles mesti tímaþjófurinn 

á skrifstofum heimsins. Ekkert skrítið 

við það, enda er leikurinn gríðarlega 

ávanabindandi. Þúsundir Íslendinga 

festast daglega í Bubbles og einhverjir 

hljóta að hafa leitað sér hjálpar vegna 

Bubbles-fíknar – svo ávandabindandi 

er leikurinn.

Grafíkin er ekki flókin, hún er í tvívídd 

– enda óþarfi að gera einfaldan leik 

flókinn með grafíkinni. Leikurinn er lit-

ríkur, sem gerir upplifunina af spiluninni 

ánægjulegri og boltarnir hreyfast eðli-

lega. Þá er spilunin fullkomin, kúlurnar 

fara í þá átt sem maður skýtur þeim og 

hnökrarnir eru fáir – ef nokkrir.

Hljóðið er ekki flókið, en það er gott 

að það er hægt að slökkva á því þar 

sem það verður þreytandi til lengdar. 

Það er ekki skrítið að Bubbles sé einn 

vinsælasti netleikur heims. Við mælum 

þó ekki með að fólk ánetjist, því það er 

erfitt að hætta.   - afb

VINSÆLASTI NETLEIKUR 
HEIMS ER EKKI FLÓKINN

POPPLEIKUR: BUBBLES

VERÐA FRÆGUR Í 15 MÍNÚTUR

# # #

NIÐURSTAÐAGRAFÍK

2/5
SPILUN

5/5
HLJÓÐ

1/5
ENDING

5/5

EINFALT 
Bubbles gerir 
það sem þarf.
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Fyrstu tónleikar 
Blur fóru fram í 
Járnbrautarsafni 
Austur-Anglíu árið 
1989. Þegar strák-
arnir í Blur byrjuðu 
á kommbakk túrn-
um í sumar 
héldu þeir fyrstu 
tónleikana á sama 
stað. Nú ætlar tón-
leikaréttindafélag 
Bretlands (PRS) að 
heiðra sagnfræðilegt gildi staðarins og hljómsveitina með því að 
skella veggskildi á húsið. Þeir sem mættu á fyrstu tónleikana mega 
mæta á samkomuna þegar skildinum verðum komið upp. Óvíst 
er hvernig þeir eiga að sanna það. Félagið ætlar að dúndra álíka 
skjöldum á fleiri hús í framtíðinni.

BLUR FÆR SKJÖLD

Íslandsvinirnir í 
ensku hljómsveit-
inni Hot Chip mæta 
með glænýja plötu 
í febrúar, þá fjórðu, 
sem heitir One Life 
Stand. Þessi gæða 
raftónlistarsveit var 
síðast á ferðinni í 
fyrra með plötuna 
Made in the Dark, 
sem kom þeim 
með hraði á kortið. 
Í millitíðinni hafa 
tveir meðlimir gert 
sólóplötur, Alexis 
Taylor kom með 
plötuna Rubbed out 
sem meðal annars 
innihélt ábreiðu af Paul McCartney-lagi, og Joe Goddard kom með 
plötuna Harvest Festival, sem var að mestu ósungin. Nýju plötuna 
segja þeir rólegri en þá síðustu og meiri diskóáhrifa gætir á henni.

MEIRA DISKÓ HJÁ HOT CHIP

Taktu mynd með sím-
anum og sendu okkur. 
Við birtum bestu mynd-
irnar og höfundur lang-
bestu myndarinnar fær 
tvo kassa af Doritos. 
Myndirnar geta verið af 
hverju sem er, atburði, 
Sveppa, Michael Jackson, 
Jóhönnu Guðrúnu eða 
bara góðu flippi.

TAKTU SÍMAMYND!

TVEIR SVAKALEGIR Herbert Guðmundsson og Gísli Galdur sáust saman á förnum vegi. 
Ljóst er að Gísli gengur ekki frá Hebba.

Herbert 
Guðmundsson var 

um árabil farandbók-
sölumaður og ferðaðist 
um landið með fullan 

bíl af bókum. Hann tók 
sér hlé frá sölunni þegar 

hann gaf út plötuna 
Spegill sálarinnar um 

síðustu jól. 

BESTA
MYNDIN!

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ TVO 
KASSA AF DORITOS
SENDU OKKUR ÞÍNA SÍMAMYND 
Í SÍMA 696 7677 EÐA Á POPP@
FRETTABLADID.IS OG ÞÚ GÆTIR 
UNNIÐ TVO KASSA AF DORITOS!

HIGH FIVE Við vissum ekki að unglinga-
vinnan væri enn að störfum.

TEKINN! Þessi 
bjóst ekki við að 
enda í blöðunum 
þegar hann beit á 
öngulinn.

TEKINN 2! Og þessi 
bjóst ekki við að 
enda á nærbuxunum 
í blöðunum þegar 
hann girti niður um 
sig á Prikinu.

GÓÐ HÖND 
Fæstir sjá að 

þetta er hrekkja-
vökubúningur og 
það er maður inni 

í höndinni. Agn-
arsmár maður.

UNGLINGUR 
Svona lítur 
unga fólkið 
út í dag.

SÍÐASTA PARIÐ Síðustu 
Buffalo-skórnir sáust á 
vappinu á dögunum.

VEL LAGT Má ég aðeins troða mér? Takk.

TILB
OÐ!

VETRARDEKK

ÓDÝRT

5.490,- jepplingur kr 6.490,-
Tilboð á umfelgun

Verðtilboð fyrir eldri borgara
Fólksbíll kr 4.990,-
Jepplingur kr 5.990,-

Gerið verðsamanburð
Sama verð fyrir ál- og stálfelgur

Borgartúni 36, (bakvið Cabin hótel) • Sími 588 9747 • www.vdo.is
Opið mán.–fös. 8–18. Lau. 10–14.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Globe. Hnöttur. Svartur/silfur. 
Ø20, H27 cm. 

9.995,-
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Stofna gervisjálf.  Grínkarakt-
er sem heitir til dæmis Helgi 
Snorrason eða Skarpi Naut og 
er bullandi grófur í kjaftinum. 
Svo getur hann náttúrulega 
verið konuhatari og rasisti eða 
hvað sem þig langar til. Þú 
getur sagt allt sem þig hefur 
alltaf langað til að segja en 
þorir því ekki.

Innbrot.  Brjótast 
inn á Facebook hjá 
vinum sínum og 
pósta grín-statusa 
sem koma vinum þínum 
í vandræði. Dæmi: „Eigum von 
á litlum engli 1. mars!“

Grúppugrín.  Stofna 
grúppu sem heitir til 
dæmis „Ég neita að 
borga Icesave“ og 

lokka 5.000 manns í 
hana og breyta svo nafninu í 
eitthvað annað eins og „Ég er 
ósáttur við kyn mitt“.

Brandarastuldur. 
 Ef þú sérð eitthvað 
fyndið eða sniðugt, 
steldu því og taktu 
svo klassíska Rockstar 
Supernova-trixið og breyttu 
tímabeltinu í tölvunni þinni. 
Póstaðu svo sniðuga grínið 
hjá þér og þá kemur það út 
eins og þú hafir komið með 
það fyrst.

Metnaður.  Hættu í 
vinnunni, sæktu um 
styrk hjá Kraumi 
og lestu 

nokkr-
ar Hallgríms 
Helga-bækur og 
skrifaðu hjá þér 
punkta. Helgaðu 
líf þitt gríninu og 
vertu undirbú-
inn. 

2

3

4

5

ÉG HATA ÞEGAR ...

Snorri Helgason var að 
gefa út plötu og kann 
listina að vera fyndinn á 
Facebook.

ÞÓRHALLUR ÞÓRHALLSSON 
SKEMMTIKRAFTUR.

„Ölvaðir einstaklingar segja mér brandara og 
bæta svo við „þú mátt nota þennan“.

VERTU FYNDINN 
Á FACEBOOK

1

Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við 160 þúsund vini innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að ringja í fólk í öðrum kerfum.

Til hamingju.
Nú geturðu
eignast 160
þúsund vini.
Skráðu þig á ring.is, fylltu á fyrir 1.990 kr. á mánuði og þá eignastu 160 þúsund vini 
innan GSM kerfis Símans og færð 990 kr. til að ringja í fólk í öðrum kerfum.

LG Viewty

Samsung Soul
U800

Eftirstöðvum dreift
á 12 mánuði.

2.000 kr. inneign á
mán. fylgir í 12 mán.

2.000 kr. afborgun á 
mánuði í 12 mánuði.

2.000 kr. inneign á
mán. fylgir í 12 mán.

Verð: 34.900 kr.

Verð: 24.000 kr.

Útborgun

Útborgun

0 kr.

0 kr.

Athugið að inneign í símatilboðum virkjar ekki vinaafslátt Ring.
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Nýtt fylgirit Fréttablaðsins
Auglýsingasími 512 5050
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RÚAR
og vonast eftir að flytja hingað al-
farið eftir nokkur ár. „Draumurinn 
minn er að búa hér, því Ísland er 
besta land í heimi. Mig langar að 
eiga heimili hér en ferðast til að 
syngja,“ segir Dísella, sem hefur 
ekki áhyggjur af því að mannin-
um hennar eigi eftir að leiðast hér. 
„Nei, nei, hann er búinn að upplifa 
skammdegið og borða skötu á jól-
unum. Hann veit alveg hvað Ísland 
getur boðið upp á.“ Hún segir þau 
bæði vilja að barnið þeirra alist 
upp á Íslandi. „Mér finnst ekki 
spennandi tilhugsun að barnið 
mitt geti ekki farið út að leika sér 
eftir skóla, án hræðslu við að ein-
hver hætta bíði handan við horn-
ið. Þar fyrir utan þykir mér óskap-
lega vænt um íslenska tungu og 
mig langar að börnin mín verði í 
íslenskum skóla.“ 

Í METROPOLITAN-ÓPERUNNI
Frá því að Dísella lauk námi hefur 
hún tekið að sér hin ýmsu söng-
hlutverk. Hún segir pabba sinn 
hafa haft rétt fyrir sér. Það sé mikil 
vinna að vera tónlistarmaður. Þá 
séu ýmis atriði í lífi söngvara sér-
stök. „Hversdagslegir hlutir, eins og 
að fá kvef eða vera þreyttur, geta 
skipt öllu máli í lífi söngvarans,“ 
segir hún. Hins vegar sé söngurinn 
hreinlega ávanabindandi og erfitt 
að slíta sig frá honum. „Þegar ég 
gaf mig söngnum á vald fann ég 
hvað ég þarf í raun mikið á því að 
halda að syngja og hvað það er 
mikil útrás. Hann gefur mér mikla 
lífsfyllingu.“ 

Hún hefur líka lifað þann draum 
sem margir söngvarar bera í brjósti 
– að vinna við Metropolitan-óper-
una í New York. „Ég fékk póst frá 
einni af þeim sem sjá um allar 
ráðningar í Metropolitan, hvort ég 
væri ef til vill laus og hefði áhuga. 
Ég var nú ekki lengi að ákveða 
mig!“ Hún fékk því statistahlut-
verk í nútímaóperunni Satyagraha. 
Ekki kom þó til þess að söngkon-
an forfallaðist og Dísella fékk því 
ekki að stíga á sviðið frammi fyrir 
fjölda áhorfenda. Hún er engu að 
síður himinlifandi með reynsluna. 
„Þetta var stórkostleg reynsla. Ég 
mætti á allar æfingar og það var 
stórkostlegt að vinna í þessu um-
hverfi og með þessu mikla fagfólki. 
Ég þurfti alltaf að vera til taks og 
mátti ekki vera nema í kortersfjar-
lægð frá óperunni á meðan á sýn-
ingum stóð. Yfirleitt sat ég hins 
vegar inni í græna herberginu, 
leysti sudoku og hlustaði á.“

SYSTURNAR KOMA SAMAN
Dísella á tvær eldri systur, þær Þór-
unni og Ingibjörgu. Allar eru fjöl-
hæfar tónlistarkonur, syngja eins 
og englar og spila á ýmis hljóðfæri. 
Þær spila allar á trompet, eins og 

Lárus pabbi þeirra, og komu oft 
fram með honum á meðan hann 
lifði. Lárus lést árið 2000 og skildi 
eftir sig stórt skarð í kvennahópn-
um sínum. „Hann var fullkom-
lega heilsuhraustur, hann pabbi. 

Hann var bara að labba heim eftir 
kennslu einn daginn og datt niður. 
Ég man þegar ég kom að heim-
sækja hann á spítalann. Hann lá 
þarna svo hraustlegur, sólbrúnn 
og flottur. Hann leit ekki út fyrir 

að vera að fara neitt. En hann dó 
fimm dögum seinna.“ 

Systurnar heiðra reglulega 
minningu föður síns og koma 
reglulega saman og spila. Þær hafa 
meðal annars verið með skemmti-
sýningar á Nasa og gáfu út jóla-
disk árið 2004. Nú hafa systurn-
ar aftur verið beðnar um að koma 
saman en þær verða með jólatón-
leika í Salnum í Kópavogi hinn 18. 
desember. Þar munu þær flytja fal-
lega jólatónlist og sprella, eins og 
þeim einum er lagið. 

Draumurinn minn er að búa hér, því Ísland er besta land í 
heimi. Mig langar að eiga heimili hér en ferðast til að syngja.

Elfa Gísla
– og hinar sögurnar
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✽  heitt um  hátíðarnar
tíska

S tundum virðist ekkert spennandi vera að fá í verslunum Reykja-
víkur eða þá að allir eru komnir í sömu fötin. Frábært ráð við 

slíkri fatakrísu er að skella sér á veraldarvefinn með kreditkortið 
og athuga hvað er í boði. Vefsíðan Net-a-porter (net-a-porter.com) 
býður til dæmis upp á stórkostlegt úrval af hátískufatnaði, allt frá 
skóm og töskum upp í gallabuxur og dýrindis partíkjóla. Ódýr-
ari kostur er til dæmis Top Shop sem er með ótrúlega svala línu 
sem nefnist Luxe Groupie og er fyrir allar rokkskvísur Reykjavík-
ur. (www.topshop.com) Þar er meðal annars að finna flotta leð-
urjakka og pelsa og flottar leðurbuxur. - amb

Níundi áratugurinn hefur notið mikilla vinsælda á ný, sérstaklega meðal 

menntaskólanema sem hafa verið iðnir við að halda „eighties“ böll í haust. Oft 

er þetta tímabil tengt við hallærislegan klæðnað, förðun og greiðslur en það 

var hins vegar ýmislegt flott í gangi sem má sækja innblástur til. Fatahönn-

uðir hafa til dæmis oft haft þröngu kjólana og rauða varalitinn í myndbandi 

við lagið Addicted to Love með Robert Palmer til hliðsjónar. Eighties-förðun 

kemur sterk inn í vetur en þar er um að ræða rauðan eða sterklitaðan varalit 

við dökk og mikið máluð augu við látlaust hár tekið aftur í tagl.  - amb

Eighties-förðun vinsæl

Sterkar varir og 
dökk augu fyrir veturinn

Flott stígvél Svona há og þröng stígvél 
eru heila málið í vetur. Þessi eru frá Top 
Shop og fást á Netinu. 

VATNSHELDUR KREMAUGNSKUGGI  Quick cream eye shadow er nýjung frá Clin-

ique. Augnskugginn er í formi krems sem smitast ekki, þornar fljótt á augnlokunum og helst allan 

daginn. Formúlan inniheldur grunn úr sílikongeli sem gerir augnskuggann bæði auðveldan í 

notkun og vatnsheldan, en hann helst í allt að tíu klukkutíma. Augnskugginn kemur í sex litum, 

en hægt er að nota þá eina og sér eða sem grunn fyrir púðuraugnskugga.

Förðun: Margrét með Make Up Store Model:  Helga Gabríela Augnskuggar: 
Flamingo, Pink Metal, Dramatic, Muffin Augnblýantur: Invitation. Varalitur: 
Black Orchid Varablýantur: Jazz Varagloss: Spy Kinnalitur: Seashell

Hlébarðamynstur Falleg partítaska 
frá bandaríska tískumerkinu Halston. 
Fæst á net-a-porter.com

Hlýtt Fallegur rauður hattur frá Eugenia Kim sem er 
í anda þriðja áratugarins. Fæst á net-a-porter.

Kynþokkafullt Undurfögur nærföt frá ítalska 
merkinu La Perla sem fást á net-a-porter.com

Þröngur og sexí 
Ótrúlega flottur grár 

og stuttur kjóll frá 
Preen, fæst á net-a-

porter.com 

Svöl Þessi gúmmístíg-
vél með keðjum eru full-
komin fyrir slabbið í 
vetur. Frá Burberrys og 

fást á net-a-porter.com

Svart og hvítt
Gullfalleg prjónuð 
peysa úr kasmírull 
með svörtum kraga 
frá Pringle, fæst á 
net-a-porter.

Kauptu jólafötin í tölvunni:  

HÁTÍSKA 
Á NETINU

Töff Flottur samfestingur með pallíettum sem er 
fullkominn í jólaboðin. Fæst á vefsíðu Top Shop. 

Gyllt glamúr Svöl 
gyllt peysa frá 

Luxe Groupie 
línunni í Top 

Shop.



Ein sú sýning sem mesta lukku 
vakti á tískuvikunni í New York í 

haust  var Proenza Schouler sem 
færði okkur súpersvalt sumar 
2010. Þar gaf að líta dásamlega 
óhefðbundna vorliti eins og 

dimmblátt, � öskugrænt og 
fjólublátt sem minnti helst 
á páfugla en þó með skær-
gulum áherslum. Einnig var 
að � nna klassískt svart og 
hvítt ásamt eitursvölum 

sólgleraugum. Glamúr, 
litir og rokk og ról er 

greinilega útlitið 
þegar sólin fer 
aftur að hækka.
 - amb

Framtíðin er björt hjá Proenza Schouler:

DÁSAMLEGIR 
LITIR OG 
TÖFFARALEG 
SÓLGLERAUGU

Fallegt Páfuglakjóll í grænu og svörtu. Stutt Dásamleg smáatriði í pilsi og 
peysu.

Svalur Svartur flauelskjóll er 
óvenjulega töffaralegur fyrir 
sumarið.

Pallíettur Flott grænt pils við 
bláan topp.
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núna
✽  herratískan

Hvernig myndir þú lýsa stíln-
um þínum?  Breytilegur eftir 

árstíðum og straumum. Minim-

alískur, að einhverju leyti nú-

tímalegur, tekur mark á hefðinni, 

stílhreinn og örlítið herramanns-

legur, þegar það á við.

Hverjar eru helstu tísku-
fyrirmyndir þínar?  Ég á 

mér engar ákveðnar fyr-

irmyndir. Finn áhrif frá 

vinum mínum. Einn-

ig glugga ég í helstu 

tískublöð mánað-

arlega. Þó er einn 

maður sem ég dáist 

að hvað varðar 

smekkvísi, hin ít-

alski Marcello 

Mastroianni.

Hver eru uppáhaldsfata-
merkin þín?  Raf Sim-

ons er minn uppáhalds 

fatahönnuður, án efa. 

Uppáhaldsmerki eru 

Raf Simons, Dior 

Homme, Jil Sander 

og Neil Barrett.

Hvar finnur þú 
falda fjársjóði? 
 Ég er ekki mik-

ill grúskari hvað 

varðar fatainnkaup-

in. Ég spila frekar 

öruggt, kaupi aðal-

lega nýtt. Þó gerði ég góð kaup 

í Berlín fyrir nokkru. Þar fékk 

ég lítið notuð Chelsea boots og 

gamlan rúskinnsjakka á spott-

prís. Berlín klikkar ekki.

Eru einhver tískuslys í 
fataskápnum þínum? 
 Það eina sem mér 

dettur í hug, svona 

í fljótubragði, eru 

svartar stuttbux-

ur með gegnsæju 

neti fyrir boss-

anum. Netinu var 

ætlað að lofta út. 

Ég saumaði þessar 

buxur sjálfur á sínum 

tíma. Planið var að klæð-

ast buxunum þegar spilað 

væri á trommur í langan tíma í 

senn, svo að afturendinn myndi 

ekki svitna um of. Slæm hug-

mynd.

Í hvaða borgum finnst þér 
skemmtilegast að versla? 
 London, Berlín, Róm.

Hvað er alveg bannað í 
þínum bókum?  Stór og skraut-

leg jólabindi og of mikið hold. 

Svo má nefna gamla og ræfils-

lega íþróttaskó. Þeir geta ekki 

verið annað en subbulegir.

Hvaða flík eða hlut lang-
ar þig mest í fyrir veturinn? 
 Klassísk átta gata stígvel sem 

Raf Simons hannaði fyrir Dr. 

Martens og hlýja og netta leður-

hanska.  - amb

Sigurður Möller Sívertssen, nemi og tónlistarmaður

FINN ÁHRIF FRÁ 
VINUM MÍNUM

1 Brúna beltið er frá Kúlt-

úrmenn. 2 Svarta peys-

an er frá SNS Herning og 

ég keypti hana í KronKron. 

3 Ducatti-jakkann keypti 

ég í „biker“ búð í Berlín. 

4 Rússkinsskórnir drapp-

lituðu eru frá Timberland 

og ég keypti þá í Banda-

ríkjunum. 5 Lakkskórnir 

eru frá J.Lindenbergner 

og eru frá Kúltúrmenn. 

6 Hvítu kaðlapeysuna 

prjónaði amma mín á 

mig og gallabuxurnar 

eru frá Cheap Mond-

ays. 7 Svarti smók-

ingjakkinn er frá Ander-

sen og Lauth og galla-

buxurnur eru Cheap 

Mondays. 8 Svarti rúss-

kinnsjakkinn er úr vintage-

búð í Berlín. 9 Svarti næl-

onjakkinn er frá Raf Simons 

og ég fékk hann í Belleville. 

2 76

1

3

4 5

8

9

GLERAUGU Í MYRKRI  The Cramps sungu um sólgleraugu eftir að það 

dimmir en það er ekki síður töff að ganga um með sólgleraugu í skammdeginu. 

Sólin er líka svo lágt á lofti að slíkt er nauðsynlegt í umferðinni. Hin klassísku 

Ray Ban-gleraugu eru alltaf svöl á bæði stráka og stelpur.

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..





föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

1

2

 27. NÓVEMBER 2009

Að liggja 
í rúminu 
til hádeg-
is og horfa 
á heims-
fréttirnar.

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Raffaella Manna, 

plötusnúður og nemi

Finna nýja 
tónlist til að 
hlusta á og 
drekka góðan 
kaldan bjór.

Elda mik-
inn og 
góðan 
mat fyrir 
vini mína.

3
Skemmta 
mér með 
góðu 
fólki og 
með 
góðri 
tónlist. 4
5Horfa á sólina rísa 

á meðan ég geng 
heim.

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent maí-okt 2009.

Lesa bæði
Fréttablaðið og

Morgunblaðið

Lesa bara
Lesa bara
Fréttablaðið

 Morgunblaðið

59% 8,8%

32,2%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með 
glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins og síðasta 
könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og 
bendum auglýsendum á að notfæra sér forskot okkar þegar 
þeir velja auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft...

A
u
g
lý
si
n
g
a
sí
m
i

– Mest lesið
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„Það á að verða gaman fyrir fjöl-
skyldur að koma og hlusta á falleg 
jólalög,“ segir Ragnhildur Ásgeirs-
dóttir, djákni í Fella- og Hóla-
kirkju, um tónleikana í Ráðhúsinu 
á morgun. Hún er stjórnandi kórs 
listasmiðjunnar Litrófs sem heldur 
tónleikana og er nýbúinn að gefa 
út disk. 

Litróf er listasmiðja fyrir börn 
frá átta ára aldri, bæði íslensk og 
af erlendu bergi brotin, og er hluti 
af innflytjendaverkefni kirkjunnar 
sem hófst 2007. Að sögn Ragnhild-
ar dansa börnin mikið í listasmiðj-
unni, syngja, mála, semja og setja 
upp leikrit og svo er farið í ferða-
lög eina eða tvær helgar á ári. Auk 
Ragnhildar taka Guðný Einarsdótt-
ir, organisti kirkjunnar, og Heiðr-

ún Guðvarðardóttir þátt í starf-
inu. Foreldrar leggja því líka lið 
og styðja við starfsemina, ásamt 
stofnunum og félagasamtökum. 

En nú snýst starfið mest um kór-
inn. Í honum eru um fimmtíu stelp-
ur, þar af um 15-20 af hinum ýmsu 
þjóðernum, en Ragnhildur segir 
þær allar vel talandi á íslensku. 
„Við erum að hefja okkar þriðja 
starfsár og undirbúningur útgáfu 
disksins er búinn að standa í heilt 
ár því mikil vinna hefur verið 
lögð í hann. Það eru allt frábær-
ir tónlistarmenn sem að honum 
koma. Hilmar Agnarsson, organ-
isti í Landakotskirkju, var okkar 
listræni stjórnandi en hann hefur 
mikla reynslu af barnakórsstarfi 
og upptökum. Lögin eru öll íslensk 

fyrir utan eitt sem er norskt en 
sungið við íslenskan texta. Svavar 
Knútur er gestasöngvari og flyt-
ur þarna tvö ný jólalög sem hann 
samdi, eitt lag er eftir Karl Hall-
grímsson en hin eftir mig,“ lýsir 
kjarnakonan Ragnhildur. Þess má 
geta að tvö lög af diskinum eru 
notuð í nýju kvikmyndinni Desem-
ber sem byrjað er að sýna í bíóhús-
um.

Stúlkurnar í kórnum eru frá átta 
ára upp í fimmtán og Ragnhild-
ur segir hópnum verða skipt upp 
eftir áramót. Fram að því verður 
hann að syngja úti um hvippinn og 
hvappinn, eins og hún orðar það, 
hjá eldri borgurum, á aðventu-
kvöldi í kirkjunni og víðar. 

gun@frettabladid.is

Fjölþjóðakór Fella- og 
Hólakirkju flytur jólalög
Tjarnarsalur Ráðhússins mun óma af söng á morgun er kór listasmiðjunnar Litrófs úr Fella- og Hóla-
kirkju heldur þar útgáfutónleika klukkan 15. Þeir eru opnir öllum endurgjaldslaust sem áhuga hafa. 

Stúlkurnar í kór Litrófs eru á aldrinum átta ára til fimmtán. Ragnhildur djákni og stjórnandi er lengst til hægri. MYND/FELLA- OG HÓLAKIRKJA

Loðin ljósatré og krans úr 
íslenskri sauðargæru eru meðal 
þess sem hönnuðurinn Bjargey 
Ingólfsdóttir hefur sett 
upp í anddyri IKEA en 
síðasti sýningardag-
ur er á sunnudag. 

Hönnun Bjarg-
eyjar er einlægt 
framtak til nýsköp-
unar að hennar 
sögn. Alls kyns efni 
leika í höndum henn-
ar og sem fyrr tengir 
hún vörur sínar móður-
málinu í sinni fegurstu 
og frumlegustu mynd. 
Á sýningunni í IKEA 
má sjá heiðarlegustu 
hönnun landsins, hamingjuna í 
nýrri útfærslu, fallega tösku sem 
táknar farangur hvers og eins í líf-

inu, einnig farangur frjálshyggj-
unnar sem er skurðarfjöl fyrir 
flatan niðurskurð í heimilishaldi 
og tösku úr mjölsigti fyrir Íslend-

inga í dag sem eiga að 
hafa allt gegnsætt og 

gagnlegt.
„Matur er dýr 

og dýr eru líka 
matur“, eru orð 

Bjargeyjar og út 
frá þeim hefur 
hún hannað dýr-
leg búsáhöld 
úr IKEA-hlut-

um. Í ljósastöðinni 
hennar má sjá ljós 

úr spaghettípotti og 
rosabaug/englabaug 
úr íslenskri sauðar-
gæru sem skapar hlý-
lega stemningu. Gjafa-

tré úr þróunarskeiðum á að tákna 
gnægð öllum til handa og jóladaga-
talið eftirvæntingu.

Ærleg íslensk jóla-
tré og englabaugur 

Með von í hjarta um betri 
tíma var búsáhöldum eins 
og písknum beitt til að knýja 
fram breytingar á Íslandi. 

Rosabaugur eða englabaug-
ur úr íslenskri sauðargæru 
skapar hlýlega stemningu. 

Hér höfðar Bjargey til 
búsáhaldabyltingarinnar 
og færir IKEA-vörur í annan 
búning en venjulega.  

Ærlegt 
íslenskt 
jólatré. 

Auglýsingasími

– Mest lesið



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
 

FORD EXPLORER XLT 4WD SPORT. 
Árgerð 2004, ekinn 94 þ.km, 4.0 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.490.000. 
Rnr.123239. Vegna mikillar sölu undan-
farið 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

M-Benz Sprinter 313 CDI 09/2005 ek. 
aðeins 43 þ. km snyrtilegur og heill bíll, 
verð 2980.

Ford Escape XLT 4X4 árg. 2002 ek. 126 
þ.km sjálfskiptur, TILBOÐ 990 þ.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Lítill eða smár?
DAIHATSU TREVIS & HYUNDAI I 10 
Annar er diesel, hinn bensín. Annar er 
5 gíra, hinn sjálfskiptur. Báðir splunku-
nýjir og á frábæru verði! # 280789 & 
280698 - Báðir bílarnir eru á staðnum, 
kíktu við og fáðu að vita meira eða 
prófa

Japanskur eða amerískur
TOYOTA COROLLA H/B SOL & FORD 
TAURUS Báðir bensín og sjálfskiptir. # 
300103 & 280823 - Báðir bílarnir eru 
á staðnum, kíktu við og fáðu að vita 
meira eða prófa

Gull eða silfur?
KIA SORENTO & HYUNDAI TERRACAN 
GLX, Annar er diesel, hinn bensín, báðir 
5 gíra. # .280803 & 103382 - Báðir bíl-
arnir eru á staðnum, kíktu við og fáðu 
að vita meira eða

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
 http://www.bilalind.is

Vespur frá 229.000 kr með skrán-
ingu full búð af frábærum og góðum 
Vespum sjáið fleiri tegundir á www.
sportx.is

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Ford Transit 14 manna Diesel Árgerð 
05/2002, ekinn 215þ.km, bsk, verð 
1.290.000kr, rnr 140282. 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

Vilt þú kaupa selja eða 
skipta ?

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta 
úrval landins á bifreiðum og stórlækk-
aðan sölukostnað.Skráðu bílinn frítt á 
www.Netbilar.is sími 588-5300 eða 
kíktu við í Hlíðasmára 2. Netbilar.is 
bjóða betur

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

TILBOÐ 1.850.þ
TOYOTA COROLLA S/D TERRA, 
árg 6/2008, ek 13.þ km, 4 dyra, 
1.4L Beinskiptur, Ásett verð 2.590.þ 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700

TILBOÐ 1.690.þ
VW GOLF SPORT, árg. 4/2006, ek. 
74.þ. km, 1.6L Beinskiptur, Topplúga, 
Kastarar, Gott eintak, Ásett verð 1.990þ. 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

VW Passat Highline, árg. 6/2005, ek.a-
ðeins 43þús.km, beinskiptur, topplúga, 
álfelgur, sæti m/leður í köntum og tau 
í miðju, Mjög flottur bíll!! Ásett verð 
2290þús.kr! 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

 Bílar til sölu

Toyota Hilux árg’07, ek. 30þ. V. 3.7 
m. ssk,reyklaus. Uppl. í s .863 9002, 
eingöngu beinsala.

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 sýn-
ingabíla á frábæru verði. islandus.com 
- Sími 552 2000.

WW Passat árg ‘99, 1800 túrbo beinsk, 
ek rúmlega 200þ km, leður klæddur 
,topplúga. sumar og vetradekk,V. 450þ. 
Uppl í S. 867 3022

Til sölu Toyota Carina E. Ek 245 þús. 
skoðaður. Vetrar og sumardekk á felg-
um. Lítur mjög vel út. Tilboð óskast. 
Uppl. í s. 891 7770

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.

Til sölu WV póló árg. 1996 ek. 134 þús. 
3ja dyra vetrardekk toppbíll verð 265 
þús. gsm 868 2352.

Vistvænn
Til sölu Hyundi Getz ‘08 1.5 disel, bsk., 
ek. 20þ. Nagladekk og álfelgur. Eyðsla 
4,5 lítrar á hundraði. V. 1790þ. Uppl. í 
S. 898 8835.

WV Polo árg ‘98, Ek.130þ. Svartur 5d. 
Ný tímareim. V. 275þ. Upp í S. 896 
4695

 0-250 þús.

sjálfskiptur station á 230 
þús!

MITSUBISHI LANCER WAGON GLXI 
1600, sjálfskiptur, ek. 165 þús, skoð-
aður 2010,ný vetrardekk, rafmafng í 
rúðum ofl. góður bíll verð 230 þús. stgr! 
s.841 8955.

!!! ódýr þarf smá lagf !!!
Daewoo Nubira stadion árg. ‘00 ekinn 
ca 130þús., sjálfskiptur, skoðaður 2010, 
lítur vel út, bíllinn þarfnast lítilsháttar 
lagfæringar, verð aðeins 170þús, uppl. 
í s: 659-9696.

 250-499 þús.

Til sölu vínrauð Toyota corolla. árg 
1999 sjálfskiptur 1,6l keyrður 196þús 
en vél 146þús.Bíllinn er nýskoðaður. 
Er með nýjar bremsur að aftan, hand-
bremsubarka og kvarðakút. Fínn bíll! 
Verðhugmynd 420þús. hægt að hafa 
samand í 7724898

 Bílar óskast

Óska eftir skoðuðum bíl, fyrir 50þ. 
tegund og árg skipta ekki máli. S. 
869 8156

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 200 ÞÚS!

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 200 
þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða 
allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 
691 9374.

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar 
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfn-
ast lagfæringa til uppgerðar eða í parta 
skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400.

Óska eftir BMW, BENZ, VW, OPEL. Má 
þarfnast mikilla lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. eftir kl 18. í s. 867 0783.

Óska eftir að kaupa tiltölulega lítið 
ekinn, vel með farinn, 4 - 5 ára sjálf-
skiftan bíl á verðinu 600 - 900 þúsund. 
Staðgreiðsla. Upplýsingar í síma 846 
0673.

 Jeppar

Ford Escape ‘05(nýskr. 4/04)ek. 94þús.
Verð 1300þús. stgr.Ath skipti.S:824 
7590.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Haustútsala á vespum í 
stuttan tíma!

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188 
þús. Nú 169 þús.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Vélsleðar

Vélsleðakerra til sölu,vönduð og lítið 
notuð kerra. Uppl í S . 844 8756

 Tjaldvagnar

 Lyftarar

Til sölu lyftari, balkkalscar, ný skoðaður, 
árg’ 91, lyftigeta 1600 kg, m/ snúningi. 
Einnig harðfiskrulla. Upp í S. 891 7484.

 Bátar

Til sölu eða í skiptum fyrir krókabát 
þessi mjög svo góði skemmti-ferða-
atvinnubátur. Uppl. í s. 892 8425

 Hjólbarðar

Lítið notuð nagladekk 30x9,50R15 til 
sölu upplýsingar í síma 865 6394.

Dekkverk, Lyngási 20, Garðabæ S:578 
7474 Umfelgun Fólksbíll 4.950kr. 
Umfelgun Jepplingur 6.300.kr Opið Alla 
Daga 8-19 Öll Dekk Á Tilboði.

31“ Vetrar og Sumardekk á álfelgum 
til sölu fyrir Musso selst á 100Þús, 
Saman

 Varahlutir

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

NULL
Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, 
Escord ‘98. Accent árg. ‘95. Impreza 
árg. ‘99. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento 
‘97, Lanos ‘99, Hyundai Elantra Wagon 
‘97. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 
8568.

www.netpartar.is 
 Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

555 6666
Erum að byrja rífa Passat ‘00 og ‘02, 
Galant ‘99, Avensis ‘99, Polo ‘03, VW 
Caddy ‘06, Bens flestar gerðir ‘90-’05, 
Man ‘05, og marga fleir. Partahúsið 
Skeiðaási 3, 210 Gbr.

Bílapartar ehf 
S. 587 7659.

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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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.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.’05. og margt fleira. 
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

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.

ÞJÓNUSTA

 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

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

Húshjálp - Þrif
Vantar þig aðstoð á heimilinu? Er vön & 
vandvirk. uppl. í s. 695 6851.

 Garðyrkja

Jólaskreytingar, trjáklippingar og felling-
ar, laufa og lóðahreinsanir, stéttahreins-
un, þökulagnir, jarðvegsvinna, smíðar 
og margt fleira. Garðar Best ehf s. 
698 9334 www.garðarbest.is, netfang: 
gardarbest@gardarbest.is

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Bókhald,stofnun EHF,ársreikningar,VSK 
uppgjör,erfðarfjárskýrslur, launautreikn-
ingar o.fl. s. 517 3977.

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefn-
um, uppl. s. 891 9890

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, glerí-
setningum og fleira. Sérhæfum 

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Húsaviðgerðir
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. .

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
vanur allri smíðavinnu úti sem inni, 
áratugareynsla. Uppl. s. 867 7753

Hreinsa þakrennur
Hreinsa þakrennur fyrir veturinn. set 
upp jólaskraut og fleira og fleira. Uppl. í 
s. 847 8704 & manninn@hotmail.com

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun, flest tölvuvandræði leyst. 18 
ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ 
& FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Nudd.Nudd.Nudd. Excellent whole 
body massage ForYou. Alena. S. 822 
7301.

NEW!LUXURY TANTRIC MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME!!869 8602.

MASSAGE IN DOWN TOWN ONLY FOR 
SIRIOSE MEN!!BETTY!895 6687.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

 Skemmtanir

 Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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.

Til sölu

Bílabúð Benna - notaðir bílar 
Bíldshöfða 10  S: 590 2000 

notadirbilar@benni.is
www.benni.is

Ýmis lánakjör í boði!

CHEVROLET CAPTIVA - Dísel
7 MANNA , 11/2006, 
ek. 62 þús. 5 dyra, ssk. 
dráttarbeisli, cruise og fl. 
Verð 3.750 þús.

TOYOTA RAV-4 VVT-I  
03/2002, ek. 127 þús. 5 dyra, 
5 gíra, dráttarbeisli, filmur. 
Verð 1.390 þús.

GMC YUKON DENALI 8 MANNA 
árg. 2003, ek. 98 þús. km. 
5 dyra, ssk. dráttarbeisli, 
leður, hiti í aftursæti og fl. 
Verð 2.750 þús.

HYUNDAI GETZ 1,3  
12/2003, ek. 56 þús. 5 dyra, 5 
gíra, álf. cd. 
Áhvílandi lán ca. 600 þús. 
Afborganir 20 þús. pr. mán. 
Verð 890 þús.

HONDA JAZZ 1400 LS,05/2007, 
ek. 69 þús., 5 dyra, 5 gíra. 
Verð 1.870 þús. 
Tilboð 1.590 þús. stgr.

CHEVROLET KALOS 1,4 SE
05/2007, ek. 78 þús. 
5 dyra, 5 gíra. 
Verð 1.340 þús. 
Tilboð 990 þús. stgr.

FORD FOCUS C-MAX 1,8 TREND 
WAGON, 11/2005, ek. 102 þús. 
5 dyra, 5 gíra.
Verð 1.995 þús. 
Tilboð 1.490 þús. stgr.

VW GOLF 1,8 GTI TURBO, 
08/1999, ek. 149 þús. 5 dyra, 
5 gíra, álf. 17” topplúga.
Spoiler kitt. Ný tímareim og  fl. 
Verð 1.190 þús. 
Tilboð 950 þús. stgr.Bílapartar ehf

Bílar til sölu

Fiskislóð 1  Reykjavík

Við sinnum allri varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Þjónustupantanir Varahlutir
í síma 580 8510. í síma 580 8509

Nýr umboðsaðili 

Tilkynningar
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GSM þjófavarnirnar 
komnar.

Með myndavél, fyrir sumarbú-
staði, heimili og fyrirtæki. Innihalda:
Myndavél, gasskynjara, hurðaskynjara, 2 
hreyfiskynjara og 2 fjarstýringar. Sendir 
viðvörun og myndir í GSM og tölvur. 
Þú getur einnig fylgst með því sem er 
að gerast. Verð aðeins 69.000.- Nú á 
jólatilboði 59.900.-

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara. 
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin 
hringir í ef brotist er inn hjá þér. Eigum 
alla aukahluti. Verð 23.900.- Nú á jóla-
tilboði 19.900.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

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

Öryggis- og peningaskápar. 

15% afsláttur út nóvember á öryggis-
skápum frá Secure Line.

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v 
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og 
gott verð. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 898 3206.

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

Jólagjöfin hennar eða hans í ár. Er 
leirljós blesótt hryssa. F platon 1111. 
Einnig ung hryssa hvít með svarthöf-
uð og þrælefnileg folöld f. Bjartur frá 
Stokkseyri. Uppl. í s. 865 6560.

Seyma / Ysja
Lagerhreinsun verður í kjallaranum að 
Vesturgötu 4. Aðeins 3 verði í gangi 
500 -1000 - 1500.- kr. Opið frá 9:00 
Ysja áður á Grensásvegi, nú á 
Vesturgötu 4 með útsölu. Komið og 
gerið góð kaup. S: 562 2707.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -
 JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Kaupi frímerki, umslög, póstkort og 
seðla. Fyrir 1960. Uppl. í síma 691 
7794.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett 
og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.- 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Sambyggð trésmíðavél, einfasa. Sög, 
fræsari, afréttari, þykktarhefill og tappa-
bor uppl s.8969925

 Til bygginga

Sérvinnum utan/innanhússklæðningar 
í þeim prófíl sem þú óskar. Bandsöguð 
eða hefluð áferð. Smíðum glugga í 
gömul hús. S 899 6778.

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

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
773 1025, Katrín 699 6617.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Shaktimat
Indverska nálastungumottan sem er 
búin að slá rækilega í gegn í Svíþjóð. 
Verð 13.900.- nú á TILBOÐI 8800,-. 
Hefur 6210 nálastungupunkta sem geta 
haft græðandi, afslappandi og róandi 
áhrif fyrir líkama og sál.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

J. B. HEILSULIND
 Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
Ayur Veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin

Nudd fyrir heilsuna.
Hin vinsælu jólagjafakort eru til sölu og 
jólagjafapakkar. Verð í Mjóddinni 26 og 
27 nóv, ásamt jurtavörunum. Gerður 
Benidiktsdóttir Hátúni 8, Rvk, S. 588 
2260 & 863 2261.

Létt Bylgjan kemur 
þér í jólaskap

Bragi Guðmundsson og Jóhann Örn Ólafsson 
  spila uppáhalds jólalögin þín, alla virka daga frá 8 - 18
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Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

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

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Tímapantanir 
Guðrún 695 5480.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Vandað leðursófasett, dökkblátt. 
3+1+1. Hjónarúm 1.60 á breidd frá 
Ikea ásamt Spring dýnum frá Ragnari 
Björnssyni til sölu á sanngjörnu verði. 
S. 899 8837.

Til sölu nokkur borð m/hvítri borðplötu 
og stál fæti, stærðir 70x100 og 55x70. 
Einnig frystikista og ískápur. Uppl. í S. 
866.8861.

 Dýrahald

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.

Tek hesta í hagabeit og útigjöf í vetur. 
Er í Árnessýslu 40 km. frá Selfossi. Uppl. 
í s 848 0454.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu rúml 60 fm studioíbúð við 
Laugav. Leiga 65Þ + rafm. Uppl í s-
898 5698

3 herb. rúml. 60 fm íbúð á jarðh. í 
Seljahv. Laus 5 des. Leiga 100 þús. hiti 
innifalið. Aðeins reyklausir og reglu-
samir. Uppl. í s. 698 8980 e kl. 14

Til leigu 3 herbergja íbúð í Gullsmára 
í Kópavogi.Íbúðinn er á jarðhæð með 
skjólgóðum palli og er parket á gólfum 
og flísar á baði.Íbúðinni fylgir geymsla 
og er hún 86.fm af stærð,íbúðinn er 
reyklaus og gæludýr bönnuð.Íbúðinn 
leigist á 120.þús á mánuði allt innifalið 
(nema rafmagn 2-3000 kr) uppl í síma 
692 8188.

2 samliggjandi herb. til leigu í 101. V. 
45þ , Einnig lítið forstofuherb. Uppl í S 
. 551 2450 & 899 8208.

Góð 2-3 herbergja íbúð í Arahólum 
í Breiðholti til leigu. Laus um næstu 
mánaðarmót. Einungis rólegir og reglu-
samir aðilar koma til greina. Uppl. í 
síma 663 2712.

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Útsýni
3ja herb. íbúð til leigu á sv. 108. Laus 
strax. S. 822 8556 & 553 0690 á milli 
kl.15-20.

 Fasteignir

Hraunbrún- ódýrt einbýli
Til sölu þetta vel staðsetta 116 fm 
einbýlishús í Hafnafirði á gróinni lóð. 
Húsið þarfnast endurnýjunar. Búið að 
skipta um járn á þaki og fl. Byrjað var 
á endurbótum. Kjörið fyrir iðn.manninn 
eða laghenta að gera upp. Frábært 
verð. S: 8232610

 Atvinnuhúsnæði

Rauðhella- ótrúlega gott 
verð

Til sölu gott atvinnuhúsnæði sem er 
samtals 157 fm. 110 fm salur með góðri 
lofthæð Ca. 4-7 metrar og innkeyrslu-
hurð. Efri hæð er 47 skrifstofu- eða 
íbúðaraðstaða Með eldhúsi og baði. 
Laust strax. Verð aðeins 18 millj. Upplýs 
s: 823-2610.

Snyrtileg lítil skrifstofuherb. til leigu við 
Suðurlandsbraut. Gott útsýni. Uppl. í s. 
899 3760.

Til leigu nyl. 70m2 iðnaðarbil í Garðabæ 
góð hurð gott aðgengi v.85þ. uppl. s. 
892 7858.

Til leigu 300 fm hæð í Höfðahverfi 
Gott húsnæði. Góðar innkeyrsludyr. 
Gott verð. Sími 861-8011.

ATH 70m2 nýlegt Iðnaðarbil í Garðabæ 
til leigu 85þ mán stór hurð, malbik 
8927858

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Er með upphitað geymsluhúsnæði fyrir 
Fellihýsi - tjaldvagna - hjólhýsi - pall-
hýsi. S. 867 1282.

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

1- 2 manna herb. í miðbæ Rvk. Verð frá 
5000 kr. nóttin. Gistiheimilið Egilsborg 
s. 896 4661.

Vel búin orlofsíbúð til leigu á Akureyri 
með svefnrými fyrir 6 manns. Staðsett 
á rólegum stað hentugt fyrir fjölskyldu-
fólk. Nánari upplýsingar í síma 771 
7067.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða vaktstjóra 

og manneskju í fullt starf. 
Unnið er 15 vaktir í mánuði. 

Ekki yngri en 20 ára. Íslensku 
kunnáttu skilyrði.

Umsóknir á www.nings.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 

Vinnutími 13.-18.30 og aðra 
hvora helgi, annan daginn.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Óskum eftir röskum og vönum starfs-
mönnum á þvottastöð hjá Bílkó. Um 
er að ræða umsjónarmann þvotta-
stöðvar. Frekari uppl. gefur Guðni í S. 
618 0560.

Pylsuvagninn í Laugardal óskar eftir 
starfsmanni í hlutastarfi. Lágmarksaldur 
er 18 ára. Áhugasamir sendi umsókn á 
pylsuvagninn@gmail.com

 Viðskiptatækifæri

Afslöppun, Upplyfting, 
Endurnæring... 

- á aðeins 
10-20 mínútum!

Slakið á í nokkrar mínútur án 
þess að fara úr fötum. Bætið 
við frábæru vatnsnuddtæki 
í líf ykkar til þess að bæta 

heilsuna. Hentar vel á hótelum, 
líkamsræktarstöðvum, hnykkj-
urum,baðstofum ,heimilið eða 

byrið með ykkar eigið fyrirtæki. 
Sérstakt kynningar verð á 

meðan birgðir endast 2.900.000 
án VSK. Örfá tæki til á lager Ný 

tæki kosta frá 5.400.000.
Frekari uppl. Sími 897-4305 

halldoringi@visir.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Samkynhn. KK ath: Nú er mikið af 
nýjum auglýsingum samkynhn. KK á 
Rauða Torginu Stefnumót. Þú auglýsir 
og vitjar skilaboða frítt í s. 535-9923 
en hlustar á auglýsingar í s. 905-2000 
(símatorg) eða 535-9920 (kreditkort)

Leitar þú ævintýra? Rauða Torgið 
Stefnumót hefur í ríflega 10 ár staðið 
vaktina fyrir fólk í ævintýraleit og nú 
er mikið af nýjum auglýsingum. Þú 
auglýsir og vitjar skilaboða frítt í síma 
535-9923 (konur: 555-4321) en hlustar 
á auglýsingar í s. 905-2000 (símatorg) 
og 535-9920 (kreditkort) (konur hlusta 
frítt í s. 555-4321). Góða skemmtun.

Símadömur 908 1616
Nú er ný stúlka að byrja bráð-
um! Stundum dettur hún inn.

Hringdu og láttu okkur vera 
góðar, hvernær sem þú vilt. 

Vodafone/Tal
908 1616

 Tilkynningar

Tilkynningar Skemmtanir

Fyrirtæki óskast
Erum að leita að fyrirtæki í framleiðslu, inn eða útfl utning 

til kaups. Skoðum allt. Verð 1 til 10 milljónir
Allar nánari upplýsingar sendist á fyrirosk@gmail.com

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

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

Til sölu

Fyrirtæki óskast

Auglýsingasími

– Mest lesið
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JIMI HENDRIX (1942-1970) FÆDD-
IST ÞENNAN DAG.

„Það er ég sem mun deyja 
þegar tími minn kemur, svo 

leyfið mér að lifa lífi mínu 
eins og ég vil.“

Jimi Hendrix var bandarísk-
ur tónlistarmaður og einn 

áhrifamesti gítarleikari rokk-
sögunnar. Hann lést aðeins 

27 ára eftir að hafa tekið inn 
svefnlyf með sterku áfengi.

Stofnfundur Ferða-
félags Íslands var 
haldinn á þessum 
degi árið 1927. Að-
alhvatamaður að 
stofnun félagsins 
var Sveinn Björns-
son, sem þá var 
sendiherra í Kaupmannahöfn en 
varð síðar forseti Íslands. Að hvatn-
ingu Sveins tók Björn Ólafsson stór-
kaupmaður að sér að stofna félag-
ið en Björn var mikill ferðamaður og 
áhugamaður um óbyggðir Íslands. 
Björn fékk til liðs við sig átta mæta 
menn til að undirbúa stofnfund.

Stofnfélagar voru 63. Jón Þor-
láksson var kosinn forseti félagsins. 
Hann var verkfræðingur að mennt, 

hafði verið landsverk-
fræðingur og lengi 
einn af áhrifamestu 
stjórnmálamönnum 
landsins, síðast for-
sætisráðherra.
Félagið er áhuga-
mannafélag og 

eru félagsmenn þess um sjö þús-
und. Tilgangur þess er að stuðla að 
ferðalögum um Ísland og greiða 
fyrir þeim. Félagið hefur staðið fyrir 
útgáfu árbókar og reist sæluhús víðs 
vegar um landið.

Innan vébanda Ferðafélagsins 
starfa tíu deildir víða um landið. 
Þær eiga og reka skála og halda úti 
ferðum allan ársins hring.

Heimild: www.fi.is

ÞETTA GERÐIST:   27. NÓVEMBER 1927

Ferðafélag Íslands stofnað

Þjóðræknisfélag Íslendinga var stofnað 1. desember 1939 í 
húsi Eimskipafélags Íslands. Tuttugu árum áður hafði Þjóð-
ræknisfélag Íslendinga verið stofnað í Vesturheimi og þá í 
kringum vesturferðir Íslendinga.  

„Tilgangurinn hefur alla tíð verið að rækta menningar-
leg og félagsleg tengsl við Kanadamenn og Bandaríkjamenn 
af íslenskum ættum,“ segir Ásta Sól Kristjánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Þjóðræknisfélags Íslendinga sem nú fagnar 
sjötíu ára afmæli. 

Félagið var virkt til að byrja með að sögn Ástu Sólar, enda 
mikið um ferðir milli landanna. „Upp úr 1980 fór starfsemin 
dvínandi og það var ekki fyrr en 9. október árið 1997, á degi 
Leifs Eiríkssonar, sem félagið var endurreist,“ útskýrir hún. 
Á svipuðum tíma var Vesturfarasetrið á Hofsósi stofnað og 
árið 1999 var farið af stað með Snorraverkefnið, sem snýst 
um ungmennaskipti milli landanna. „Snorraverkefnið er 
mikilvægur þáttur í að viðhalda tengslunum,“ segir Ásta Sól 
og bætir við að starf félagsins hafi verið blómlegt æ síðan. 
Um 350 meðlimir eru í félaginu og á hverju ári fara hópar á 
vegum Þjóðræknisfélagsins og Vesturheims sf. á Íslendinga-
slóðir.  Í tilefni afmælisins verður afmælisdagskrá í Þjóð-
menningarhúsinu laugardaginn 28. nóvember frá klukkan 
14. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, flytur ávarp og 
auk hans munu Gísli Pálsson prófessor og Atli Ásmundsson, 
aðalræðismaður í Winnipeg, flytja erindi. Þá mun fulltrúi 
frá Núna Now, sem er vorhátíð með íslenskum listamönnum 
í Manitoba, segja frá hátíðinni.

„Svo hefur Sveinn Einarsson leikstjóri gert leikþátt um 
Stephan G. Stephansson sem hann og Arnar Jónsson leik-
ari flytja,“ segir Ásta Sól. Eftir þingið verða myndasýningar 
og kynningar frá Vesturfarasetrinu og Snorraverkefninu og 

Jónas Þór kynnir ferðastarfsemi næsta árs. Auk alls þessa 
kynna Elín Hirst og Ragnar Santos heimildarmynd sem þau 
gerðu um fjölskyldu Elínar sem fór vestur um haf.

Á sjálfan afmælisdaginn, þriðjudaginn 1. desember, verða 
afmælistónleikar í Þjóðmenningarhúsinu klukkan 20. „Í 
gegnum tíðina hafa fjölmargir tónlistarmenn farið á Íslend-
ingaslóðir til að spila. Nokkrir þeirra munu stíga á svið og 
skemmta gestum,“ segir Ásta Sól en meðal þeirra sem koma 
fram eru Björn Thoroddsen og Guitar Islancio, Álftagerðis-
bræður og Bagga lútur. Aðgangur að tónleikunum er ókeypis. 
 solveig@frettabladid.is

ÞJÓÐRÆKNISFÉLAG ÍSLENDINGA:  SJÖTÍU ÁRA

Eflir samskipti milli Íslands og 
afkomenda landnema í vestri

timamot@frettabladid.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI OG FORMAÐUR Ásta Sól Kristjánsdóttir og 
Almar Grímsson standa fyrir afmælisdagskrá. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu 
við andlát og útför elskulegrar móður 
minnar, tengdamóður og ömmu, 

Millýjar Birnu 

Haraldsdóttur
Ofanleiti 29 Reykjavík.

Líney Ólafsdóttir  Karl Tómasson

Ólafur Karlsson  Erla Hrund Halldórsdóttir

Birna Karlsdóttir

Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýju við andlát og  
útför elskulegs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður og afa,

Rúnars Guðmannssonar
Guð blessi ykkur öll.

Sjöfn H. Jóhannesdóttir

Jón Árni Rúnarsson

Jóhannes Rúnarsson Lilja Bjarnþórsdóttir

Rannveig Rúnarsdóttir Kári Tryggvason

Sigurður Rúnarsson Elín Hallsteinsdóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát 
og útför elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður og afa,

Úlfars Haraldssonar
verkfræðings, Seiðakvísl 30, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Karitas, deildar 11E á 
Landspítala og líknardeildar í Kópavogi fyrir kærleiks-
ríka umönnun.

Margrét Ríkarðsdóttir

Haraldur Úlfarsson   Elín Helena Bjarnadóttir

Ríkarður Úlfarsson   Berghildur Magnúsdóttir

Ásdís Úlfarsdóttir 

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför

Helga Eiríkssonar
aðalbókara.

Sigrún Dúfa Helgadóttir Gunnar Karlsson

Eiríkur Helgason Þórunn Kristinsdóttir

Sigurjón Helgason Vilhelmína Haraldsdóttir 

Ingólfur Helgason

Jón Helgason Sigrún Gréta Magnúsdóttir 

Anna Sigríður Helgadóttir Ívar Gunnarsson

70 ára afmæli
Björgvin M. 
Snorrason

er 70 ára í dag 27. nóvember  Í tilefni 
þess og nýlokins doktorsprófs - Ph.D. 
í guðfræði og kirkjusögu, verður opið 
hús sunnudaginn 29. nóv. á milli kl. 
15 og 18 í Loftsalnum að Hólshrauni 

3, Hafnarfi rði, fyrir þá sem vilja sam-
gleðjast honum á þessum timamótum.

75 ára afmæli
Sigurður 

Albertsson 
verður 75 ára 30. nóvember 

nk. Í tilefni afmælisins mun hann taka 
á móti ættingjum og vinum í Frímúrara-
húsinu v/ Bakkastíg 260 Reykjanesbæ 
laugardaginn 28. nóvember nk. frá kl. 

18.00 -21.00.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Tryggva Margrét 

Eggertsdóttir 
Garðavegi 14, Hvammstanga, 

lést á Heilbrigðisstofnun Hvammstanga miðviku-
daginn 25. nóvember. Útförin verður auglýst síðar. 

Erna Snorradóttir   Marteinn Reimarsson 

Jóhannes Snorrason   Valdís Valbergsdóttir 

Elín Snorradóttir    Högni Jónsson 

Eggert Snorrason    Guðfinna Jónsdóttir 

Hulda Snorradóttir   Ragnar Gunnarsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Kæri sambýlismaður, faðir, tengdafaðir, 
sonur, bróðir og afi, 

Jón Sturla Axelsson 
lést mánudaginn 16. nóvember á sjúkrahúsinu í Lundi. 
Útförin hefur þegar farið fram í Svíþjóð.

Marsela Torres

Ólafur Örn Jónsson

Gísli Már Jónsson

Geirmundur Hrafn Jónsson

Edda Björg Jónsdóttir

Guðrún Erna Jónsdóttir

Guðrún Þórdís Axelsdóttir

Einar Rúnar Axelsson

tengdabörn og barnabörn.

Hjartkær dóttir mín, systir, mágkona 
og frænka, 

Ragnhildur Fanney 

Þorsteinsdóttir 
sérkennari Skeggjastöðum Garði, 

er látin. Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju 
laugardaginn 28. nóv. og hefst athöfnin kl. 14. Blóm 
og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á Barnaheill eða Dýrahjálp 
Íslands, dyrahjalp.is.

Hólmfríður S. Jakobsdóttir

Bergþóra S. Þorsteinsdóttir Jóhann Runólfsson

Jón Þorsteinsson

Þorsteinn J. Þorsteinsson Sigríður H. Þórðardóttir

Þyri E. Þorsteinsdóttir Karl Geirsson

Kristín Þorsteinsdóttir Pálmar Magnússon

Arna Þorsteinsdóttir   Gunnlaugur Magnússon

Steini, Nonni, Palli, Lilý, Hólmfríður Hulda, Þórður, 

Sigfríður Ólöf, Daníel, Hólmfríður, Jóhanna, Ingibjörg og 

Matthías.
Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 



Grafskrift
græðginnar
„Arnaldur stendur fremstur íslenskra 

spennusagnahöfunda ... enginn kemst með 
tærnar þar sem hann hefur hælana.“

„Svörtuloft er vel heppnuð bók. 
Glæpirnir skapa ramma utan um skarpa 

samfélagslýsingu sem vekur lesanda 
til umhugsunar um alla hina minnimáttar 

í samfélaginu.“

„Meitluð og þaulhugsuð saga ...“

„Arnaldur skrifar þéttan stíl og hefur 
lúmskan húmor. Hann hefur fullkomið 
vald á söguefni sínu og persónum, og 
verkfræðilega er sagan óaðfinnanleg. 

Í stuttu máli sagt: 
Meistarinn er í essinu sínu.“

„Arnaldur klikkar ekki. Þetta er fín og flott bók hjá honum ...“
Bergþórsdóttir / Kiljan

„Svörtuloft er besta og skemmtilegasta bókin sem 
Arnaldur hefur sent frá sér um árabil.“

nn Þórarinsson / DV

„Enn einu sinni tekst Arnaldi að koma með 
fyrsta flokks glæpasögu.“

rmáksson  / bokmenntir.is



BAKÞANKAR 
Bergsteins 

Sigurðs-
sonar
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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

Og handhafi 
gullnu 

vöfflunnar í 
ár er...!!! ELSA!!!! ÚPS

Nei, við getum 
ekki gefið 

Chigaco Town-
pizzur í æð

Ha? En 
það eru 
nú einu 
sinni jól!

Hæ 
pabbi

Hæ, Palli, Nei, bíddu, aðeins, 
þú ert strákur

Og þú ert 
semsagt bara 
að prófa þetta

Nákvæm-
lega

Já, en 
GUÐ 

MINN 
GÓÐUR

ÍHAA, ÍHAAA, ÍHAAA, 
ÍHAAA, ÍHAAA

Hvað ertu 
að gera, 
Hannes

Ég er að gera 
skrýtið hljóð 

sem gerir 
Sollu alveg 

brjálaða

ÍHAA, ÍHAAA, 
ÍHAAA, ÍHAAA, 

ÍHAAA Farðu 
út, þú 
ert að 

gera mig 
brjálaða

Hann er allavega 
kominn með 

áhugamál

Ekki ljúga að 
mér, Herbert. 
Þú varst með 

þessari 
sogfiskastelpu 
aftur, er það 

ekki?!

GUÐ 
MINN 

GÓÐUR

WWW.BREIK.IS/ISOLD

Þú gætir unniÐ EINTAK!
SendU  SMS skeytiÐ

EST VBV á númeriÐ 1900
vinningar eru: 

Ísöld 3 á dvd, aðar dvd myndir,
bíómiÐAR, GOS og margt fleira

Vinsælasta teiknimynd ársins

vinningar eru: 

Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum.199 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

Á DVD
og blu-ray

26. NÓVEMber!

9. hvervinnur!

Fyrir rúmri viku var dagur íslenskr-
ar tungu og upphófst af því hin árlega 

umræða um hnignun íslenskunnar. Á hverju 
ári sekkur íslensk tunga spönn dýpra ofan 
í kokið á okkur, ef marka má umræðuna. 
Miðað við áhyggjukórinn, sem hefur kyrjað 
svo lengi sem ég man eftir mér, ætti tungan 
reyndar að vera löngu komin ofan í vélind-
að, búin að leysast upp í meltingarveginum 
og spýtast út um rassgatið á okkur í kekkj-
óttum enskuslettum. 

ÞEGAR ég skautaði yfir bloggsvellið var 
ekki þverfótað fyrir sjálfskipuðum mál-
verndurum sem töldu upp allar ambögurnar 
sem þeir heyrðu í fréttum og lásu í blöðun-
um; dýrkun við viðtengingarhátt, útskúf-
uð eignarföll og svívirt ypsílon. Það er auð-
velt að detta í þennan gír og jafnvel ágæt 
skemmtun að sproksetja þá sem gera aula-
villur á borð við að skrifa „langþráð meiðsl“.

ÞETTA viðhorf getur aftur á móti keyrt 
um þverbak; að benda á málvillur er orðið 

að íþrótt sem gengur ekki út á velferð 
íslenskunnar heldur að sýna fram á and-
lega yfirburði umvandarans gagnvart 
málsóðanum. Einmitt í þessu viðhorfi 
er fall íslenskunnar falið. Það er gott 

og blessað að halda ambögum til 
haga, benda á það sem betur má 

fara og allt það. Gallinn er sá að 
þeir sem taka að sér það hlut-

verk gera það oft af drýldnislegu yfirlæti, 
þar sem umræðan snýst öðru fremur um 
góða máltilfinningu þeirra sjálfra.

JÚ, ÞÁGUFALLSSÝKI er ljót og þeir sem 
vinna með íslenskt mál, til dæmis fjölmiðla-
menn, verða að huga vel að atvinnutæki 
sínu, halda því við og dengja svo það bíti. Ég 
held því aftur á móti fram að margt sé vel 
sagt og skrifað í íslenskum fjölmiðlum nú til 
dags; í greininni starfar aragrúi fólks sem 
hagnýtir sér litbrigði tungumálsins við dag-
leg störf og leggur mikla hugsun í að koma 
máli sínu skýrt og hnitmiðað til skila. 

EN ÞAR sem við erum svo upptekin af 
hnignun tungunnar, einblínum við á hið nei-
kvæða og blásum það út; fjörfiskur breytist 
í dauðakrampa. „Á íslensku má alltaf finna 
svar,“ yrkir Þórarinn Eldjárn. Í íslenskri 
dægurmálaumræðu er svo mikil áhersla 
lögð á að höggva eftir röngu svörunum að 
þau réttu fljúga oft fram hjá. 

ÉG LEGG til að þeir sem eru uggandi yfir 
stöðu íslenskunnar prófi eitt: Látið villurn-
ar sem vind um eyru þjóta í eina viku eða 
svo en hlustið í staðinn eftir því sem vel er 
gert. Ég held að það myndi koma ánægju-
lega á óvart. Og hafið í huga orð Þorsteins 
frá Hamri: „Þú kaupir þér ekki nagla/ til 
að krossfesta sálir –/ þú þarft einúngis/ að 
hnykkja rétt á orðunum.“

Í naglabúðinni  
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menning@frettabladid.is

> Ekki missa af
Þriðja breiðskífa Morðingjanna, 
Flóttinn mikli, kemur í búðir í 
dag. Til að fagna þessum mikla 
áfanga í sínu lífi ætla Morð-
ingjarnir að spila nokkur lög í 
versluninni Havarí (Austurstræti 
6) og mun útgefandi bjóða upp 
á léttar veigar við það tækifæri. 
Þessi gjörningur hefst kl. 17. 
Að sjálfsögðu verður platan á 
bjánalega góðu verði sem og 

eldri plötur snillinganna. Einnig 
verða þar frægir morðingja-
bolir til sölu.
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Svörtuloft
Arnaldur Indriðason

Vigdís
Páll Valsson

Karlsvagninn
Kristín Marja Baldursdóttir

Brauð og kökubók Hagkaups
Jói Fel

Hjartsláttur
Sr. Hjálmar Jónsson

Loftkastalinn sem hrundi
Stieg Larsson

Umsátrið
Styrmir Gunnarsson

Snorri
Óskar Guðmundsson

Söknuður
Jón Ólafsson

Jólasveinarnir 13
Brian Pilkington

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

18.11.09 – 24.11.09

Ath. kl. 17 á morgun
Tónleikar til styrktar Mæðra-
styrksnefnd Hafnarfjarðar 
fara fram í Víðistaðakirkju 
í Hafnarfirði á morgun kl. 
17.00. Söngkonurnar sem 
fram koma á þessum tónleik-
um eru meðal annarra Sigrún 
„Diddú“ Hjálmtýsdóttir.

Gunnar Sverrisson ljós-
myndari á 23 ára feril að 
baki og opnar í dag sína 
fyrstu ljósmyndasýningu.

„Mig langaði til að sýna ljósmynd-
ir í heimilislegu umhverfi,“ segir 
Gunnar Sverrisson ljósmyndari. 
Í dag opnar hann ljósmyndasýn-
ingu í húsbúnaðarversluninni 
Heimili og hugmyndir á Suð-
urlandsbraut 8. Sýningin er sú 
fyrsta sem Gunnar heldur á löng-
um ferli, en hann hóf störf sem 
íþróttaljósmyndari hjá Dagblað-
inu árið 1986, þá sextán ára gam-
all. Síðan þá hefur hann meðal 
annars gefið út tímaritið Lifun, 

Veggfóður og bækurnar Einbýl-
ishús, Heimilisbragur, Árstíðir og 
Bústaðir ásamt eiginkonu sinni, 
Höllu Báru Gestsdóttur.

„Þetta hefur meira og minna 
verið mitt aðalstarf í 20 ár. Mér 
fannst svolítið hégómagjarnt að 
halda svona sýningu, en ég lét 
undan pressu frá konunni,“ segir 
Gunnar og brosir. „Mig langaði 
að leyfa myndunum að njóta sín 
í heimilislegu umhverfi því mér 
finnst fólk ekki sjá þennan mögu-
lega nógu mikið á Íslandi, að nota 
ljósmyndir sem veggskraut. Sjálf-
ur hef ég búið erlendis og þar sér 
maður listaverk og ljósmyndir 
svolítið í bland. Við höfum allt-
af verið mjög upptekin af mál-

verkum, enda eigum við marga 
góða listmálara, en mig langar 
til að sýna fallegar ljósmyndir og 
hvetja fólk til að kaupa verk eftir 
íslenska samtímaljósmyndara,“ 
útskýrir Gunnar. 

Á sýningu hans má sjá lands-
lagsmyndir, abstrakt og „still 
life“-myndir sem spanna nokk-
ur ár. „Ég hef mikinn áhuga á að 
mynda arkitektúr einhverra hluta 
vegna, og svo er það íslensk nátt-
úra,“ segir hann. Sýning Gunn-
ars verður opin í Heimili og 
hugmyndum fram að jólum og 
hugsanlega lengur, en áhugasam-
ir geta haft samband við Gunnar 
í gegnum heimasíðu hans, gunn-
arimage.com.  alma@frettabladid.is

Í heimilislegu umhverfi
LJÓSMYNDIR SEM VEGGSKRAUT Gunnar opnar sína fyrstu ljósmyndasýningu á morgun og langar til að fólk sjái möguleikann í því 
að nota ljósmyndir sem veggskraut í auknum mæli. MYND/GUNNAR SVERRISSON
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„Við ætlum að koma með nýja 
nálgun á tjúttmarkaðinn,“ segir 
Guðmundur Gunnlaugsson, 
trommari hinnar nýstofnuðu 
hljómsveitar Money. Sveitin er 
skipuð fyrrverandi liðsmönnum 
Kentár, sem er þekkt fyrir blús-
tónlist sína. 

Auk Guðmundar skipa Money 
þeir Jón Ólafsson bassaleikari, 
Sigurður Sigurðsson, munn-
hörpuleikari og söngvari, og 
Tryggvi Hübner gítarleikari. 
Lögð verður áhersla á ryþma-
blús og swing-tónlist. „Við erum 
að spila þetta frumbít sem allir 
fíla,“ segir Guðmundur, sem er 
einnig liðsmaður Sixties. Hugs-
unin á bak við Money er að koma 
fólki út á dansgólfið og þá er 
fyrst og fremst stuðst við tón-
list frá Bítlaárunum og þar um 
kring. Lög eins og Miss You og 
Out of Time með Rolling Stones 
ásamt þeim Carol og Route 66 
með Chuck Berry verða á laga-
listanum auk nokkurra hressra 
blús-smella. Næsti dansleikur 
Money verður á Players í kvöld.
 - fb

Money á 
markaðinn

MONEY Hljómsveitin Money ætlar að 
láta til sín taka á næstunni.

Síðustu tónleikarnir hjá þeim 
félögum Friðriki Ómari og Jógvan 
Hansen verða í Salnum, Kópavogi, 
í kvöld klukkan átta. Plata þeirra, 
Vinalög, hefur selst ákaflega vel 
að undanförnu og er aftur komin 
á toppinn yfir mest seldu plöturn-
ar á Íslandi. „Við stefnum á gull, 
vonandi gerist það bara innan tíu 
daga,“ segir Friðrik í samtali við 
Fréttablaðið. 

Á disknum skipta þeir Friðrik 
og Jógvan um hlutverk. Það er að 
segja, Friðrik syngur þekkt fær-
eysk lög á íslensku og Jógvan flyt-
ur frægar íslenskar dægurlaga-
perlur á sínu ylhýra. Þetta hefur 
mælst ótrúlega vel fyrir hjá bæði 
Íslendingum og Færeyingum 
en vinirnir hafa troðfyllt hvern 
tónleikastaðinn á fætur öðrum á 

báðum stöðum. En nú er sem sagt 
komið að lokapunkti þessarar 
miklu reisu og hyggjast þeir Frið-
rik og Jógvan kveðja í Salnum 
klukkan átta eins og áður segir.

Vinir kveðja

FRIÐRIK  ÓMAR OG JÓGVAN HANSEN

Brú milli menningarheima er 
verkefni á vegum Hins hússins 
sem vinnur gegn einangrun ungra 
innflytjenda hér á landi auk þess 
að kynna íslenskt samfélag fyrir 
ungu fólki og aðstoða það við að 
mynda hér félagslegt net. Viku-
lega hittist hópur af fólki frá 
öllum heimshornum og tekur þátt 
í ýmsum skemmtilegum viðburð-
um eins og jóga, danskennslu, tón-
leikum og matargerð.

Ragnheiður Harpa Leifsdóttir 
stýrir verkefninu og segir félags-
starfið fólki að kostnaðarlausu. 
„Við vinnum með ungu fólki á aldr-
inum sextán til tuttugu og fimm 
ára og eru þau frá öllum heimsálf-
um. Við hittumst á sunnudagseft-
irmiðdögum og gerum eitthvað 
skemmtilegt saman, höldum mat-

arboð, förum í jóga eða dönsum. 
Það fer bara svolítið eftir því hvað 
hópurinn vill gera hverju sinni,“ 
segir Ragnheiður Harpa og tekur 
fram að Íslendingum sé velkomið 
að taka þátt í starfinu. „Krakkar 
úr Menntaskólanum við Hamra-
hlíð hafa verið duglegir að mæta 
og taka þátt í hinum ýmsu viðburð-
um með okkur. Markmið verkefn-
isins er að stuðla að vinasambandi 
sem nær út fyrir hina skipulögðu 
dagskrá.“ 

Hægt er að skoða dagskrána á 
bloggsíðu hópsins www.isbruin.
blogspot.com eða á Facebook-síðu 
hópsins.  - sm

Hittast í jóga og danskennslu

HREKKJAVÖKUKAFFI Hópurinn hittist á 
sunnudaginn og hélt þá lítið hrekkja-

vökukaffi. 

Norræna húsið Sturlugata 5 101 Reykjavík 5517030 norraenahusid.is Norrænn hádegisverður á Dill restaurant alla daga frá 11:30

Hnúkaþeyr



38  27. nóvember 2009  FÖSTUDAGUR

Leiklist  ★★

Jólasaga
Eftir Charles Dickens

Leikgerð: Jón Gunnar Þórðarson, Egill Antonsson og Sindri Þórsson. 
Tónlist og hljóðmynd: Heyr heyr. Leikstjóri: Jón Gunnar Þórðarson. 
Framleiðandi: Bjarni Haukur Þórsson.

Vonbrigði frá Ladda
Laddi einn á sviðinu í sjötíu mínútur er 
í sjálfu sér ekki galin viðskiptahugmynd. 
Hann náði því fyrr á þessum vetri að 
draga hátt í fjörutíu þúsund gesti á 
heldur slaka bíómynd, sextugsafmælis-
sýning hans teygði sig á endanum yfir 
nokkur ár og komst í hóp tíu mest sóttu 
leiksýninga sögunnar. Er slíkur kraftur 
ekki tilvalinn til að rekja sögu með örfá-
um persónum? Hann er jú kunnur af 
því að skjótast milli skopstælinga með 
grettu, breyttum róm, á augnabliki?

Sagan af nirflinum Skröggi hefur 
þann galla einan svo kunn sem hún 
er að allir þekkja endann. Langflestum 
áhorfendum kemur ekkert í henni 
lengur á óvart. Óttinn sem hún færir 
okkur er tvenns konar, annars vegar 
ótti foreldra að missa barn sitt, hins 
vegar gamals manns að deyja einn. Í 
einleiknum er lítið tækifæri til að gera 
eitthvað úr fyrra atriðinu nema skrifa 
það inn, gera eitthvað úr því, rétt eins 
og eymdinni sem skrifarinn hjá Skröggi 
býr við. Eigum við að kalla þetta fléttu 2?

Hitt meginatriðið, ótti gamals manns við dauðann, býr yfir stærra magni 
sem birtist okkur í vofunum sem færa Skrögg heim sanninn um dauðleika 
hans, það er aftur þraut þung að koma því til skila með einum leikara. 
Hvorugt óttaefnið kemst almennilega til skila í leikgerð og sviðsetningu í 
Loftkastalanum.

Henni er komið fyrir í hvítu rými sem Laddi getur farið um. Von var að 
þessir veggir yrðu þá nýttir til ákasts eða skuggaleiks, en það var ekki nema 
rétt í svip. Umhverfi var tjáð með hljóðum en sá miðill var takmarkað nýttur. 
Þá var skotið inn í sýninguna sönglögum.

Nú er það raun hálfsjötugum manni að gefa svo mikið á rúmum klukku-
tíma. Hana stóðst Laddi prýðilega, þótt snarari og skýrari mörk hefði mátt 
gera á persónum. Framsögn hans var til fyrirmyndar, en margt í gervunum 
höfðum við séð áður og heyrt.

Í heildina varð sýningin því vonbrigði, en í henni var efni sem hefði mátt 
vinna miklu miklu betur.  Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Einleikur Ladda vonbrigði.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 27. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
12.15 Joaquín Páll Palomares, fiðla, 
og Nína Margrét Grímsdóttir, píanó, 
flytja Sónötur eftir J.S Bach á tónleikum 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi 
(Gerðuberg 3-5).
21.00 Stefán Hilmarsson er gestur 
Jóns Ólafssonar í tónleikaröðinni „Af 
fingrum fram“ á Græna hattinum við 
Hafnarstræti á Akureyri.
22.00 María Magn-
úsdóttir ásamt hljóm-
sveitinni Mama‘s Bag, 
heldur tónleika á Café 
Cultura við Hverfisgötu. 
Aðgangur er ókeypis.
22.00 Ljótu hálfvitarn-
ir verða á Rósenberg 
við Klapparstíg.
23.00 Bloodgroup og Kimono halda 
útgáfutónleika á Sódómu Reykjavík við 
Tryggvagötu. Sérstakur gestur er Prins 
Póló.

➜ Opnanir
18.00 Harpa Dögg Kjartansdóttir, 
Sindri Már Sigfússon, Ingibjörg Birgis-
dóttir og Sigtryggur Bergur Sigmarsson 
opna sýningu í gallerí Crymo við Lauga-
veg 41a. Opið þri.-lau. kl. 13-18.

➜ Heimildamyndir
18.00 Í kvikmyndahúsinu Regnbog-
anum við Hverfisgötu hefjast sýningar 
á heimildarmyndinni „Rajeev Revisited“ 
eftir Birtu Fróðadóttur. Nánari upplýs-
ingar á www.midi.is.

➜ Sýningar
Í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu 
stendur yfir sýningin „Að spyrja náttúr-
una – saga Náttúrugripasafnsins.“ Þar 
er að finna fjölda uppstoppaðra dýra 
frá öllum heimshornum auk annarra 
náttúrugripa og muna úr sögu safnsins. 
Opið alla daga kl. kl. 11-17.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Runólfur Smári Steinþórsson 
flytur erindi um stefnumiðaða þjónustu-
stjórnun á Háskólatorgi við Sæmund-
argötu 4 (st. 104). 

AÐVENTUTÓNLEIKAR

KK &
ELLEN
ÁSAMT HLJÓMSVEIT Í BORGARLEIKHÚSINU

Miðasala í Borgarleikhúsinu á opnunartíma miðasölunnar, 
á www.borgarleikhus.is og á www.midi.is    
Miðaverð kr. 3.500  |  Húsið opnar kl. 21.15

miðvikudagskvöldið  
2. desember  
kl. 19.30

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Bækur  ★★★★

Vigdís – kona verður forseti
Höfundur: Páll Valsson

JPV

Bók Páls Valssonar um æviferil Vigdís-
ar Finnbogadóttur er mikið rit, 472 síður 
með nafna-, heimildamynda og tilvitn-
anaskrám. Skrásetjarinn svíkst raunar 
aftur að lesendum, nær 320 síður ritsins 
lýsa ætt og uppeldi, skólaferli, hjóna-
bandi, starfsferli leiðsögumanns, kennara og leik-
hússtjóra; lunginn af ritinu er þannig merkileg heimild 
um hvernig íslenskur akademiker verður til áður en 
hann sest í embætti. Minnstur hluti ritsins lýtur því að 
ferli hennar á forsetastóli og minnst vægi í frásögninni 
fær síðari hluti setu hennar á Bessastöðum. 

Að festa sig í sessi
Kannski væri nær að tala um bóhem en akademiker, 
Vigdís deildi starfsævi sinni milli tveggja ólíkra sviða 
sem hún hlaut í heimanmund, formfastan embættis-
feril einsog faðirinn, ákafan og bjartan feril uppeld-
is- og félagsstarfa eins og móðirin. Páll kýs að setja 
viðfangsefni sitt í fornt samhengi ættvísra bókmennta 
og það gerir hann meðal annars í því skyni að tengja 
Vigdísi við forgöngumenn hennar í fullveldisbarátt-
unni. Tíðum tengir hann gerðir hennar og skoðanir við 
Fjölnismenn. Það er ekki einungis gert í þeim tilgangi 
að sýna fram á samfelluna í málskrúði þjóðernissinn-
aðra texta, hjá þeim og Vigdísi, heldur líka til að setja 
hana í þá röð, Jónas, Tómas, Jón Sig og Vigdís. 

Ævisagan er pantað rit, skrifað í samráði. Vigdís er 
kænn pólitíkus orðinn og veit að í þessari sögu gefst 
henni tækifæri til að rita söguna, festa sig í minni 
þegna sinna minnst í þrjár kynslóðir. Skapa sér sess, 
sem er orðinn stíll stjórnmálamanna á tímum spuna-
meistara, biskupar, forsetar og framámenn flokka lifa í 
nánu samfélagi við áróðursmeistara okkar daga, Gunn-
ara Steinana og Einara Karlana, sem tryggja þeim orð-
stír, vinsældir og örugga stöðu.

Það er því gleðilegt í sjálfu sér að Vigdís skuli hafa 
einurð til að greina frá afar persónulegum atburðum 
í sínu lífi. Allt er það gert af hreinskiptni og smekk-
vísi. Hún dregur aftur í land og geymir parta af sögu 
sinni eftir 1960, þau ár sem hún snýr aftur til Íslands, 
nær sér loks í prófgráðu og skapar sér feril sem kenn-
ari, leiðsögumaður og félagsvera. Það eru þau ár sem 

skópu henni stöðu sem sjálfstæðri og vigtugri mann-
eskju í samfélaginu því hún var þá björt og kankvís 
kona, alþýðleg og sjarmerandi.

Samblástur gegn konu
Hér er margt á ferð: Páll semur skemmtilega og ítar-
lega samtíðarlýsingu um hvernig Evrópukynslóðin sem 
sótti menntun sína suður breytti samfélaginu með nátt-
tröllin vokandi yfir. Kalt stríð stimplaði Vigdísi bæði 
kommúnista og landráðamann vegna andstöðu við her-
inn hjá hægrisinnuðum öflum. Og þau áttu opna skápa 
í þau vopn sem þóttu henta: einstæð móðir, hjónadjöf-
ull etc. Í fjarska er það allt lítilmótlegt en sýnir samt 
hvað frúin var gerð af sterku efni en þjálu. Vigdís kýs 
að túlka það sem samblástur gegn konu, sem það er í 
bland. Okkur er hollt að minnast þess nú með konu á 
stóli forsætisráðherra. En allt er það hluti af pólitík.

Verkið er varnarrit og það kemur skýrast í ljós í loka-
köflunum þótt vélað sé um það allan tímann. Stundum 
hefði skrásetjari mátt huga frekar að heimildum: hér 
stíga fáir fram sem hallmæla Vigdísi. Stundum er Páll 
gálaus í ályktunum: fráleitt er að halda því fram að ung 
menntaskólastúlka hafi verið heilluð af absúrdisman-
um í MR 1945-1949. Sagan af upphafi Grímu er ekki 
könnuð til hlítar. Þau víkja sér hjá valdaátökum í LR 
þegar Tómas Zoëga tekur við framkvæmdastjórastóli 
þar. Ugglaust eru á ferli hennar á Bessastöðum falin 
nokkur slík dæmi þótt staðnæmst sé við kunnugleg 
átök. Sitjandi forseti sleppur í þessari sögu.

En þetta er björt saga með djúpum og dimmum sorg-
arköflum: hún hæfir Vigdísi vel sem minnisvarði um 
farsælan feril hennar í lífinu og mun styrkja ímynd 
hennar enn. Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Breið samtímalýsing með hreinskilni um 
ósigra og skýrri boðun um erindi og árangur mætrar konu.

Saga Vigdísar Finnbogadóttur

SKEMMTILEG SAMTÍÐARLÝSING Saga Vigdísar Finn-
bogadóttur eftir Pál Valsson er skemmtileg og ítarleg 
samtíðarlýsing um hvernig Evrópukynslóðin breytti 
samfélaginu.

FR
ÉTTA

B
LA

Ð
IÐ

/A
N

TO
N

2009

Gerðubergi 3-5  
  111 Reykjavík  
  Sími 575 7700   
Netfang: gerduberg@reykjavik.is  
  www.gerduberg.is

Sýningarnar eru opnar 
virka daga frá 11-17 
og um helgar frá 13-16 

Boðið er upp á leiðsögn 
um sýningar.

Föstudagur 27. nóvember kl. 12:15 
og sunnudaginn 29. nóvember kl. 13:15

Klassík í hádeginu
Joaquín Páll Palomares fiðluleikari og Nína Margrét 
Grímsdóttir píanóleikari flytja barokksónötur eftir 
Johann Sebastian Bach (BWV 1014; 1015; 1016).

Sunnudagur 29. nóvember kl. 16 
og miðvikudaginn 9. desember kl. 20

Aðventa
Möguleikhúsið sýnir einleik byggðan á sögu 
Gunnars Gunnarssonar. Pétur Eggerz fer með hlut-
verk Fjalla-Bensa, sjá nánar www.moguleikhusid.is 

Miðaverð: 2000 kr.

Tilboð til eldri borgara: 
Leiksýning og girnilegt kaffihlaðborð 2500 kr.

Laugardagur 28. nóvember kl. 14–15

Út í kött
Dansleikhús fyrir börn
Lýðveldisleikhúsið – www.this.is/great

Miðaverð: 1.500 kr.

•  Um eldhúsáhöld eru áhöld
•  Svanurinn minn syngur 
•  Óreiðan 
•  Línudans á striga
•  Óreiðan 
•  Í gegnum tíðina

Yfirstandandi sýningar:
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folk@frettabladid.is

„Þetta er eiginlega blanda af sögunni 
okkar sem við erum að selja þarna 
svo við getum byrjað upp á nýtt,“ 
segir Steinunn Camilla Sigurðardótt-
ir í Nylon. Stúlknasveitin ætlar selja 
öll fötin sem hún hefur sankað að sér í 
gegnum árin í Kolaportinu á laugardag-
inn frá klukkan 11 til 17. Allur ágóðinn 
rennur í sjóð vegna ferðalags þeirra til 
Los Angeles í janúar. Þær gerðu nýver-
ið útgáfusamning við fyrirtækið Holly-
wood Records, sem hefur einnig Miley 
Cyrus og Jonas Brothers á sínum snær-
um, og þurfa því að flytja til stórborg-
arinnar. 

Meðal annars verða til sölu sögufræg 
föt sem stúlkurnar klæddust á Brit-
verðlaunahátíðinni í London árið 2006. 
Grár jakki sem Alma Guðmundsdótt-
ir klæddist þar verður til sölu ásamt 

pilsinu sem Steinunn var í. „Joss Stone 
er sko búin að knúsa þennan jakka,“ 
segir Steinunn um gráa jakkann og 
hlær. „Þetta var mjög fyndið því Paris 
Hilton var við hliðina á okkur og Kanye 
West líka. Maður hugsaði bara hvað 
við vorum litlar eitthvað.“ Einnig ætlar 
Steinunn að selja kjól sem hún klædd-
ist í Losing a Friend-myndbandinu og 
skyrtu sem hún notaði í Closer-mynd-
bandinu.

Hún er að sjálfsögðu mjög spennt 
fyrir Bandaríkjaförinni. „Þetta er svo 
fáránlega spennandi að það er eig-
inlega bara rugl. Maður er búinn að 
vinna að þessu svo lengi. Þetta er sætur 
sigur en samt er þetta bara byrjunin. 
Þetta er bara fyrsta skrefið inn í brans-
ann og svo þurfum við að halda okkur 
þar.“ - fb

Nylon selur Brit-fötin í Kolaportinu

HJÁ FÖTUNUM Steinunn Camilla innan um 
fötin sem Nylon ætlar að selja í Kolaportinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

> HVERFIÐ FAGNAR

Hótelerfinginn Paris Hilton og kær-
asti hennar, Doug Reinhardt, hafa 
ákveðið að flytja, nágrönnum 
sínum til mikillar gleði. Ná-
grannarnir hafa ítrekað kvart-
að til lögreglunnar undan há-
vaða sem berst frá heimili 
Hilton og eru því líklega fegn-
ir að fá nú loksins frið og ró.

Tónlistar- og samfélagssíðan 
Gogoyoko.com hefur hafið sam-
starf við fimm alþjóðleg góð-
gerðarsamtök. Þar á meðal eru 
samtökin Witn-
ess sem tón-
listarmaðurinn 
Peter Gabrel 
stofnaði árið 
1992. Þau nota 
myndbands-
upptökur og 
möguleika á 
netinu til að 
opna augu 
heimsins fyrir 
mannréttinda-
brotum. Hin góðgerðarsamtök-
in eru Refugees United, Læknar 
án landamæra í Sviss, Mænu-
skaðastofnun Íslands og Unicef 
á Íslandi. 

Tónlistarmenn á Gogoyoko 
og útgáfufyrirtæki geta valið 
að láta tíu prósent eða meira af 
ágóðanum af tónlistarsölu renna 
til samtakanna, sem fá líka tíu 
prósent af auglýsingatekjum 
Gogoyoko árlega.

Í samstarf 
með Gabriel

PETER GABRIEL

Plötur Kimono og Bloodgroup, 
Easy Music for Difficult Peop-
le og Dry Land, eru með seinni 
skipunum í jólaplötuflóðinu í 
ár. Bloodgroup-platan kemur út 
annan desember en Kimono plat-
an fjórða. Nú er þó strax hægt að 
hlusta á báðar plöturnar á Gog-
oyoko. Sveitirnar tvær ætla að 
halda sameiginlega tónleika á 
Sódómu í kvöld. Prins Póló, sem 
er sólóverkefni Svavars Pétur 
Eysteinssonar úr Skakkamanage, 
spilar líka og ætlar að hefja tón-
leikana kl. 23.45. Kimono-menn 
stíga á svið klukkan hálf eitt í 
nótt og Bloodgroup kveikir svo í 
kofanum frá og með kl. 1.30. 

Seinni skipin 
á Sódómu

Rökkur Reykjavík er nýtt 
framleiðslufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í tónlistar- og 
tískuviðburðum. Markmið 
þess er að skapa betri vett-
vang fyrir íslenska hönnuði.

Rökkur Reykjavík er nýtt fram-
leiðslufyrirtæki sem mun sérhæfa 
sig í tísku- og tónlistarviðburðum. 
Að fyrirtækinu standa fatahönnuð-
urinn Bóas Kristjánsson og plötu-
snúðurinn Nuno da Palma, auk þess 
sem Arna Sigrún Haraldsdóttir 
fatahönnuður og grafíski hönnuð-
urinn Gunnar Þorvalds koma einn-
ig að verkefninu. 

„Hugmyndin varð til á tískuvik-
unni í París í sumar, þar sem ég 
var að sýna hönnun mína og Nuno 
var að spila. Okkur langaði til að 
skapa sambærilegan vettvang 
fyrir íslenska tísku og hönnun og 
ætlum að nota tónlistina sem eins 
konar aðdráttarafl til að laða fólk 
að,“ segir Bóas um tilurð Rökk-
urs. „Það er kannski hægt að líta 
á þetta sem hjónaband milli hönn-
unar og tónlistar,“ bætir Nuno við. 
Eitt af markmiðum Rökkurs er 
að standa að ýmsum tískutengd-
um viðburðum auk þess sem hug-
myndir eru um að koma á laggirn-
ar árlegri tískuviku þar sem tónlist 
og tísku verður blandað saman og 
skapa þannig einstakan viðburð 
sem dregur að fjölda gesta. 

Bóas og Nuno segja engan sér-
hæfðan hönnunarmiðil vera hér á 
landi og því vanti vettvang fyrir 
hönnuði til að koma sér á framfæri. 
„Íslensk tónlist hefur fengið að 
vaxa og dafna síðastliðinn áratug 
og okkur finnst hönnun eiga einn-
ig að fá tækifæri til að þroskast og 
vaxa. Hér er mikið af hæfileikarík-
um hönnuðum og hugmyndin er að 
reyna að skapa samstarf þar á milli 
og byggja upp þennan iðnað með 
sameiginlegu átaki,“ segir Bóas.

Spurður hvort erfitt sé að laða 
erlenda aðila hingað til lands 
segir Nuno svo ekki vera. „Fólk er 
almennt mjög forvitið um Ísland. Í 

gegnum tíðina hef ég verið mikið 
í sambandi við erlenda tónlistar-
menn og þeir hafa jafnvel verið 
til í að lækka launakröfur sínar til 
þess að geta tekið að sér verkefni 
hér. Þannig það ætti ekki að vera 
vandamál að lokka fólk hingað.“

Sérstakt kynningarteiti verð-

ur á skemmtistaðnum Austur 12. 
desember ásamt ljósmyndasýningu 
sem ber yfirskriftina Fashion Ima-
gery: Native Eye. Þar verða sýnd 
verk eftir íslenska tískuljósmynd-
ara sem hafa verið að gera það gott 
á erlendri grundu.

  sara@frettabladid.is

Rökkur lætur á sér kræla

RÖKKUR Nuno da Palma og Bóas Kristjánsson hafa sett á laggirnar framleiðslufyrir-
tækið Rökkur Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

20% afsláttur af Guinot
snyrtivörum í dag og á 

morgun.* Frábær jólatilboð 
fyrir dömur og herra. 

Snyrtifræðingar okkar veita 
þér faglega ráðgjöf.

Snyrtistofan Gyðjan
Skipholti 50d, s. 553-5044

* Gildir ekki af 
öðrum tilboðum.
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Höfðabakka 9   &   Skipholti 19   Sími 577-1300

Í tilefni af 
„Thanksgiving“

Í tilefni af þakkargjörðarhátíðinni, 
Thanksgiving, sem haldin er hátíðleg 
í Ameríku, bjóðum við upp á ekta,
klassíska kalkúnaveislu sem slær allt út.

Grilluð kalkúnabringa 
kjöt- og brauðfylling,
maís, eplasalat, 
trönuberjasulta og „gravy“.

                     Verð 2.990 kr.
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Jónas Halldórsson, ant-
íksali í Hafnarfirði, gerði 
merkilegan fund fyrir 
stuttu þegar hann var að 
ganga frá dánarbúi. Fund-
urinn var veggstytta með 
dularfullri áletrun. 

Antík- og listmunasalinn Jónas 
Halldórsson gerði nýlega upp dán-
arbú þar sem hann fann meðal ann-
ars fallega veggstyttu af ljóshærðri 
konu en aftan á styttunni mátti sjá 
undarlega áletrun. Eftir nokkra 
eftirgrennslan komst Jónas að því 
að áletrunin var í raun ástarjátn-
ing. „Aftan á styttunni stendur á 
ítölsku: „Ó, Maggí mín guðdóm-
lega“ og er það maður að nafni 
Sergio sem ritar þetta. Auk þess 
fann ég aðra áletrun sem var tölu-
stafurinn sautján ritaður í róm-
verskum tölum. Ég hef komist að 
því að þetta þýddi að sautján ár 
höfðu verið liðin frá uppgangi fas-
ismans á Ítalíu og ekki ólíklegt 
að Sergio hafi verið háttsett-
ur innan fasistaflokksins.“ 
Aðspurður segir Jónas erf-
itt að segja til um hver 
þessi guðdómlega Maggí 
hafi verið, enda hafi hann 
ekki fengið neinar upplýs-
ingar um eiganda búsins, 
en útilokar ekki að hún hafi 
verið ljóshærð eins og konan 
á styttunni.

Jónas segir styttuna ekki 
hafa verið það eina skrítna 
sem hann hafi fundið í 
þessu tiltekna dánarbúi því 
hann hafi að auki fundið mikið 

af fallegum sparikjólum frá 1920, 
óopnaða kryddstauka sem voru um 
hálfrar aldar gamlir og gömul ávís-
anahefti. 

„Í mínu starfi er maður alltaf í 
leit að fjársjóðum og ég hef fundið 
ótrúlegustu hluti. Eitt sinn fann ég 

til dæmis blóði drifinn sjóliða-
búning uppi á háalofti í húsi 
einu í miðbænum,“ segir 
Jónas og bætir við að ant-
íksalan hafi blómstrað 
eftir að kreppan skall á. 
„Antíksala var að leggj-
ast af í góðærinu, en nú er 
fólk hætt að henda göml-
um munum auk þess sem 
fólk vill nú hluti frá fortíð-
inni sem milda umhverfið.“ 
 - sm

Ástarjátning 
á veggstyttu

MAGGÍ HIN GUÐDÓMLEGA 
Styttan var jólagjöf frá hinum 
ítalska Sergio og er frá árinu 
1938.

FJÁRSJÓÐSLEIT Jónas Halldórsson ant-
íksali fann forláta styttu í dánarbúi fyrir 
stuttu.   MYND/BJÖRGVIN
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Mynddiskur  ★★★

Atvinnumennirnir okkar
Leikstjóri: Hannes Þór Halldórsson

Áhugaverðir Atvinnumenn
Sjónvarpsþættirnir Atvinnumennirnir okkar 
sem voru sýndir á Stöð 2 Sport fyrr á árinu 
eru komnir á mynddisk. Í þáttunum skyggnist 
Auðunn Blöndal á bak við tjöldin hjá sex af 
okkar þekktustu atvinnumönnum í útlöndum. 
Hann spyr þá út í lífið og tilveruna og talar 
við æfingafélaga þeirra og maka til að fá betri 
mynd af þeim sem persónum. Í bland við 
samtölin eru þættirnir kryddaðir með Innlits 
útlits-pælingum  þar sem stjörnurnar leiða 
Audda um glæsileg híbýli sín og sýna honum 
rándýr leikföng sín. Kannski ekki eitthvað sem 
allir hafa áhuga á að sjá í miðri kreppu.  

Auddi stendur sig ágætlega sem spyrill. Er 
hress og skemmtilegur þótt stundum hefði 
hann mátt kafa dýpra ofan í persónuleika 

atvinnumannanna. Hvað drífur þá áfram? Hvaðan kemur íþróttaáhuginn? 
Trúa þeir á æðri mátt? Gaman hefði líka verið að fá viðbrögð frá foreldrum 
þeirra en líklega var bara ekki pláss fyrir þetta allt saman.

Þátturinn um Ólaf Stefánsson stelur senunni sem sá fyndnasti. Allir eru 
þættirnir samt áhugaverðir og veita manni góða innsýn inn í líf þessara 
miklu afreksmanna. Þar spilar tónlistarvalið og myndatakan einnig stóra 
rullu. Aukaefnið er síðan af ýmsum toga og nokkuð misjafnt eins og gengur 
og gerist. Neyðarlegt er að sjá hverja fótboltastjörnuna á fætur annarri neita 
Audda um viðtal og þátturinn um Pétur Jóhann var ekkert sérlega fyndinn.
Annars eru Atvinnumennirnir okkar fyrst og fremst vandaðir þættir sem 
flestir íþróttaáhugamenn ættu að hafa gaman af.  Freyr Bjarnason

Niðurstaða: Vandaðir þættir sem flestir íþróttaáhugamenn ættu að hafa 
gaman af.

Sigríður Dögg Arnardóttir 
hefur stundað meistaranám 
í kynfræði við Curtin-há-
skólann í Perth í Ástralíu 
undanfarið ár. Samhliða 
náminu hefur hún haldið úti 
bloggsíðu um námsefnið þar 
sem hún fjallar um kynlíf 
og tengd mál á hispurslaus-
an hátt. 

Sigríður Dögg flutti heim fyrir 
stuttu og mun dvelja hér á meðan 
hún skrifar lokaritgerð sína, auk 
þess sem hún tekur meðal annars 
að sér kynfræðslu í skólum. Meist-
araritgerð Sigríðar Daggar mun 
fjalla um áhrif ófrjósemi á íslenska 
karlmenn, sem hefur að hennar 
sögn lítið verið fjallað um. „Flestar 
rannsóknir einblína á áhrif ófrjó-
semi á konur, en áhrif þess á karl-
menn hafa lítið verið rannsökuð. Ég 
hef verið að ráðfæra mig bæði við 
sálfræðinga og lækna hér heima 
auk þess sem ég er með leiðbein-
anda úti í skólanum í Perth.“

Samhliða ritgerðarskrifum mun 
hún taka að sér að halda fyrir-
lestra um kynlíf og tengd málefni 
og nýverið hélt hún slíkan fyrirlest-
ur fyrir stúlkur í Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja. „Mér fannst þetta 
ótrúlega gaman og það er magn-
að að sjá hversu ólíka sýn þessar 
stúlkur höfðu á kynlíf. Þær hugs-
uðu meira um hvernig ætti að full-
nægja karlmanni en hvernig þær 
ættu að fullnægja sjálfri sér. Við 
spjölluðum einnig mikið um saflát 
kvenna og G-blettinn, en það hefur 
verið mikið í umræðunni upp á 
síðkastið,“ segir Sigríður Dögg og 
bætir við að hún hafi orðið vör við 
mikinn áhuga fólks á efnum tengd-
um kynlífi.

Hún segist vera bókuð til að 

koma fram á karlakvöldi á næst-
unni auk þess sem hún mun vera 
með innlegg í sjónvarpsþætti. „Það 
er augljóst að það vantar ekki áhug-
ann hjá landanum og það er mjög 
fjölbreyttur hópur fólks sem deil-

ir þessum áhuga,“ segir Sigríður 
Dögg að lokum.

Áhugasamir geta nálgast Sig-
ríði Dögg í gegnum vefsíðu hennar 
www.siggadogg.is.

 sara@frettabladid.is

Skoðar ófrjósemi karla

KOMIN HEIM Sigríður Dögg Arnardóttir stundaði meistaranám í kynfræði í Perth. 
Hún segir ekki algilt að konur séu með G-blett og að lítið hafi verið fjallað um áhrif 
ófrjósemi á íslenska karlmenn.



Tryllingslegur 
hasar í undir-

heimum 
Stokkhólms

„Ofsalega fín glæpasaga.“ 
Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan (Um Fundið fé)

„Trúverðugasta lýsingin á verstu 
þrjótum Stokkhólms.“ 

Expressen

„Svakalega trúverðug.“
Adlibris.com

Frumútgáfa
í kilju
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
L
10
10
10
L
L
L

THE BOX  kl. 5.30 - 8 - 10.30
LOVE HAPPENS kl. 5.30 - 8 - 10.30
2012    kl. 4.45 - 8 - 11.15
2012 LÚXUS   kl. 4.45 - 8 - 11.15 
DESEMBER   kl. 8
THIS IS IT   kl. 5.30 - 10
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI     kl. 3.40
JÓHANNES     kl. 3.40

SÍMI 462 3500

2012    kl. 6 - 9
PARANORMAL ACTIVITY kl. 10
LOVE HAPPENS    kl. 8
9     kl. 6

10
16
L
7

7
12
10
L
16

WHATEVER WORKS kl. 5.50 - 8 - 10.10
A SERIOUS MAN kl. 5.40 - 8 - 10.20
2012    kl. 5.45 - 9 
DESEMBER   kl. 6 - 8
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 10

SÍMI 530 1919

16
L
16
10
16
16

THE BOX  kl. 5.30 - 8 - 10.30
RAJEEV REVISITED kl. 6
PARANORMAL ACTIVITY kl. 10
2012 kl. 6 - 9.15
ZOMBIELAND     kl. 8 
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐASTA SÝNINGARHELGI

.com/smarabio

-Empire

85% af 100 
á Rottentomatoes!

T.V. - Kvikmyndir.is

-H.S. - MBL

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

25.000 MANNS!25.000 MANNS!25.000 MANNS!

VINSVINSÆLASTA MYNDIN Á ÆLASTA MYNDIN Á
ÍSLANDI 2 VIKUR Í RÖÐ!ÍSLANDI 2 VIKUR Í RÖÐ!
VINSÆLASTA MYNDIN Á 
ÍSLANDI 2 VIKUR Í RÖÐ!

"Besta mynd 
Woody Allen í 

áraraðir!"
- Miami Herald

"Larry David 
fer á kostum!."

- Philapelphia 
Inquirer

Snillingarnir Woody Allen og Larry 
David snúa saman bökum og 

útkoman er "feel-good" mynd ársins 
að mati gagnrýnenda.

SÝND Í 

STÓRUM SAL Í 

REGNBOGANUM

EKKI VIÐ HÆFI UNGRA BARNASÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

J i m  C a r r e yJ i m  C a r r e y

STÆRSTA BÍÓOPNUN Í USA Í ÁR!
ÞRIÐJA STÆRSTA FRUMSÝNINGARHELGI ALLRA TÍMA Í USA

ÞETTA SÖGÐU LESENDUR 
Á KVIKMYNDIR.IS

„ÆÐISLEG“
„HÚN VAR ÆÐI“

„ÉG VILDI SJÁ MEIRA“
„HÚN VAR ÓLÝSANLEGA GEGGJUÐ“

„GEÐVEIKT SKEMMTILEG“

ROBERT PATTINSON OG KRISTEN STEWART ERU MÆTT Í EINNI STÆRSTU KVIKMYNDASERÍU ALLRA TÍMA!

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16

16

16

16

12 12

12

L

L

L

L

V I P

V I P

7

7

7

7

7

7

TWILIGHT 2     kl. 3 - 6 - 8 - 8:50 - 10:50 - 11:30
TWILIGHT 2 NEW MOON kl.  5:20 - 8 - 10:50
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 3:40(3D)

A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 5:50(3D) Ótextuð

A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 8 - 10:10
PANDORUM kl. 8 - 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 10:20
MORE THAN A GAME kl. 5:50
COUPLES RETREAT kl. 8
ALGJÖR SVEPPI kl. 4 - 6 Sýnd í síðasta sinn 

UPP M/ ísl. Tali kl. 3:40

TWILIGHT 2                kl. 5:20 - 8 - 10:10 - 10:50
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 3:40(3D) - 5:50(3D)

A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl.  8(3D) Ótextuð

MY LIFE IN RUINS kl. 3:40 - 5:50 - 8
LAW ABIDING CITIZEN kl. 10:10
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali kl. 3:30(3D)

16

12

7

7

THE TWILIGHT SAGA kl 5 :30 - 8 - 10:40
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl 6
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl 8
PANDORUM kl. 10

- bara lúxus
Sími: 553 2075

COCO BEFORE CHANEL kl. 5.50, 8 og 10.10 L

2012 kl. 4, 7 og 10(Power) 10

JÓHANNES kl. 4, 6, 8 og 10 L

HUGLJÚF OG HEILLANDI
MYND UM ÆVI COCO CHANEL

POWERSÝNING
 

KL. 10.00

36.000 MANNS

Mafíumyndir hafa ekki 
leikið stórt hlutverk í 
íslenskri kvikmyndagerð 
undanfarin ár. Á því kann 
að verða breyting ef marka 
má nýja íslenska stuttmynd.

„Þetta er í raun mjög stór mynd á 
okkar mælikvarða,“ segir Stefán 
Þór Þorgeirsson, handritshöfund-
ur og leikstjóri íslenskrar stutt-
myndar um mafíu og glæpastarf-
semi. Stefán Þór, 16 ára, stundar 
nám í Menntaskólanum í Reykja-
vík, en myndina gerði hann ásamt 
vini sínum, Stefáni Atla Rúnars-
syni, þegar þeir voru í Garðaskóla 
í Garðabæ.

„Myndin fjallar um strák sem 
kemst á snoðir um áform rúm-
ensku mafíunnar á Íslandi um að 
ræna forsetanum og kúga fé út 
úr ríkinu,“ útskýrir Stefán Þór. 
„Ég fór bara að hugsa að það er 
engin íslensk mafíumynd til í 
raun. Maður horfir bara á þessar 
bandarísku myndir sem eru full-
ar af byssum og sprengingum. 
Við ákváðum því að gera svona 
mynd og gera hana sem ódýrast. 
Við eyddum mjög litlu en myndin 
skartar fullt af bílum, mjög flott-
um bardaga og byssuatriðum. Við 
gerum tæknibrellurnar sjálfir og 
notumst við nýjustu tæknibrellu-
forritin,“ bætir hann við, en fimm 
aðalleikarar og nokkrir aukaleik-
arar eru í myndinni. „Vinir, for-
eldrar, ættingjar og fyrirtækja-
stjórnendur léku meðal annars í 
einstaka atriðum og tóku allir vel í 
það,“ segir hann. 

Aðspurður segir Stefán þá félaga 
stefna á að koma myndinni á fram-
færi, en þeir félagar byrjuðu ungir 
að fikta við kvikmyndagerð. „Við 
byrjuðum í 5. bekk svo við höfum 
svolítið mikla reynslu. Við höfum 

áður gert stuttmynd og planið er að 
eyða öllu jólafríinu í að gera aðra.“ 
Spurður hvort hann ætli að leggja 
kvikmyndagerðina fyrir sig segir 

Stefán Þór það óráðið. „Ég ætla 
annaðhvort að verða kvikmynda-
gerðarmaður eða læknir.“ 

 alma@frettabladid.is

Gerði íslenska mafíumynd

SAMDI HANDRITIÐ OG LEIKSTÝRÐI Stefán Þór, 16 ára, er handritshöfundur og leik-
stjóri íslenskrar 35 mínútna stuttmyndar um mafíu og glæpastarfsemi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS
Fáðu þér miða á www.hhi.is eða í síma 800 6611

á einn miða í desember
milljónir
75

Þeir sem eiga miða í Happdrætti Háskólans geta átt von
á 75 milljóna afmælisvinningi í síðasta útdrætti ársins.
Þú getur ennþá verið með! Tryggðu þér miða fyrir aðeins 
1.000 kr. á mánuði. Við drögum næst 10. desember!
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LADDI STEFÁN KARL HERDÍS ÞORVALDS STEFÁN HALLUR UNNUR BIRNAOG

36.000 MANNS
SKEMMTILEGASTA ÍSLENSKA MYND ÁRSINS

Besta myndin síðan
Sódóma Reykjavík

...Sannkölluð “feelgood”
-mynd, ekki veitir af

Þetta er alvöru
tær snilld

SÍÐASTA SÝNINGARHELGI
NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR
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-�Atli�Steinn,�Bylgjan
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BIÐIN ER Á ENDA - GLÆSILEG JÓLAPLATA
FRÁ SNIGLABANDINU ER KOMIN Í VERSLANIR!

EKKI LÁTA ÞESSA JÓLALEGU JÓLAPLÖTU FRAM HJÁ ÞÉR FARA!

Eins og menn kann að gruna leynast á Jól meiri jól nokkur jólalög, öll frumsamin. Það er ekki laust við að í tónlistinni
gæti írskra áhrifa en einnig finnur hlustandinn keim af sænsku berjalyngi og íslensku stuðlabergi.

Það koma margir við sögu á þessari glæsilegu plötu, meðal annara:
250 manna kór, Andrea Gylfadóttir, Unnur Birna Björnsdóttir, Hjörleifur Valsson og fleiri og fleiri.

Á plötunni er hið gamalkunna Jólahjól sem hefur nú verið endurhljóðblandað og fært til nútímasánds

GRÆNI HATTURINN, AKUREYRI FÖSTUDAGINN 11. DES. KL 22:00 
SALURINN, KÓPAVOGI FIMMTUDAGINN 10. DES. KL 2O:3O 

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á JÓLATÓNLEIKANA
DREIFING
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Dagur Sigurðsson, þjálfari þýska úrvalsdeildarfélagsins Füchse 
Berlin, segir að Rúnar Kárason hafi staðið sig vel það sem af er 
fyrsta tímabili hans í Þýskalandi. Dagur er einnig á sínu fyrsta ári 
hjá félaginu en hann er einnig þjálfari austurríska landsliðsins. 
Eins og fram kom í Fréttablaðinu hefur honum verið boðið að 
halda áfram því starfi eftir að EM í handbolta lýkur þar í landi í 
lok janúar næstkomandi.

Dagur segir að það hafi því verið nóg að gera hjá sér 
en að vel gangi að sameina þessi tvö störf.
„Füchse Berlin er á því róli sem reiknað var með. Við 

erum núna í tíunda sæti en liðið endaði í því sæti á síðasta 
tímabili. Við erum nokkurn veginn á pari,“ segir Dagur.

„Við höfum mætt sterkustu liðum deildarinnar á heima-
velli, sem hefur verið nokkuð strembið, en við erum búnir 
að spila vel á útivelli og vinna nokkra góða útisigra.“

Rúnar hefur fengið þó nokkuð að spila með liðinu og 
segir Dagur að hann hafi staðist þær væntingar sem gerðar 
hafi verið til hans.

„Hann ber þess merki að vera ungur og óreyndur í 

svona sterkri deild og frammistaða hans verið nokkuð ójöfn. 
Hann hefur átt þrælfína innkomu í sumum leikjum en stundum 
ekki fundið taktinn. En hann á eftir að vaxa enda duglegur að 
æfa og er áhugasamur,“ segir Dagur.

Rúnar er sem stendur annar kostur í stöðu skyttunnar hægra 
megin hjá Degi en hollenski landsliðsmaðurinn Mark 

Bult hefur verið byrjunarliðsmaður til þessa. „Hann 
hefur verið lengi í deildinni og er ágætlega sterkur 

varnarmaður – hann græðir á því. En þegar það 
kemur hjá Rúnari mun hann veita Bult verðuga 

samkeppni. Það er ekki nokkur spurning um 
að Rúnar sé á réttri leið.“

Dagur segir að heilt yfir sé hann nokkuð 
sáttur við gengi liðsins til þessa. „Markahæsti 

maður liðsins á síðustu leiktíð, Pólverjinn Michal 
Kubisztal, missti af upphafi tímabilsins vegna brjós-
kloss og hefur enn ekki náð sér almennilega á strik. 
Það hefur verið erfitt að fylla hans skarð en þetta 
hefur þó gengið ágætlega heilt yfir.“

DAGUR SIGURÐSSON: ENGIN SPURNING UM AÐ RÚNAR KÁRASON ER Á RÉTTRI LEIÐ

Rúnar hefur staðið sig vel hjá Füchse Berlin
> Fundaði með stjóra Reading

Brendan Rodgers, knattspyrnustjóri Reading, fundaði í 
gær með Gunnari Heiðari Þorvaldssyni þar sem fram 
kom að hann vill fá Eyjamanninn til félagsins. Gunn-
ar Heiðar er þó samningsbundinn Esbjerg til loka 
tímabilsins 2011 og þurfa félögin því að komast 
að samkomulagi sín á milli. „Það kemur til 
greina að ég verði lánaður en þetta er nú 
orðið að máli umboðsmannsins míns,“ 
sagði Gunnar Heiðar. „En ég var afar 
ánægður hjá Reading og þetta er 
fótbolti sem hentar mér mjög vel.“

FÓTBOLTI Ívar Ingimarsson hafn-
aði í fyrradag nýju samningstil-
boði frá enska B-deildarliðinu 
Reading. Þetta staðfesti Ólafur 
Garðarsson, umboðsmaður hans.

Samkvæmt Ólafi hafa þó nokk-
ur félög á Englandi áhuga á að fá 
Ívar í sínar raðir en hann hefur 
verið lykilmaður hjá Reading 
síðan 2003.

Ívar er nú á sínu síðasta samn-
ingsári hjá félaginu en liðið hefur 
átt erfitt uppdráttar í deildinni í 
ár og er nú rétt fyrir ofan falls-
væðið.

Alls eru þrír Íslendingar á mála 
hjá Reading og einn til viðbótar – 
Gunnar Heiðar Þorvaldsson – var 
nýverið til reynslu hjá félaginu.

Gylfi Þór Sigurðsson sagði í 
viðtali við Fréttablaðið að hann 
myndi sennilega skrifa undir 

nýjan langtímasamning við 
félagið nú í vikunni en Brynjar 
Björn Gunnarsson samdi við 
félagið í sumar til eins árs.

„Mín mál hafa í sjálfu sér 
ekkert breyst og verða samn-
ingsmálin ekkert skoðuð að 
nýju fyrr en með vorinu,“ sagði 
Brynjar Björn við Fréttablað-
ið.

Hann segist þó ekki sátt-
ur við hversu lítið hann hafi 
fengið að spila að undan-
förnu. „Nei, vissulega ekki, 
en þetta getur komið fyrir. 
Liðið hefur þó verið að 
spila ágætlega og maður 
getur ekki kvartað 
mikið á meðan svo 
er. En auðvitað 
vill maður fá að 
spila meira.“ - esá

Ívar Ingimarsson mögulega á leið til annars félags í Englandi:

Ívar hafnaði tilboði Reading
ÍVAR INGIMARSSON

Hefur verið einn af lykil-
mönnum Reading undan-
farin ár en gæti nú verið á 

leið frá félaginu.
NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn Veig-
ar Páll Gunnarsson bindur vonir 
við að tæplega árs löng þrauta-
ganga hjá franska félaginu Nancy 
sé senn á enda en útlit er fyrir að 
hann snúi aftur á fornar slóðir til 
norska félagsins Stabæk. Viðræð-
ur á milli Nancy og Stabæk standa 
nú yfir og Veigar Páll á jafnvel von 
á því að gengið verði frá málum á 
allra næstu dögum.

„Þetta er ekki hundrað prósent 
gengið í gegn enn þá en viðræð-
urnar eru langt komnar og ég bind 
vonir við að gengið verði frá þessu 
um helgina eða strax eftir helgi,“ 
segir Veigar Páll.

Talið er að Nancy hafi þurft að 
punga út tæpum fimmtán milljón-
um norskra króna fyrir Veigar Pál 
og hann skrifaði undir þriggja og 
hálfs árs samning við félagið en 
hefur síðan lítið fengið að spreyta 
sig. 

Ekki hefur verið staðfest hvort 
Stabæk sé að borga mikið fyrir að 
fá Veigar Pál aftur í sínar raðir 
en ljóst þykir að Nancy leggur 
áherslu á að losna við Veigar Pál 
af launaskrá hjá sér og hann hefur 
fengið leyfi til að hætta að æfa 
með franska félaginu til að ganga 
frá sínum málum.

Leiðinlegt að fá ekki að vinna 
vinnuna sína
„Stabæk sýndi áhuga á að fá mig 
aftur og Nancy tók vel í það þar 
sem félagið hefur greinilega ekki 
not fyrir mig og ég er ekki einu 
sinni að æfa með liðinu núna. 
Nancy er því í raun og veru bara 
að reyna að losna við mig af launa-
skrá hjá sér. Ég veit ekkert hvort 
Stabæk sé tilbúið að borga ein-

hvern pening fyrir mig en ef svo 
er þá er það ekkert í líkingu við 
það sem Nancy greiddi fyrir mig 
fyrir tæpu ári. Það er annars ljóst 
eins og staðan er núna að Nancy 
er bara að henda peningum með 
því að borga mér laun og nota mig 
ekki einu sinni. 

Ég sjálfur er vissulega búinn 
að koma vel út úr þessu fjárhags-
lega séð en ekki fótboltalega og 
ég hugsa að í heildina sé ég búinn 
að spila kannski svona tíu leiki á 
þessu tæpa ári. Þá er ég að tala 
um leiki í öllum keppnum með 
bæði aðal- og varaliði félagsins. 

Fótboltinn er náttúrlega vinn-
an mín og það er leiðinlegt ef 
maður fær ekki að vinna vinnuna 
sína. Ég var alveg búinn að sjá 
að það skipti engu máli hvort ég 
hefði verið bestur á æfingum með 
félaginu í tvo mánuði samfleytt; 
ég fengi hvort sem er ekki tæki-
færi til þess að spila,“ segir Veig-
ar Páll.

Þarf að finna neistann aftur 
„Það er því nauðsynlegt að ég 
komist eitthvert annað og það er 
náttúrlega frábært að Stabæk vilji 
fá mig aftur því þar þekki ég allt 
og alla og veit nákvæmlega hvað 
ég er að fara út í. 

Ég þarf að komast á stað þar 
sem ég get byggt upp sjálfstraust-
ið og fundið neistann og fótbolta-
gleðina aftur og Stabæk er auðvit-
að tilvalinn staður til þess,“ segir 
Veigar Páll að lokum. 

Hann lék í fimm ár með Stabæk 
og kvaddi liðið með meistaratitli í 
fyrra en það var fyrsti meistara-
titill í sögu félagsins.

 omar@frettabladid.is 

Vongóður um 
að þetta gangi 
Veigar Páll Gunnarsson er mjög líklega að snúa aft-
ur til liðs við Stabæk eftir dapra ársdvöl hjá Nancy. 

VEIGAR PÁLL Sést hér á æfingu með franska félaginu Nancy. NORDIC PHOTOS/AFP



Nú er alætan
í vandræðum!

2.799 kr.
Dikta
Get It Together

2.499 kr.
Hjaltalín
Terminal

2.899 kr.
Ragnheiður Gröndal 
Tregagás

2.299 kr.
Á móti sól 
8

2.499 kr.
Þrír frábærir íslenskir tölvuleikir 
◆ Doppa bregður á leik
◆Glói geimvera lærir að lesa
◆Glói geimvera í stærðfræðiheim

2.499 kr.
Sigríður Thorlacius & heiðurspiltar
Á ljúfl ingshól

2.499 kr.
Me, The Slumbering Napoleon 
The Bloody Core of It

2.399 kr.
Söngvaseiður

Tilboð gildir til og með 29.11.09

2.499 kr.
Snorri Helgason 
I’m Gonna Put my Name on your Door

2.999 kr.
Sigga Beinteins 
Jólalögin mín

2.899 kr.
DVD Karlar sem hata konur

2.299 kr.
DVD Strumpasafnið 1
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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.

Patreksfjörður

Bakkafjörður

Raufarhöfn

Sauðárkrókur

Víðigerði

Stöðvarfjörður

Skagaströnd

Hrísey

Grundarfjörður

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.

Grundarfjörður Hrannarbúð

KÖRFUBOLTI Körfuknattleikssam-
bandið bauð upp á nýbreytni þegar 
Stjörnuliðin voru valin fyrir 
Stjörnuleik KKÍ sem fram í Dal-
húsum í Grafarvogi 12. desember 
næstkomandi. Þjálfarar tveggja 
efstu liða Iceland Express deild-
anna völdu liðin í beinni útsend-
ingu á Sporttv þar sem þeir skipt-
ust á að velja og höfðu aðeins sex 
mínútur til umráða.

Sigurður Ingimundarson stjórn-
ar Iceland Express-liðinu og Guð-
jón Skúlason stjórnar Shell-lið-
inu í karlaleiknum. Hjá konunum 
stjórnar Benedikt Guðmundsson 
Iceland Express-liðinu en Ágúst 
Björgvinsson stjórnar Shell-lið-
inu.

Aðeins fimm erlendir leik-
menn voru valdir í Stjörnuleik 
karla og athygli vakti að nokkrir 
sterkir leikmenn fengu ekki náð 
fyrir augum þjálfaranna Sigurð-
ar Ingimundarsonar og Guðjóns 
Skúlasonar. Menn eins og Darrell 
Flake, Amani Daanish og Tommy 
Johnson voru ekki valdir en flest-
ir sakna þó örugglega mest Kefl-
víkingsins Rashon Clark sem er 
mikill tilþrifakóngur og þekktur 

fyrir glæsilegar troðslur sem eru 
einmitt vel þegnar í Stjörnuleikj-
unum. 

Það skiptir bandarísku leik-
mennina miklu máli að vera vald-
ir í þennan leik því þeir nota það 
til að skreyta hjá sér ferilskrána. 
Þessir fjórir eru því örugglega 
ekkert allt of ánægðir með Sig-
urð og Guðjón. - óój

Lið Sigurðar Ingimundarsonar: 
Magnús Þór Gunnarsson, Justin 
Shouse, Semaj Inge, Ragnar Nat-
hanielsson, Jóhann Árni Ólafsson, 

Nemanja Sovic, Marvin Valdi-
marsson, Brynjar Þór Björnsson, 
Christopher Smith, Svavar Birgisson, 
Fannar Freyr Helgason, Þröstur Leó 
Jóhannsson.

Lið Guðjóns Skúlasonar: Hörður 
Axel Vilhjálmsson, Andre Dab-
ney, Ægir Þór Steinarsson, Hlynur 
Bæringsson, Páll Axel Vilbergsson, 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson, Jón 
Ólafur Jónsson, Jovan Zdravevski, 
Tómas Heiðar Tómasson, Þorleifur 
Ólafsson, Guðmundur Jónsson, 
Hreggviður Magnússon.

Lið Benedikts Guðmundssonar: 
Heather Ezell, Signý Hermannsdóttir, 
Margrét Kara Sturludóttir, Hildur 
Sigurðardóttir, Michelle DeVault, 
Bryndís Guðmundsdóttir, Guðrún 
Gróa Þorsteinsdóttir, Petrúnella 
Skúladóttir, Helga Einarsdóttir, 
Ingibjörg Jakobsdóttir, Ólöf Helga 
Pálsdóttir, Helga Hallgrímsdóttir.

Lið Ágústs Björgvinssonar: Shantrell 
Moss, Sigrún Ámundadóttir, Kristi 
Smith, Koren Schram, Kristen Green, 
Unnur Tara Jónsdóttir, Birna Valgarðs-
dóttir, Ragna Margrét Brynjarsdóttir, 
Jenny Pfieffer-Finora, Hanna Hálfdan-
ardóttir, Fanney Lind. Guðmunds-
dóttir, Hafrún Hálfdánardóttir.

Þjálfarar liðanna í Stjörnuleikjum KKÍ völdu stjörnuliðin sín í beinni í gær:

Troðslukappinn ekki valinn

TILÞRIFAKÓNGUR Rashon Clark hjá 
Keflavík er háloftafugl mikill. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Norska gull-liðið í 
kvennahandboltanum er á leiðinni 
á sitt fyrsta stórmót undir stjórn 
Íslendingsins Þóris Hergeirssonar. 
HM í Kína hefst eftir rúma viku og 
heima í Noregi ætlast allir til að 
Þórir fylgi eftir velgengni liðsins 
undir stjórn fyrirrennara síns.

Þórir tók við liðinu í sumar af 
Marit Breivik sem hafði stýrt lið-
inu til sigurs á sex stórmótum frá 
árinu 1994. Breivik kvaddi norsku 
stelpurnar með því að stýra liðinu 
til sigurs á bæði Ólympíuleikunum 
í Peking og á EM í Makedóníu á 
síðasta ári. Það er þó ekki eins og 
Þórir þekki ekki liðið eða stelpurn-
ar hann því hann var aðstoðarmað-
ur Breivik frá 2001 til 2008.

Það var gott hljóð í Þóri þegar 
Fréttablaðið náði í skottið á honum 
í miðjum undirbúningnum fyrir 
Kínaförina. „Það er alltaf mik-
ill spenningur fyrir svona mót. 
Miðað við síðasta ár þá hafa samt 
verið meiri truflanir í undirbún-
ingi liðsins,“ segir Þórir og bætir 
við: „Það hefur verið erfitt að ná 
að safna saman liðinu til æfinga. 
Það hefur verið meira basl í ár en 
það hefur verið síðustu ár,“ segir 
Þórir og það er ljóst að hann er að 
setja saman nýtt lið þar sem marg-
ir af bestu leikmönnum síðustu 
ára eru ekki með. „Það er svolít-
ið spennandi hjá okkur því það er 
svo mikið af nýjum leikmönnum í 
liðinu,“ segir Þórir.

Meðal þeirra sem eru ekki með 
er fyrirliðinn Gro Hammerseng og 
Katja Nyberg sem eru að margra 
mati taldar vera tvær af bestu 
handboltakonum heims. Þær eru 
í fríi frá landsliðinu og voru ekki 
heldur með þegar norska liðið varð 
Evrópumeistari fyrir einu ári. 

„Það er enginn sem kíkir á það 
hér hvort það vanti einhverja leik-
menn. Þetta er eins og á Íslandi 
með karlaliðið. Það eru stórar 
væntingar, það eru margir sem 
fylgjast með liðinu og það eru 
margir sem eiga þetta lið. Þeir 
vilja og óska þess að árangur sé 
góður. Það gerir þetta líka spenn-
andi,” segir Þórir.

Unnu æfingamót
Norska liðið vann æfingamót um 
síðustu helgi þar sem tóku Þátt 
Króatía, Rússland og Rúmenía. 

„Við unnum alla þrjár leikina og 
við vorum að spila svona þokka-
lega. Við spiluðum illa á móti Kró-

ötum, ágætlega á móti Rúmen-
um og síðan þokkalega vel á móti 
Rússunum. Það er mjög gott fyrir 
okkur að fá stíganda í þetta áður 
en við förum austur,“ segir Þórir.

Norska kvennalandsliðið hefur 
spilað til úrslita á fjórum síðustu 
stórmótum og Þórir gerir sér fylli-
lega grein fyrir því að það er mikil 
pressa á liðinu að endurtaka leik-
inn nú. 

„Þetta verður alltaf mælt hjá 
manni þegar stóru mótin koma. 
Ef við lítum á söguna hjá liðinu 
þá hefur þetta gengið mjög vel að 
miklu leyti en það hafa verið ár 
inni á milli sem hafa verið slakari,“ 
segir Þórir en bætir jafnframt við 
að norsku stelpurnar hafi náð að 
halda sér á toppnum síðustu ár og 
ekki að ástæðulausu. 

Þurfum kannski meiri tíma
„Þetta er hópur sem hefur verið 
mikið saman, þjálfarateymið hafði 
verið lengi með liðið og sömu leik-
mennirnir höfðu verið lengi í lið-
inu. Það var mikil samfella í þessu 
síðustu árin. Það er búið að hrista 
svolítið upp í þessu og það er að 
mörgu leyti gott. Það getur alveg 
verið að við þurfum meiri tíma en 
það verður samt gaman að sjá hvar 
við stöndum,“ segir Þórir.

Norska kvennalandsliðið 
fer til Kína í fyrramál-
ið eða viku fyrir fyrsta 
leik. Liðið er með Ung-
verjalandi, Rúmen-
íu, Japan, Túnis og 
Chile í riðli. 

Þórir leynir 
því ekki að það 
sé í hans eðli að 
stefna á topp-
inn. 

„Það er stór-
kostlegur 
munur á því að 
spila úrslita-
leikinn eða kom-
ast ekki þangað. 
Ég þekki mig það 
vel að það verður 
ekkert gefið eftir. 
Markmiðið er að 
vera að berjast 

á toppnum. Það er markmið sem 
er niðurneglt í norskum hand-
bolta. Maður er ekkert að fara í 
svona mót fyrir annað en að vera 
að berjast um toppsætið,“ segir 
Þórir en leggur jafnframt áherslu 
á það að til þess að norska liðið nái 
jafnlangt nú og síðustu ár þá þurfi 
ungir og reynsluminni leikmenn 
að standast prófið. 

„Þetta ár er svona ár sem við 
þurfum til að ná góðum stíganda 
og þessir nýju leikmenn þurfa 
helst að spila skrambi vel ef við 
ætlum að komast í toppsætið því 
það hafa orðið það miklar breyt-
ingar hjá okkur. Það eru duglegir 
og reynslumiklir leikmenn inni á 
milli og ef við náum góðri stemn-
ingu og stíganda í þetta þá getur 
allt gerst,“ segir Þórir að lokum. 

 ooj@frettabladid.is

Búið að hrista svolítið 
upp í norska gull-liðinu
Þórir Hergeirsson er að fara með norska kvennalandsliðið á sitt fyrsta stórmót 
sem aðalþjálfari en HM í Kína hefst eftir aðeins rúma viku. 

ÁTTA ÁR Þórir 
Hergeirsson er 
búinn að vera 
í kringum 
norska liðið 
frá 2001. 
 MYND/NORDIC 
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Helgarblaðið:

Heimili og hönnun:

Menning:

Kolbrún Halldórsdóttir í helgar-
viðtali.

Beinta Maria Didriksen og Levi 
Didriksen: Levi níu ára er stoð 
og stytta tvíburasystur sinnar 
sem er með sjúkdóm sem 
aðeins fimm manns í heiminum 
þjást af.

Íslensk hönnun eins og hún 
gerist best. Húsgögn, arkitek-
túr og vöruhönnun í Listasafni 
Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum.

Þrjár óperufrumsýningar í maí.

Mest seldu bókmenntaverk 
Evrópu í fyrra.

Íslenska ímyndin á viðreisnar-
árunum.

Allt um Listahátíðina.

N1-deild karla
FH-Fram  25-24 (14-14)
Mörk FH (skot): Bjarki Sigurðsson 6/1 (7/1), 
Ólafur  Gústafsson 6 (15), Ólafur Guðmundsson 
4 (7), Örn Ingi Bjarkason 3 (9), Ari Magnús 
Þorgeirsson  2 (5), Jón Heiðar Gunnarsson 1 (1), 
Benedikt  Kristinsson 1 (3), Hermann Björnsson 
1 (3), Guðmundur Pedersen 1 (3/1), Pálmar 
Pétursson 
0 (1). Varin skot: Pálmar Pét. 25/3 (24/4, 51%)
Hraðaupphlaup: 2 (Örn Ingi, Ólafur Gústafsson)
Fiskuð víti: 2 (Örn Ingi, Ólafur Gústafsson)
Utan vallar: 8 mínútur
Mörk Fram (skot): Halldór Jóhann Sigfússon 
10/4,  (16/6), Magnús Stefánsson 6 (9), Jóhann 
Karl Reynisson 2 (3), Stefán Baldvin Stefánsson 2 
(5), Arnar Birki Hálfdansson 2 (7/1), Andri Berg 
Haraldsson 2 (12).   

Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 23/1 
(25/1, 48%)
Hraðaupphlaup: 4 (Stefán Baldvin 2, Magnús, 
Arnar Birkir)
Fiskuð víti: 7 (Stefán Baldvin 3, Halldór Jóhann 
2, Magnús 2) Utan vallar: 18 mínútur

Grótta – Stjarnan  25-24 (12-9)
Mörk Gróttu (skot): Finnur Ingi Stefánsson 
6/0 (9/1), Anton Rúnarsson 5 (5), Atli Rúnar 
Steinþórsson 5 (5), Jón Karl Björnsson 5/3 (9/4),
 Arnar Teodórsson 3 (3), Hjalti Þór Pálmason 1 
(6), Halldór Ingólfsson 0 (4).
Varin skot: Gísli Guðmundsson 15/1
Hraðaupphlaup: 3 (Anton 2, Finnur)
Fiskuð víti: 5 (Páll Þórólfsson 2, Arnar, Atli, 
Anton) Utan vallar: 4 mínútur
Mörk Stjörnunnar (skot): Þórólfur Nielsen 8/2 
(11/2), Kristján Svan Kristjánsson 3 (3), Björn 
Friðriksson 3 (4), Eyþór Magnússon 3 (6), 
Daníel Einarsson 2 (4), Jón Arnar Jónsson 2 (4), 
Vilhjálmur Halldórsson 1 (2), Tandri Konráðsson 
1 (2), Guðmundur Guðmundsson 1/0 (6/1), 

Roland Eradze 0 (1).
Varin skot: Roland Eradze 7, Svavar Ólafsson 2.
Hraðaupphlaup: 4 (Kristján 2, Daníel, Vilhjálm
ur). Fiskuð víti: 3 (Eyþór 2, Kristján)
Utan vallar: 8 mínútur

STAÐAN Í DEILDINNI:
Valur 6 5 0 1   158-138 10
Haukar 5 4 1 0   135-122 9
FH 7 4 1 2   203-190 9
Akureyri 7 4 1 2   171-166 9
Grótta 7 3 0 4   175-176 6 
HK 6 2 1 3   148-155 5
Fram 7 1 0 6   172-190 2
Stjarnan 7 1 0 6   156-181 2

Sænski körfuboltinn
Solna Vikings-Sodertalje Kings 78-75
Helgi Már Magnússon var með 13 stig, 7 fráköst, 
2 stoðsendingar og 2 stolna bolta á þeim 32 
mínútum sem hann spilaði. Solna vann 
síðustu 6 mínúturnar 17-2.

ÚRSLIT Í GÆR

HANDBOLTI „Ég er fyrst og fremst 
ánægður með karakterinn sem 
við sýndum með því að gefast 
aldrei upp. Við vorum sjálfum 
okkur verstir sóknarlega en við 
vissum það að með því að spila 
góða vörn þá værum við alltaf 
inni í leiknum. Við erum bara 
þannig lið að þegar þetta smell-
ur hjá okkur þá getum við skorað 
fjögur eða fimm mörk á skömm-
um tíma og sem betur fer náðum 
við að klára dæmið í kvöld,“ sagði 
Einar Andri Einarsson, þjálfari 
FH, eftir skrautlegan 25-24 sigur 
FH gegn Fram í N1-deild karla í 
gærkvöldi.

Heimamenn í FH byrjuðu leik-
inn af miklum krafti og útlit var 
fyrir að þeir myndu hreinlega 
keyra yfir Fram en staðan var 
orðin 9-3 eftir rúmar tíu mín-
útur. Þá urðu heimamenn hins 
vegar heldur til of værukærir 
bæði sóknarlega og varnarlega 
og héldu greinilega að þeir þyrftu 
ekki að hafa neitt fyrir hlutunum 
og gestirnir í Fram kunnu heldur 
betur að nýta sér það. 

Fram svaraði með því að skora 
níu mörk á móti einu marki hjá 
FH á rúmlega tíu mínútna leik-
kafla og breytti stöðunni í 10-
12. Til að bæta gráu ofan á svart 
fyrir FH-inga þá misstu þeir 
stórskyttuna Ólaf Guðmundsson 
meiddan af velli og útlitið var því 
ekki gott. FH náði hins vegar að 
bíta frá sér á lokamínútum hálf-
leiksins og staðan var jöfn, 14-14, 
þegar hálfleiksflautan gall.

Sterkur varnarleikur var í fyr-
irrúmi hjá báðum liðum framan 
af seinni hálfleiknum og mar-
kvarsla öflug en minna fór fyrir 
sóknartilburðum. Framarar báru 
sig þó betur að en sóknarleikur 
FH-inga var hreinlega í molum. 
Þegar tíu mínútur lifðu leiks var 
staðan orðin 18-22 Fram í vil og 
allt útlit fyrir að gestirnir myndu 
vinna frækinn sigur. Á ótrúleg-
um lokamínútum náði FH hins 

vegar að snúa leiknum sér í vil 
og hirða bæði stigin. 

Heimamenn gátu þakkað mark-
verðinum Pálmari Péturssyni, 
sem varði 25 skot í leiknum, fyrir 
að stíga upp þegar mest á reyndi 
en hann varði meðal annars vítak-
ast í stöðunni 23-24 og dauðafæri 
úr horninu í stöðunni 24-24 á loka-
mínútunni. 

Það var við hæfi að gamli ref-
urinn Bjarki Sigurðsson innsigl-
aði sigurinn fyrir heimamenn 
úr vítakasti á lokasekúndunni en 
Bjarki skoraði sex mörk í leiknum 
og var markahæstur hjá FH ásamt 
Ólafi Gústafssyni. Hjá Fram var 

Halldór Jóhann Sigfússon marka-
hæstur með tíu mörk en þrátt fyrir 
svekkjandi tap var greinilegt bata-
merki á liði Fram og leikmenn liðs-
ins voru nú að berjast hver fyrir 
annan. 

„Þetta er sorglegasti endir sem 
ég hef orðið vitni að. Við upp-
skárum ekki í þetta skiptið en við 
vorum að spila frábærlega á löng-
um köflum í leiknum. Ég er mjög 
ánægður með baráttuna hjá leik-
mönnunum og neistinn var til stað-
ar en því miður fengum við engin 
stig,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari 
Fram, súr í bragði í leikslok.

  omar@frettabladid.is

Dramatískur sigur hjá FH
FH blandaði sér í toppbaráttu N1-deildar karla eftir ótrúlegan 25-24 sigur á 
Fram. Bjarki Sigurðsson skoraði sigurmarkið úr vítakasti á lokasekúndunni.

42 ÁRA HETJA FH Bjarki Sigurðsson sést hér brjótast framhjá Framaranum Lárusi 
Guðmundi Jónssyni í leiknum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI „Þetta er ansi mikilvæg-
ur sigur fyrir okkur og ég er virki-
lega ánægður með að við höfum 
náð fyrstu stigunum á heimavelli,“ 
sagði Halldór Ingólfsson, þjálfari 
og leikmaður Gróttu, eftir sigur 
liðsins á Stjörnunni í botnbarátt-
uslag 25-24.

„Við vorum í bílstjórasætinu 
allan tímann en hleyptum þeim 
inn í leikinn í lokin af algjörum 
klaufaskap. Það var algjör óþarfi 
en þetta er eitthvað sem við verð-
um að laga, við verðum að halda 
áfram að keyra á fullum krafti.“

Eftir úrslit gærkvöldsins er búið 
að skilja Stjörnuna eftir á botni 
deildarinnar þar sem liðið fær 
félagsskap frá Fram. „Þetta var 
einn af úrslitaleikjunum í barátt-
unni um að halda sér uppi,“ sagði 
Halldór og taldi að gamla góða 
liðsheildin hafi verið lykillinn að 
sigrinum í gær.

„Við stóðum vel í vörninni 
stærstan hluta leiksins. Maður var 
orðinn smá smeykur í lokin þegar 

skyndilega var komin spenna í 
leikinn en við stóðumst þetta,“ 
sagði Halldór.

Sigur Gróttu í gær var svo 
sannarlega verðskuldaður en liðið 
var með nokkuð þægilega stöðu 
lengst af. Staðan í 
hálfleik var 12-
9 og snemma í 
seinni hálfleik 
náðu heima-
menn sex marka 
forystu.

Þegar tvær mín-
útur voru eftir 
minnkaði 
Stjarn-
an mun-
inn í eitt 
mark, 
24-23, og 

Grótta misnotaði vítak-
ast strax á eftir. Jón Karl 
Björnsson innsiglaði hins 
vegar sigur Gróttu en 

Stjarnan svaraði með 
síðasta marki leiks-

ins rétt áður en 
lokaflautan gall.

Gróttuliðið 
spilaði vel sem 

heild í gær en 
spilamennska 
Stjörnumanna 

var brokkgeng 
og markvarslan lítil 

sem engin nema rétt í 
lokin. Garðbæingar eru 

komnir í ansi erfiða stöðu 
og verða að snúa skútunni 
við áður en það er of seint. 
 - egm

Grótta vann Stjörnuna og komst upp í fimmta sæti N1-deildar karla í handbolta:

Fyrsti heimasigur Gróttuliðsins

MARKAHÆSTUR Finnur Ingi 
Stefánsson skoraði 6 
mörk fyrir Gróttu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Heimstjórn ÍNN er 
í umsjón Halls Hallssonar í fjarveru Ingva 
Hrafns að þessu sinni. 

21.00 Segðu mér frá bókinni  Nýr þátt-
ur þar sem rithöfundar kynna nýútkomnar 
bækur sínar og lesa úr þeim. 

21.30 Græðlingur  Guðríður Helgadóttir 
leiðbeinir fólki um haustverkin í garðyrku. 

15.35 Leiðarljós  (e)

16.15 Leiðarljós  (e)

17.00 Táknmálsfréttir

17.10 Bjargvætturinn  (17:26)

17.35 Tóta trúður  (4:26)

18.00 Galdrakrakkar  (Disney Wizards 
of Waverly Place) (1:13) Bandarísk þáttaröð 
um göldrótt systkini í New York. Aðalhlut-
verk: Selena Gomez, David Henrie, Jake T. 
Austin, David DeLuise og Jennifer Stone.

18.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Marteinn  (4:8) Íslensk gaman-
þáttaröð. Aðalhlutverk: Jóhannes Haukur Jó-
hannesson, Kjartan Guðjónsson og Edda 
Björg Eyjólfsdóttir. 

20.50 Rokk í sumarbúðum  (Camp 
Rock) Bandarísk fjölskyldumynd frá 2008 
um unglingsstúlku sem á sér þann draum 
að komast í tónlistarsumarbúðir. Aðalhlut-
verk: Demi Lovato, Joe Jonas, Meaghan 
Jette Martin og Alyson Stoner. (e)

22.25 Lewis - Fyrirmyndarfólk  (Lewis - 
The Great and the Good) Bresk sakamála-
mynd þar sem Lewis lögreglufulltrúi glím-
ir við dularfullt sakamál. Aðalhlutverk: Kevin 
Whately, Laurence Fox, Richard McCabe, 
Laura Rees og Colin Dexter, 

00.05 Ein í hringnum  (Against The 
Ropes) Bandarísk bíómynd frá 2004 um 
Jackie Kallen, gyðingakonu frá Detroit sem 
gerðist umboðsmaður hnefaleikakappa. Að-
alhlutverk: Meg Ryan, Omar Epps, Charles 
S. Dutton og Tony Shalhoub. (e)

01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Grease 

10.00 Coming to America 

12.00 Toy Story 

14.00 Grease 

16.00 Coming to America 

18.00 Toy Story 

20.00 Semi-Pro  Gamanmynd með 
Will Ferrell og Woody Harrelson í aðalhlut-
verkum.

22.00 The Number 23 

00.00 Nacho Libre 

02.00 Waist Deep 

04.00 The Number 23 

06.00 The Groomsmen 

17.45 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út í 
heimi og skyggnst á bak við tjöldin.

18.15 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin Endursýndur leikur úr Meistara-
deild Evrópu í knattspyrnu.

20.00 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

20.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.00 Ultimate Fighter - Season 1 Sýnt 
frá Ultimate Fighter - Season 1 en þangað 
voru mættir margir af bestu bardagamönn-
um heims.

21.45 UFC Live Events Útsending frá 
UFC 105 en þar mættust margir frábærir bar-
dagamenn í Manchster á Englandi.

23.25 World Series of Poker 2009 Sýnt 
frá World Series of Poker 2009 en þangað 
voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu 
pókerspilarar heims.

00.20 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. 

17.00 Sunderland - Arsenal Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Chelsea - Wolves Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.20 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

20.50 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

21.20 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. 

21.50 PL Classic Matches Liverpool - 
Newcastle, 1998. 

22.20 PL Classic Matches Man Utd - 
Leeds, 1998. 

22.50 Premier League Preview 

23.20 Birmingham - Fulham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone 
krakkarnir, Litla risaeðlan, Gulla og grænjaxl-
arnir og Kalli litli Kanína og vinir.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Grumpy Old Men (3:5)

10.45 The Apprentice (4:14) 

11.30 America‘s Got Talent (9:20) 

12.35 Nágrannar 

13.00 La Fea Más Bella (78:300) 

13.45 La Fea Más Bella (79:300)

14.30 La Fea Más Bella (80:300) 

15.15 Identity (4:12)

16.00 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo, 
Stuðboltastelpurnar og Kalli litli Kanína og 
vinir.

17.03 Bold and the Beautiful 

17.28 Nágrannar

17.58 Friends 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.52 Íþróttir 

18.59 Ísland í dag 

19.16 Veður 

19.25 Auddi og Sveppi Auddi og 
Sveppi eru mættir aftur með gamanþátt þar 
sem allt er leyfilegt.

20.05 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur í umsjón Loga Berg-
mann.

20.55 Stelpurnar Það er óhætt að segja 
að Stelpurnar hafi slegið í gegn með nýstár-
legu gríni og glensi en vinsældir þeirra virðast 
ekkert ætla að dvína.

21.20 10 Things I Hate About You 
Rómantísk gamanmynd með Heath heitnum 
Ledger í einu af sínu eftirminnilegustu hlut-
verkum. Hann leikur dularfullan einfari sem 
fenginn er til að vinna hjarta stelpu sem er 
staðráðinn í að falla ekki fyrir neinum strák 
meðan á náminu stendur.

23.00 Broken Bridges Hugljúf og hríf-
andi mynd um kántrísöngvara sem má muna 
sinn fífil fegri. Hann snýr því aftur til heima-
bæjarins þar sem hann hittir fyrir mennta-
skólaástina og 16 ára dóttur sína sem hann 
hefur aldrei hitt áður.

00.45 The Water is Wide 

02.20 Hellraiser. Deader 

03.45 Idlewild 

05.40 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví  (11:14) (e)

08.00 Dynasty  (15:29) (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Game Tíví  (11:14) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

15.45 What I Like About You  (1:18) (e)

16.10 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit/ Útlit  (5:10) (e)

17.30 Dynasty  (16:29)

18.15 Fréttir  Fréttir og veður frá fréttastofu 
Morgunblaðsins. 

18.30 Still Standing  (1:20)

19.00 Rules of Engagement  (12:15) (e)

19.30 Fréttir  (e)

19.45 King of Queens  (6:25) Bandarísk-
ir gamanþættir. (e)

20.10 Fyndnar fjölskyldumyndir 
 (11:12) Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru 
bæði innlend og erlend myndbrot, sem 
kitla hláturtaugarnar. 

20.40 She’s The Man  Rómantísk gam-
anmynd frá árinu 2006 með Amöndu 
Bynes í aðalhlutverki. Viola Hastings er 
menntaskólastelpa sem spilar fótbolta. 
Þegar stúlknalið skólans er lagt niður og hún 
fær ekki að spila með strákliðinu, gengur 
hún í drengjalið hjá öðrum skóla.

22.10 30 Rock  (8:22) (e)

22.35 Lipstick Jungle  (6:13) (e)

23.25 Law & Order. Special Victims 
Unit  (11:19) (e)

00.15 The Contender Muay Thai  

01.45 King of Queens  (6:25) (e)

02.10 World Cup of Pool 2008  (26:31)

03.00 The Jay Leno Show  (e)

03.45 The Jay Leno Show  (e)

04.30 Pepsi MAX tónlist

> Julia Stiles
„Í kvikmyndabransanum þýðir 
ekkert að bíða eftir því að 
einhver hrósi þér eða klappi þér 
á bakið. Það er ekki í boði svo 
þú verður að treysta þinni eigin 
sannfæringu.“
Stiles fer með eitt aðalhlutverk-
anna í kvikmyndinni 10 Things 
I Hate About You sem Stöð 2 
sýnir í kvöld kl. 21.20.

17.30 Supernanny 
 STÖÐ 2 EXTRA

19.25 Auddi og Sveppi 
 STÖÐ 2

20.00 Semi-Pro  STÖÐ 2 BÍÓ

20.15 Marteinn  SJÓNVARPIÐ

20.40 She’s The Man 
  SKJÁREINN

Stöð 2 hefur sinnt mafíumyndum undanfarin fimmtu-
dagskvöld. Og það hefur kostað mig nokkur vöku-
kvöld. Ég reyndi að slökkva á fyrstu myndinni um Don 
Corleone og fjölskyldu hans en hún hefur slíkt aðdrátt-
arafl að maður getur hreinlega ekki annað en horft á 
hana til enda. Þrátt fyrir að hafa séð hana að minnsta 
kosti fjórum sinnum. Ef ekki oftar. Sú persónusköpun 
sem þar birtist, þessi safaríki leikarahópur, gerði það 
að verkum að ég mætti til vinnu dauðþreyttur á föstu-
degi. Einu sinni hefði það verið vegna langrar setu á 
bar en það er kannski til marks um breytta tíma að nú 
var það vegna sjónvarpsgláps.

Og svo kom Godfather II. Hún er kannski ekki alveg 
jafn safarík og forverinn en Vito Corleone hafði setið 
svo fast í huga manns að maður varð hreinlega að vita 
hvernig honum tókst að byggja upp veldi sitt. Robert 
De Niro gerði engin mistök sem hinn ungi Vito en 

mynd númer tvö nær aldrei þeim hæðum sem 
sú fyrsta gerði. Hafa skal í huga að í fyrstu mynd-
inni birtast allar þær erkitýpur sem hafa allar 
götur síðan flætt um seinni tíma mafíumyndir.

Því miður tóku forsvarsmenn Stöðvar 2 þá 
ákvörðun að sýna þriðja hlutann um Corleone-
fjölskylduna í gærkvöldi. Mér er alveg sama 
hvað hver segir; hún er einfaldlega hneisa og 
mikil niðurlæging fyrir forvera sína. Mig 
hefur oft dreymt um að hringja í leik-
stjórann Coppola, kannski um miðja 
nótt og gera honum tilboð sem 
hann getur ekki hafnað: að láta þá 
kvikmynd hverfa eins og dögg fyrir 
sólu. Ég veit bara ekki með hverju 
ég gæti hótað honum, kannski 
bara IceSave-samningunum?  

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON ER ILLA SOFINN

Heiður og fjölskylda

Komdu í heimsóknMán til mið 10–18.30, fim 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

Opið 10–19 í dag og 10–18 á morgun

Frostrósir og jólagleði
Kveikt verður á jólatré Kringlunnar á morgun kl. 14. 
Frostrósir færa gestum sýnishorn af glæsilegum 
jólatónleikum og kátir jólasveinar heilsa upp á krakkana.

Um leið hefst pakkasöfnun fyrir börn í samstarfi við 
Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands. 
Vertu með og leggðu gjöf undir tréð.
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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

10.20 The Weakest Link 11.05 Lead Balloon 
11.35 My Family 12.05 Absolutely Fabulous 
12.35 Absolutely Fabulous 13.05 My Hero 13.35 
Monarch of the Glen 14.25 Strictly Come Dancing 
16.15 How Do You Solve A Problem Like Maria? 
17.45 My Hero 18.15 Robin Hood 19.00 Lead 
Balloon 19.30 Marc Wootton Exposed 20.00 This 
Is Dom Joly 20.30 The Mighty Boosh 21.00 The 
Jonathan Ross Show 21.50 Lead Balloon 22.20 
Marc Wootton Exposed 22.50 This Is Dom Joly 
23.20 The Mighty Boosh 23.50 How Do You Solve 
A Problem Like Maria?

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Nær naturen 
12.45 Bankroverens sidste chance 13.10 Seinfeld 
13.35 Seinfeld 14.00 DR Update - nyheder og 
vejr 14.10 Boogie Mix 15.00 Boogie Listen 16.00 
Tagkammerater 16.15 Pinky Dinky Doo 16.30 
Det kongelige spektakel 16.40 Timmy-tid 16.50 
Mira og Marie 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 
Cirkusrevyen 2008 20.00 TV Avisen 20.30 Red 
Eye 21.55 En håndfuld bly 23.25 Seinfeld 23.50 
Boogie Listen 

12.00 NRK nyheter 12.05 Par i hjerter 13.00 
NRK nyheter 13.05 Naboer 13.30 Viten om 
14.00 NRK nyheter 14.05 Jessica Fletcher 15.00 
NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 NRK nyheter 
16.10 Oddasat - nyheter på samisk 16.25 Ardna 
- Samisk kulturmagasin 16.40 Mánáid-tv - Samisk 
barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Men 
Kasper da! 17.05 Fritt fram 17.35 Suppeopera 
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 
Schrödingers katt 19.25 Redaksjon EN 19.55 
Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Forbrytelsen 2 21.30 Anne-Kat. ser på tv 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Urix 22.45 Livet i Fagervik 23.25 
Skavlan 

10.00 Hemlös 10.30 Välkomna nästan allihopa 
11.00 Rapport 11.05 Debatt 11.50 Mitt i nat-
uren 13.15 Dansbandskampen 14.45 Hemliga 
svenska rum 15.00 Rapport 15.05 Gomorron 
Sverige 16.00 Hannah Montana 16.25 Plus 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Doobidoo 20.00 
Skavlan 21.00 Mr. Deeds 22.35 Kulturnyheterna 
22.50 Playa del Sol 23.20 Stulna år 

16.30 Doctors (11:25) Læknar og hjúkr-
unarfólk á Riverside spítalanum eiga fullt í 
fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr flækjum í einkalífinu. 

17.00 Doctors (12:25) 

17.30 Supernanny (8:20) Ofurfóstr-
an Jo Frost kennir ungu og ráðþrota fólki að 
ala upp litla ólátabelgi og gefur gagnleg upp-
eldisráð.

18.45 Doctors (11:25)

19.15 Doctors (12:25)

19.45 Supernanny (8:20)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 NCIS (16:19) Spennuþáttaröð um 
sérsveit lögreglumanna sem starfa í Washing-
ton og rannsaka glæpi tengda hernum eða 
hermönnum á einn eða annan hátt.

22.45 Fringe (1:22) Önnur þáttaröðin um 
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum sem 
talið er að  eigi sér yfirnáttúrlegar skýringar. 
Ásamt vísindamanninum Dr. Walter Bishop 
og syni hans Peter rannsaka þau röð dular-
fullra atvika.

23.30 Entourage (12:12) Vincent og fé-
lagar standa nú á krossgötum því þrátt fyrir 
að nokkrum þeirra hafi orðið býsna ágengt í 
kvikmyndaborginni þá neyddust þeir í loka-
þætti þriðju seríu.

00.05 Auddi og Sveppi 

00.40 Logi í beinni 

01.25 Identity (8:12)

02.10 Blade (8:13)

02.55 Entourage (12:12) 

03.30 Fréttir Stöðvar 2 

04.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Á réttri hillu
14.03 Straumar

15.03 Útvarpssagan: Kyrr kjör
15.25 Boðorðin 10
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Söngvarar blárrar sveiflu
21.10 Hringsól
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

Laufléttur og skemmtilegur þáttur 
með Loga Bergmanni. Viðmælendur 
hans að þessu sinni eru Linda Pét-
ursdóttir, fyrrverandi fegurðardrottn-
ing og athafnakona, Egill „Þykki“ 
„Gillzenegger“ Einarsson líkamsrækt-
arfrömuður og Huldar Breiðfjörð 
rithöfundur. Tónlistin verður svo í 
höndum Stefáns Hilmarssonar og 
Á móti sól. Fullkomin uppskrift að 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna.

STÖÐ 2 KL. 20.05

Logi í beinni

Fritz Már Jörgensson fær rithöfunda 
í heimsókn sem kynna nýútkomnar 
bækur sínar. Gestir Fritz í kvöld eru 
Ólafur Haukur Símonarson, Jóna Ingi-
björg Jónsdóttir, Runólfur Ágústsson 
og Bjarni Harðarson. Þátturinn verður 
endursýndur á laugardaginn. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Segðu mér frá bókinni 
ÍNN kl. 21.00

▼

▼

Tækniskólinn og Stúdió Sýrland bjóða upp á nám í 
Hljóðtækni.

Námið hefst í janúar og skiptist í 3 annir - 
vor/sumar/haust. Kennsla fer að mestu fram í 
hljóðverum STÚDÍÓ SÝRLANDS við bestu 
mögulegu aðstæður. Náminu lýkur með 
lokaverkefni og starfsþjálfun.

Takmarkaður fjöldi nemenda.

Kenndar verða tónlistarupptökur, hljóðsetningar, 
hljóðblandanir, masteringar, tónleikaupptökur, 
eftirvinnsla á hljóði fyrir sjónvarpsþætti,
auglýsingar og kvikmyndir og fleira sem tengist 
hljóðvinnslu.

Umsóknarfrestur er til 6. desember.

Allar nánari upplýsingar má finna á 
www.hljodneminn.is, www.syrland.is
og www.tskoli.is

- við vinnum í hljóði

Langar þig að
vinna í hljóði?

www.tskoli.is
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Íslenska hönnunarmerkið E-label 
hefur verið til sölu í tískuverslun-
inni Topshop í London undanfarn-
ar vikur. Bandaríska söngkonan 
Beyoncé hefur nú bæst í hóp við-
skiptavina merkisins.

„Yfirmenn í Topshop hringdu í 
okkur og sögðu okkur frá því að 
Beyoncé væri stödd í versluninni 
og hefði keypt Heavy Metal legg-
ings frá E-label. Við urðum auð-
vitað mjög ánægðar enda mikill 
heiður fyrir merkið. Þau sögðu 
okkur að hún hefði mætt þang-
að með nokkra lífverði með sér 
og halarófu af æstum aðdáend-
um. Verslunarstjórinn bauðst til 
að loka versluninni fyrir hana en 
hún afþakkaði það,“ segir Ásta 
Kristjánsdóttir, sem rekur E-label 
ásamt Hebu Hallgrímsdóttur, en 
Ásgrímur Már Friðriksson hann-
ar flíkurnar.

 Beyoncé er þó ekki eina 
erlenda stjarnan sem hefur versl-
að við E-label því fyrrverandi 
samstarfskona hennar, söng-
konan Michelle Williams, pant-
aði nýverið sex flíkur frá fyrir-
tækinu. „Við létum breyta þeim 
aðeins fyrir hana og mér skilst 
að hún ætli að klæðast fötunum á 
tónleikum. Það væri mjög gaman 
að rekast á myndir af þessum 
konum í fötum frá okkur í nánustu 
framtíð,“ segir Ásta og hlær. 

Beyoncé Knowles hefur verið 
ein vinsælasta söngkona heims 
síðastliðinn áratug, en hún 
sló fyrst í gegn árið 1997 með 
stúlknasveitinni Destiny‘s Child, 
en Michelle Williams var ein-
mitt með henni í þeirri hljóm-
sveit. Hún hefur ætíð vakið mikla 
athygli fyrir smekklegan klæðn-
að og var meðal annars valin best 
klædda kona ársins 2009 af les-
endum tímaritsins People. Auk 
þess rekur hún eigið hönnun-
arfyrirtæki ásamt móður sinni 
undir nafninu House of Deréon. 

   sara@frettabladid.is
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. dund, 6. samþykki, 8. þrí, 9. þrá, 
11. hvort, 12. iðja, 14. geil, 16. nafn-
orð, 17. nögl, 18. annríki, 20. tveir 
eins, 21. faðmur.

LÓÐRÉTT
1. útihús, 3. innan, 4. hálsklútur, 5. 
tilvist, 7. frilla, 10. óvild, 13. segi upp, 
15. lýð, 16. bjargbrún, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. dútl, 6. já, 8. trí, 9. ósk, 
11. ef, 12. starf, 14. kleif, 16. no, 17. 
kló, 18. önn, 20. ll, 21. fang. 

LÓÐRÉTT: 1. fjós, 3. út, 4. trefill, 5. líf, 
7. ástkona, 10. kal, 13. rek, 15. fólk, 
16. nöf, 19. nn. 

„Nat King Cole, NOLO, Chet 
Baker og Nóra. Svona 50/50 
blanda af Ísland/útlönd-gam-
alt/nýtt. NOLO er mitt uppá-
hald þessa dagana og Nóra er 
að gera það gott líka. Gömlu 
karlarnir fylgja svo með fyrir 
jarðtenginguna.“

Þorvaldur H. Gröndal, trommari og starfs-
maður Hins hússins.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1   300.000 krónur á mánuði.

 2   935.000 krónur fyrir dagvinnu.

 3   Einar Skúlason.

Bækurnar Sökn-
uður – Ævisaga 
Vilhjálms Vilhjálms-
sonar og Sjúddirarí 
rei – Endurminningar 
Gylfa Ægissonar 
eru uppseldar 
hjá útgefand-
anum Senu. 
Byrjað er 
að prenta 
ný upplög 
sem eru 
væntanleg í verslanir í lok næstu 
viku. Söknuði hefur nú þegar verið 
dreift í þrjú þúsund eintökum og 
Sjúddirarí rei í tvö þúsund eintök-
um en aðeins eru tvær vikur síðan 
bækurnar komu út. Hin vandaða 
kaffiborðsbók 100 bestu plötur 
Íslandssögunnar fer einnig mjög 
vel af stað í sölu. Hún var prentuð í 
tvö þúsund eintökum og talið er að 
um 1.600 hafi þegar selst.

Árlegur viðburður hjá RÚV er hin 
svokallaða leynivinavika en þar 
eignast starfsmenn Ríkissjónvarps-
ins sannkallaðan leynivin sem fær 
það hlutverk að vera góður og 
hlaða á skjólstæðing sinn gjöfum. 
Eva María Jónsdóttir virðist hafa 
dottið í lukkupottinn með sinn 
leynivin því sá ku víst hafa laumað 
til hennar svörtu 

súkkulaði og 
ávaxtasafa úr líf-
rænt ræktuðum 
afurðum með 
fögrum orð-
sendingum. Það 
kemur síðan í 
ljós í dag hver 
þessi næmi 
leynivinur 
sjónvarpskon-
unnar er.

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég er bara búin að vera í 
búðum frá því að ég opnaði síð-
una á mánudaginn,“ segir Elísa-
bet Gunnarsdóttir. Hún hefur nú 
opnað vefsíðu þar sem hún gefur 
Íslendingum möguleika á að versla 
í öllum helstu tískuvöruverslun-
um í Svíþjóð og sendir fólki vör-
urnar heim. Þá getur fólk ýmist 
verslað sjálft í netverslunum 
búða sem senda ekki til Íslands í 
gegnum heimilisfang Elísabetar, 
eða beðið hana að kaupa tiltekn-
ar vörur og senda sér gegn vægu 
þjónustugjaldi.

„Ég held að það hafi tíu þúsund 
manns heimsótt síðuna fyrsta 
sólarhringinn og ég er búin að fá 
mjög margar pantanir. Ég er bara 
nýflutt hingað út, en kærastinn 
minn, Gunnar Steinn Jónsson, er 
að spila handbolta með HK Drott. 
Ég er búin að vinna hjá NTC í 
mörg ár heima og verið mikið í 
kringum föt og tísku frá því að ég 
man eftir mér. Mér fannst þetta 

henta mjög vel fyrir mig núna þar 
sem ég er í fæðingarorlofi. Þetta 
hentar líka vel núna í ástandinu 
heima, því 2007 gátu allir skellt 
sér í verslunarferðir, en nú er 
það ekki lengur inni í myndinni,“ 
útskýrir Elísabet og segist mest 
hafa verið í skókaupum fyrir við-
skiptavini síðustu daga. 

„Ég tek 2.500 krónur fyrir að 
kaupa flík eða vöru og svo bæt-
ast við 1.000 krónur við fyrir 
hverja flík sem ég kaupi í viðbót 
auk sendingarkostnaðar, en tekn-
ar eru 2.500 krónur ef verslað er 
í netverslun og sent á mitt heimil-
isfang, óháð fjölda vara. Allir hafa 
verið mjög sáttir við þetta og mér 
finnst þetta rosalega gaman. Ég 
hef ekki efni á að kaupa allt sem 
mig langar í svo það er flott að 
geta gert það fyrir aðra,“ bætir 
hún við. Frekari upplýsingar má 
sjá á síðu Elísabetar, elisabet-
gunnars.tk.

 - ag

Hjálpar Íslendingum að versla

VERSLAR OG SENDIR Elísabet gefur 
Íslendingum tækifæri á að versla í 
búðum á borð við H&M, Gina Tricot, 
Din sko, Acne og Monki og sendir þeim 
vöruna heim.

„Bókin kemur út á mánudaginn,“ segir Lóa 
Hjálmtýsdóttir um væntanlega myndasögu-
bók sína Alhæft um þjóðir. Bókin er gefin út af 
bókaforlaginu Okei bæ-kur og er hluti af bóka-
flokki sem kallast Litlu sætu.

Lóa er söngkona í hljómsveitinni FM Belfast 
og segir hugmyndina að Alhæft um þjóðir hafa 
fæðst á einu tónleikaferðalagi hljómsveitarinn-
ar. „Einn í hópnum var alltaf að draga álykt-
anir eftir að við vorum búin að vera korter í 
einhverri borg og út frá því spannst grín um 
hvernig fólk alhæfir oft um þjóðir. Fólk á það 
til að gera þetta alveg grimmt. Þetta er svolítið 
eins og ég hafi dregið ályktun út frá einhverjum 
einum atburði sem ég hef séð gerast,“ útskýrir 
Lóa. „Þetta eru bara skrítnir brandarar og von-
andi eru einhverjir af þeim fyndnir fyrir aðra 
en mig og mömmu,“ bætir hún við og brosir.

Lóa hefur í mörgu að snúast um þessar mund-
ir því auk útgáfu bókarinnar er tónleikaferða-

lag fram undan. „Við erum að fara til Þýska-
lands í dag og Frakklands þarnæstu helgi. Við 
förum í þrjár styttri ferðir fyrir jól, en lengri 
tónleikaferðalög hefjast eftir áramót. Þá mun 
platan sem við gáfum út í fyrra koma út í Evr-
ópu og Bandaríkjunum,“ segir hún.  - ag

Söngkona gefur út myndasögubók

ALHÆFIR UM ÞJÓÐIR Myndasögubók Lóu Hjálmtýs-
dóttur er góðlátlegt grín um hvernig fólk á það til að 
alhæfa um þjóðir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR:  DESTINY‘S CHILD Í ÍSLENSKRI HÖNNUN

Beyoncé klæðist E-label

ÁNÆGÐAR
Ásta Kristjánsdóttir segir fréttirnar af 
innkaupum Beyoncé mjög ánægjulegar 
en söngkonan hefur dvalið í Lond-
on ásamt eiginmanni sínum, Jay-Z. 
Beyoncé þykir hafa einstaklega góðan 
fatasmekk og var valin best klædda 
kona ársins 2009 af lesendum People. 
Leggingsbuxurnar, Heavy Metal, sem 
Beyoncé keypti eru sérstaklega vinsælar 
í Bretlandi um þessar mundir.

TILBOÐ Í VEITINGASAL
Súpa fi skur og kaffi  990

XL Humar
Túnfi skur

Skelfl ettur humar

Klaustursbleikja
Þorskhnakkar



20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM KERTUM

FRÁ FÖSTUDEGI TIL SUNNUDAGS
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FRÉTTIR AF FÓLKI

1 Átján ára lést á 
knattspyrnuæfingu 

2 Annað dauðsfall af völdum 
svínaflensu 

3 12 ára á neyðarmóttöku eftir 
partí

4 Kennsl borin á manninn á 
myndinni

5 Fyrrverandi starfsmaður 
ákærður fyrir að stela …

Sjósund í sókn
Sjósund hefur náð að festa sig 
kirfilega í sessi hjá íslensku þjóð-
inni og þeir nema þúsundum sem 
hafa stungið sér í kaldan sjóinn 
við Nauthólsvík. Og nú á að nýta 
jólaösina til að fá sem flesta til að 
styrkja hjarta- og æðakerfið með 

sundspretti í Atlants-
hafinu. Meðal þess 
sem boðið verður 
upp á eru Þorláks-

messusund, 
áramótasund, 

nýárssund, 
aðventu-
sund, menn-
ingarsund 
og bók-

mennta-
sund. 
Rithöf-

undurinn Mikael Torfason ætlar 
meðal annars að lesa upp úr bók 
sinni, Vormenn Íslands, fyrir kalda 
sundkappa 2. desember.

Ís á hvítum jólum
Út er komin bók Jónasar Ragnars-
sonar, Jólaminningar: Hátíð ljóss og 
friðar í huga Íslendinga. Þar rifja tólf 
þekktir Íslendingar upp ýmislegt 
sem tengist jólahaldinu úr æsku 
sinni og deginum í dag. Meðal 
þeirra sem rætt er við er Vigdís 
Finnbogadóttir, fyrrum forseti 
Íslands, en hún er einnig nýbúin að 
gefa út ævisögu sína. Ein af hennar 
jólaminningum tengist jólaísnum 
forðum daga en hann 
var ekki á boðstól-
um nema það væri 
snjór. „Það var ekki 
hægt að búa til 
ísinn nema nægur 
snjór væri úti, enda 
komu ísskápar 
ekki á mörg 
heimili fyrr 
en um og 
eftir stríð,“ 
segir Vigdís í bókinni.

Nýr bæklingur 
er kominn út

Kringlunni • Smáralind • Laugavegi • Akureyri                   www.tiger.is

ýr bæklingur
kominn út

ni • Smáralind • Laugavegi • Akukureyrireyrieyriyriiireyrireyrireyri  wwwwwwwwwwwwwwww.tiger.is
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Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við 160 þúsund vini innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að ringja í fólk í öðrum kerfum.

160 þúsund
vinir. Það er
meira en 
helmingur allra
Íslendinga.
Ringdu.
Skráðu þig á ring.is, fylltu á fyrir 1.990 kr. á mánuði og þá eignastu 160 þúsund vini 
innan GSM kerfis Símans og færð 990 kr. til að ringja í fólk í öðrum kerfum.

LG Viewty

Samsung Soul
U800

Eftirstöðvum dreift
á 12 mánuði.

2.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán fylgir.

2.000 kr. afborgun á 
mánuði í 12 mánuði.

2.000 kr. inneign á 
mán. í 12 mán fylgir.

Verð: 34.900 kr.

Verð: 24.000 kr.

Útborgun

Útborgun

0 kr.

0 kr.

Athugið að inneign í símatilboðum virkjar ekki vinaafslátt Ring.
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Og meira af Vigdísi 
Bókin Vigdís – kona verður forseti, 
sem Páll Valsson ritar, virðist falla 
vel í kramið hjá landanum en 
bókin er nú í öðru sæti metsölu-
lista Forlagsins. Það sem vekur ekki 
síst athygli við bókina er glæsileg 
mynd af forsetanum fyrrverandi 
sem prýðir bókarkápuna. Maðurinn 
á bak við myndina er enginn annar 
en Jóhann Páll Valdimarsson, útgef-
andi og útgáfustjóri Forlagsins.


