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Stundum bökum við piparkökurnar 
sjálf en stundum kaupum við þær. 
Skreytingarnar eru aðalmálið. Við 
skreytum með litaðri flórsykur-

bráð og alls konar skrautkúlum og 
skrautsykri og það er stundum 

ansi mikið á hverri köku,“ segir 
Ragnhildur og hlær við. „Við 
höfum alltaf reynt að skreyta 
piparkökur, Hlín hefur viljað 

það frá því hún var lítil og nú 
eru piparkökuskreytingar nauð-

synlegur hluti af jólaundirbúningn-
um og við erum sammála um að þær 

eru aldrei of skrautlegar.“ Kökurnar 

vilja oft vera mikil listaverk eins og sést 
á myndunum enda er húsmóðirin skart-
gripahönnuður og gullsmiður og dæturn-
ar feta í fótspor hennar í listfengi. Kött-
urinn Óliver er aðeins tveggja mánaða og 
fær ekki að leggja loppur til verksins. 

Sörur og súkkulaðibitakökur
Þó að piparkökurnar komi stundum úr 
búð bakar Ragnhildur alltaf tvær köku-
sortir fyrir jólin sem hún fær hvergi eins 
góðar annars staðar. „Ég baka alltaf sörur 
eins og margir gera og svo auðvitað súkk-
ulaðibitakökurnar hennar mömmu. Þær 
eru mjög góðar og ekkert of sætar held-

ur dúnmjúkar,“ segir hún og bætir því við 
leyndarmálinu við mýktina. „Galdurinn 
er að hræra eggin og sykurinn mjög vel 
og lengi saman.“ Í jólamatinn hefur fjöl-
skyldan alltaf rjúpur sem heimilisfaðir-
inn skýtur til að hafa á aðfangadagskvöld. 
„Stelpurnar eru hrifnar af villibragðinu, 
enda aldar upp við það. Sjálf er ég græn-
metisæta og geri einhvern ljúffengan 
grænmetisrétt handa mér.“ Í eftirrétt er 
góður, gamaldags fjölskylduís sem er að 
sjálfsögðu borðaður með jólaskeiðum. 

„Það á hver sína skeið, eins og ég veit til 

Samheldin á aðventunni
Ragnhildur Sif Reynisdóttir skartgripa-
hönnuður, Gísli Sigurðsson sjúkraþjálfari 
og dætur þeirra Hlín fjórtán ára og Egla 
Sif sex ára eru mikil jólafjöl-
skylda og hefja jólaund-
irbúninginn með því að 
skreyta piparkökur. Þau 
hjálpast einnig að á gull-
smíðaverksstæði Ragnhild-
ar en þar er smíðuð jólaskeiðin 
sem margir Íslendingar þekkja vel. 

FRAMHALD Á SÍÐU 6

Skrautlegar Skrautsykur, 
flórsykurbráð, Smarties 

og silfurkúlur koma 
við sögu á piparkökum 

fjölskyldunnar.

Röndóttir og 
umhverfisvænir
Röndóttir vettlingar sem 
prjónaðir eru úr 
afgöngum eru á 
meðal þess sem 
framleitt er hjá 
heimilislega 
fyrirtækinu 
Rendur.
SÍÐA 4

Býr í enskum drauma-
bæ fjölskyldunnar 
Sara Hlín Hálfdanardóttir segir bókaútgáfu 
og móðurhlutverkið fara vel saman. SÍÐA 10 
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Viltu vera 
í okkar liði?

Hvaða Facebook-
týpa ert þú?

Steinunn Sigurðar-
dóttir fagnar 40 ára 
rithöfundarafmæli

Bestu og verstu 
plötukápur ársins

NÆTURHIMINNINN YFIR ÞÓRSMÖRK Norðurljósin og stjörnurnar skörtuðu sínu fegursta á næturhimninum yfir Þórsmörk þegar ljósmyndari Fréttablaðsins leit við í Básum 
nýverið. Myndin er tekin á tólf mínútum og má sjá hversu mikið jörðin hefur snúist á strikunum sem stjörnurnar teikna á myndina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK, AP Kylfingurinn Tiger 
Woods er sagður hafa slasast lít-
illega í bílslysi við heimili sitt í 
gær. Woods ók bíl sínum á tré og 
brunahana á litlum hraða. Hann 
var fluttur á sjúkrahús þar sem 
gert var að sárum hans, en fékk 
að fara heim að því loknu. Ekki er 
talið að Woods hafi verið ölvaður.

Woods sneri nýlega aftur á 
golfvöllinn eftir átta mánaða hlé 
vegna hnémeiðsla.  - bj

Kylfingurinn Tiger Woods:

Ók á brunahana

HEMMI GUNN 
OG SIGURÐUR 
PÁLSSON 
SETJAST Á 
RÖKSTÓLA
VIÐTAL 44

Ekkert farið 
eftir klukku hér
Filippus Hannesson á 
Núpsstað fagnar 100 ára 
afmæli í desember

VIÐTAL 40

VIÐSKIPTI Hafnarfjarðarbær hefur 
sótt um einkaleyfi á heitinu Jóla-
þorp og kvartað til Neytendastofu 
yfir fyrirhuguðum markaði sam-
takanna Miðborgarinnar okkar í 
Reykjavík.

„Eftir langa þróunarvinnu varð 
það niðurstaðan fyrir sjö árum að 
kalla okkar fyrirbæri Jólaþorp. 
Við erum búin að leggja ómælt 
fjármagn og vinnu í að byggja 
upp þetta vörumerki þannig að 
það kom okkur óþægilega á óvart 
þegar við heyrðum af því að það 
ætti að setja upp sams konar fyr-
irbrigði í Reykjavík og undir 
sama heiti,“ segir Gunnar Axels-
son, formaður menningar- og 
ferðamálanefndar Hafnarfjarð-

ar. Gunnar segir að Reykvíking-
ar hafi ekki aðeins fengið nafnið 
að láni í Hafnarfirði. „Þar verða 
Grýla og Leppalúði – nákvæm-
lega eins og hjá okkur – og nú síð-
ast sá ég að það höfðu bæst við 
álfar og huldufólk – sem er nú 
kannski dálítið sérhafnfirskt fyr-
irbæri. Og í kynningarefni þeirra 
er meira að segja samsvörun í 
orðalagi og jafnvel heilu setning-
arnar.“

Samtökin Miðborgin okkar 
njóta stuðnings frá Reykjavík-
urborg. Jakob Frímann Magnús-
son, framkvæmdastjóri Miðborg-
arinnar okkar, segir málið hljóta 
að vera misskilning og eiginlega 
Hafnarfjarðarbrandara. Jólaþorp 

hafi áður verið sett upp í Reykja-
vík og víða um heim í bæjum, 
þorpum, sveitum og borgum. 
Enginn geti átt einkaleyfi á orð-
inu jólaþorpi.

„Ég ætla ekki að spilla eigin 
jólaskapi né annarra með því að 
leiða hugann að þessu. Ég óska 
bara Hafnfirðingum gleðilegra 
jóla,“ segir Jakob.

Gunnar segir að málarekstur 
Hafnfirðinga vegna Jólaþorps-
ins fái flýtimeðferð enda stytt-
ist í opnun markaðanna tveggja. 
Á Thorsplani í Hafnarfirði hefst 
markaðurinn föstudaginn 4. 
desember en á Hljómalindar-
reit í Reykjavík fimmtudaginn 7. 
desember.  - gar

Hafnfirðingar heimta 
einkaleyfi á jólaþorpi
Hafnfirðingum misbýður að í Reykjavík verði markaður með sama heiti og 
Jólaþorpið í Hafnarfirði. Þeir vilja einkaleyfi á heitinu og kæra reykvíska jóla-
þorpið. Hafnarfjarðarbrandari, segir framkvæmdastjóri Miðborgarinnar okkar.

Opið10–18

Frostrósir og 
jólagleði kl. 14
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ALÞINGI Seðlabankinn greið-
ir þann umframkostnað sem 
hlýst af því að 
útlendingur-
inn Daniel Gros 
situr í banka-
ráði bankans. 
Nemur kostnað-
urinn um fimm 
milljónum 
króna á ári og 
hlýst af ferða-
lögum, þýðing-
um skjala og túlkun á fundum.

Gylfi Magnússon, efnahags- og 
viðskiptaráðherra, upplýsti þetta 
á Alþingi í gær.

Sagði hann Seðlabankann hafa 
leitað upplýsinga í stjórnkerfinu 
um hver ætti að bera kostnaðinn 
og niðurstaðan væri sú að það 
væri bankans.

Gros, sem er búsettur í Belgíu, 
er fulltrúi Framsóknarflokksins í 
bankaráðinu.  - bþs

Seta í Seðlabankaráðinu:

Gros kostar um 
fimm milljónir

DANIEL GROS

Júlíus, er umræðan komin út 
um víðan völl? 

„Hún er að ná góðu flugi.“

Álit eru uppi um framtíð Reykjavíkurflug-
vallar. Júlíus Vífill Ingvarsson er formaður 
skipulagsráðs Reykjavíkurborgar.

ALÞINGI Önnur umræða um Icesave-
málið, sem framhaldið var á þingi í 
gær, gekk treglega. Réði óánægja 
stjórnarandstæðinga með fjarveru 
stjórnarliða mestu um en lengst af 
voru stjórnarandstæðingar einir í 
þingsalnum. Margsinnis voru gerð-
ar athugasemdir við fjarveruna, 
lagt til að þingfundi yrði frestað 
og önnur mál tekin á dagskrá.

Mest var óánægjan með fjarveru 
formanns og varaformanns fjár-
laganefndar, Guðbjarts Hannes-
sonar og Björns Vals Gíslasonar.

„Þeir bera meginábyrgð á flutn-
ingi málsins,“ segir Birkir Jón 
Jónsson, varaformaður Framsókn-
arflokksins, í samtali við Frétta-

blaðið. Hann sagði í ræðu á þingi 
í gær að sér væri misboðið, brotið 
væri á rétti hans og fjarvera tví-
menninganna væri niðurlægjandi 
fyrir hann.

„Samkvæmt þingsköpum ber 

mönnum að sækja þingfundi. Þegar 
rædd eru mál af þessari stærðar-
gráðu ber ábyrgðarmönnum þess 
skýlaus skylda til að vera við 
umræðuna,“ segir Birkir Jón sem 
hneykslaðist jafnframt á forseta að 
gera ekki hlé á umræðunni þar til 
tvímenningarnir kæmu í hús. 

„Niðurlægingin felst í því að ég 
hef lagt á mig vinnu við að setja 
mig inn í málið, samið ræðu með 
spurningum til ábyrgðarmanna 
þess og allt er þetta til lítils þegar 
þeir eru ekki á staðnum. Í því felst 
niðurlæging,“ sagði Birkir. Guð-
bjartur og Björn Valur voru á fundi 
starfshóps um endurskoðun fisk-
veiðistjórnunarkerfisins. - bþs 

Fjarvera forystumanna fjárlaganefndar setti umræður um Icesave í uppnám:

Birkir J. taldi sig niðurlægðan

12
daga
geymslu-
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Meiri þægindi og
aukið geymsluþol

Nú er MS rjóminn 
í ½ l umbúðum 
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AUSTURRÍKI, AP „Við erum í raun komin í blind-
götu, nema Íranar taki upp fulla samvinnu,“ sagði 
Mohamed ElBaradei, yfirmaður Alþjóðakjarn-
orkueftirlitsins. 

Hann segir tilraunir eftirlitsmanna til þess 
að komast að því hvort Íranar séu að búa sér til 
kjarnorkuvopn ekki hafa leitt neitt í ljós, hvorki af 
né á, og vegna skorts á samvinnu heimamanna sé 
tilgangslaust að halda þeim áfram.

Hann segir starfsmenn kjarnorkueftirlitsins 
ekki bera neitt traust til Írana eftir að uppvíst 
varð um leynilega kjarnorkuvinnslustöð í Íran 
nýlega.

Hann gagnrýnir einnig Írana fyrir að fallast 
ekki á alþjóðlegt samstarf um kjarnorkuáform sín, 
sem myndi torvelda þeim að framleiða vopn.

Gagnrýni hans þykir óvenju berorð, en um 
næstu mánaðamót lætur hann af störfum sem 
yfirmaður kjarnorkueftirlitsins. Hann hefur jafn-
an lagt áherslu á mikilvægi þess að eiga viðræður 
við Írana frekar en að beita refsiaðgerðum, hvað 
þá hóta hernaði.

Hann hefur einnig gagnrýnt Bandaríkin fyrir að 

ráðast á Írak undir því yfirskini að Saddam Huss-
ein hafi haft yfir kjarnorkuvopnum að ráða, þrátt 
fyrir að kjarnorkueftirlitinu hafi aldrei tekist að 
sýna fram á það. - gb

Alþjóðakjarnorkueftirlitið gefst upp á írönskum stjórnvöldum:

Íranar sýna enga samvinnu

FLUGSKEYTI PRÓFAÐ Íranar gerðu í vikunni tilraunir með flug-
skeyti sem þeir segja til varnar kjarnorkustarfsemi í landinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BIRKIR J. 
JÓNSSON 
Varaformaður 
Framsóknar-
flokksins sagði 
sér misboðið í 
ræðu sem hann 
flutti á þingi í 
gær. 

PÓLLAND Gestir í dýragarðin-
um í Varsjá í Póllandi geta nú 
barið augum sjálfboðaliða í gervi 
hellamanna sem tekið hafa yfir 
gamla apabúrið í garðinum.

Tilgangurinn með þessu sér-
staka uppátæki er að minna gesti 
garðsins á að menn eru aðeins ein 
af dýrategundunum sem byggja 
jörðina, að sögn forsvarsmanna 
dýragarðsins. 

Sjálfboðaliðarnir tveir, 18 
ára kona og 24 ára karl, klæðast 
dýraskinnum og eyða dögunum í 
að snyrta hvort annað, halda lífi 
í eldinum sem logar í apabúrinu, 
og stara á móti þegar gestirnir 
ílengjast við búrið.  - bj

Nýbreytni í dýragarði:

Hellamenn í 
apabúrinu

TIL SÝNIS Sjálfboðaliðar í gervi hella-
manna eyða dögunum í að snyrta hvort 
annað og stara á gesti dýragarðsins.

NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Stjórn Marel Food Syst-
ems tók tilboðum að upphæð sjö 
milljarða króna í hlutafjárútboði 
sem lauk í gær. Stefnt var að 15 
prósenta hlutafjáraukningu, en 
raunin varð 18 prósenta aukning.

Tilboðin komu frá íslenskum 
lífeyrissjóðum, sem og erlendum 
og innlendum fagfjárfestum, að 
því er fram kemur í tilkynningu 
frá Marel Food Systems. Gengi í 
útboðinu var 63 krónur á hlut, og 
er fyrirtækið virði 45,8 milljarða 
króna á því gengi.

Theo Hoen, forstjóri Mar-
els, segir í tilkynningunni að 
með útboðinu hafi fjárhagsstaða 
félagsins styrkst enn frekar. - bj

Hlutafjáraukning Marels:

Skilaði sjö millj-
örðum króna

REYKJAVÍK Orkuveita Reykjavíkur 
(OR) hefur óskað eftir að greiða 
800 milljónir króna í afgjald til 
eigenda sinna. Það er 1,5 millj-
örðum lægra en þeir 2,3 millj-
arðar sem eigendur höfðu óskað 
eftir, en það er eðlileg afgreiðsla. 
Orkuveitan fékk sams konar frest 
á afgreiðslu í fyrra. Borgarstjórn 
á eftir að taka beiðnina fyrir.

Guðlaugur G. Sverrisson, 
stjórnarformaður OR, segir að 
því miður hafi ekki reynst unnt 
að greiða hærra afgjald í þessu 
árferði. Hann bendir á að við 800 
milljónirnar bætist 0,25 prósenta 
gjald vegna ábyrgðar borgarinn-
ar á lánum fyrirtækisins, 4-500 
milljónir króna. Þær þarf þó að 
greiða óháð arðgreiðslum.

Hanna Birna Kristjánsdóttir 
borgarstjóri segir að þessi beiðni 
um frest skýrist meðal annars af 
tíðindum af fyrirtækinu undan-
farnar. Eðlilegt sé að fyrirtæki 
borgarinnar greiði aukið afgjald, 
önnur fyrirtæki hafi þegar gert 
það. Hanna Birna bendir á að 
ábyrgðargjald OR sé að hækka 
þannig að samtals greiði fyrir-
tækið eigendum 1,5 milljarða 
króna.

„Vegna þessa, og þess að 
afkoma borgarsjóðs hefur verið 
betri á seinni hluta árs en áætlað 
var, á ég ekki von á að þessi ósk 
muni verða til þess að hagræða 
þurfi meira en gert var ráð fyrir 
í áætlunum borgarinnar.“

Orkuveitan mun framkvæma 
fyrir um 18 milljarða króna á 
næsta ári og segir Guðlaugur það 
framlag fyrirtækisins til að halda 
uppi atvinnustigi. Ekki verður þó 

farið í Hverahlíðarvirkjun fyrr 
en tryggt er að kaupendur finn-
ist að orkunni og lánsfé hafi verið 
tryggt. Það þýðir að semja þarf 
við framleiðanda túrbína, sem 
þegar hafa verið pantaðar, um 
frestun. Árlegur kostnaður vegna 
frestunar getur numið allt að 100 

milljónum á hverja túrbínu, en 
þær eru þrjár.

Umræðum um fjárhagsáætl-
un Reykjavíkurborgar, sem áttu 
að vera á þriðjudag, hefur verið 
frestað til fimmtudags. Þar verð-
ur tekin afstaða til beiðni Orku-
veitunnar.  kolbeinn@frettabladid.is

Tekjur Reykjavíkur 
1,5 milljörðum lægri
Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að greiða 1,5 milljarða lægri afgjald til eig-
enda sinna en beðið var um. Það þýðir að tekjugrunnur Reykjavíkurborgar 
skerðist verulega. Hefur ekki áhrif á fjárhagsáætlun, segir borgarstjóri.

FÉLAGSMÁL Björn Valur Gísla-
son, þingmaður Vinstri grænna, 
sagði í gær af sér öllum trúnað-
arstörfum fyrir Félag skipstjórn-
armanna og Farmanna- og fiski-
mannasamband Íslands (FSSÍ).

„Ég geri þetta með miklum 
trega,“ segir Björn. Hann hefur 
gegnt ýmsum trúnaðarstörfum 
fyrir sjómenn árum saman.

Háværar umræður urðu um 
fyrirhugað afnám sjómannaaf-
sláttar á þingi FFSÍ í gær. Björn 
segir að fyrst hafi verið lagt til 
að hann yrði rekinn, en þar sem 
það hafi verið ólöglegt hafi ann-
arra leiða verið leitað til að fá 
hann frá störfum. Hann hafi því 
ákveðið að taka ómakið af félög-
um sínum og hætta.  - bj

Þingmaður Vinstri grænna:

Hættir störfum 
fyrir sjómenn

Ætlaði 170 kílómetra í frosti
Björgunarsveitir leituðu ungs manns 
í Mývatnssveit í fyrrinótt, en óttast 
var um hann þegar hann skilaði sér 
ekki heim eftir að hafa sinnast við 
félaga sína á hóteli og rokið burt í 
fússi. Stuttu eftir að leit hófst bárust 
SMS-skilaboð frá manninum þar sem 
hann sagðist ætla að ganga um 170 
kílómetra leið til Egilsstaða. Veður 
var gott, en um átta stiga frost. Hann 
fannst skömmu síðar.

BJÖRGUN

GUÐLAUGUR 
G. SVERRISSON

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR  
Stjórn Orkuveitunnar hefur 
óskað eftir að fresta fullum 
afgreiðslum til eigenda 
sinna og greiða 800 millj-
ónir króna. Það minnkar 
tekjustofna eigendanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SPURNING DAGSINS
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Frostrósir og jólagleði
Kveikt á jólatré og pakkasöfnun hefst
Kl.14
Frostrósir og skólakór Kársness syngja 
Sveppi kveikir á jólatrénu
Jólasveinar skemmta krökkum
Um leið hefst við jólatréð pakkasöfnun 
fyrir börn í samstarfi við Mæðrastyrksnefnd 
og Fjölskylduhjálp Íslands. Leggðu þitt af 
mörkum með því að setja pakka undir tréð.
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KOMIN TIL AÐ VERA, NÓTTIN EFTIR INGUNNI SNÆDAL

METSÖLULJÓÐSKÁLDIÐ
AF JÖKULDAL!
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„Viðfangsefnið leikur í höndunum 
á henni; hún sveiflar sér á milli 

rómantískra og erótískra lýsinga, 
angurværra og beittra, af öryggi 

og fimi sem aðeins er á færi 
mjög hæfileikaríkra skálda.“ 

Kristján Hrafn/DV

D

DV
a

mUPPSELD
HJÁÚTGEFANDA!

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Á MORGUN 

3-15 m/s 
Hvassast NV-til.

MÁNUDAGUR
Stíf NA-átt vestan til, 

annars hægari.
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KALT UM 
HELGINA  Útlit er 
fyrir svalt veður 
um helgina og 
fram í næstu viku. 
Úrkomusvæði 
liggur yfi r norðvest-
an- og vestanverðu 
landinu og þar 
mun snjóa áfram. 
Annars staðar 
falla stöku él en 
úrkomulítið verður 
suðaustan- og 
austanlands.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

GENGIÐ 27.11.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

236,3851
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,21  123,79

202,36  203,34

183,77  184,79

24,688  24,832

21,621  21,749

17,578  17,680

1,4226  1,4310

197,58  198,76

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

HEILBRIGÐISMÁL Skortur er á bólu-
efni gegn svínaflensu hér á landi. 
Upphaflega var gert ráð fyrir að 
alls bærust 200 þúsund skammtar 
til landsins til áramóta en nú eru 
horfur á að þeir verði um 170 þús-
und. Fyrirsjáanlegt er að áætlun 
um bólusetningu almennings gegn 
inflúensunni raskast verulega.

Samkvæmt tilkynningu sótt-
varnalæknis taka heilsugæslu-
stöðvar ekki við fleiri tímapönt-
unum í bólusetningu fyrr en 15. 
desember, fyrir það bóluefni sem 
þá verður dreift. Starfsfólk heilsu-
gæslustöðva bólusetur áfram með 
því bóluefni sem það hefur til 
umráða, á meðan það endist. 

Ástæður tafa við afhendingu 
bóluefnisins eru minni fram-
leiðslugeta framleiðandans en 

áætlað var, vandamál sem tengj-
ast innpökkun bóluefnis og fleira. 
Vandinn snertir alla sem bíða eftir 
bóluefninu, ekki aðeins Íslend-
inga.

Nú þegar hafa verið bólusett-
ir um sjötíu þúsund manns hér-
lendis.

Mjög hefur dregið úr inflúensu-
faraldrinum en landsmenn eru 
samt eindregið hvattir til þess að 
láta bólusetja sig þegar því verð-
ur við komið. 

81 árs gamall karlmaður lést úr 
svínaflensu hér á föstudag. Áður 
hafði átján ára fjölfötluð stúlka 
látist af völdum hennar.

 - jss

Skortur er á bóluefni gegn svínaflensu vegna minni framleiðslu en áætlað var:

Bólusetning raskast verulega

BÓLUSETNING Áætlun um bólusetningu 
gegn svínaflensu raskast vegna skorts á 
bóluefni.

STJÓRNMÁL Jón Bjarnason sjáv-
arútvegsráðherra ítrekaði þá 
skoðun sína að 
hagsmunum 
Íslands væri 
betur borg-
ið utan Evr-
ópusambands-
ins en innan á 
ráðstefnu um 
strandveiðar 
sem haldin var 
í Frakklandi í 
vikunni. 

Í ávarpi sínu fjallaði Jón um 
strandveiðar á Íslandi; línuíviln-
un, byggðakvóta og strandveið-
arnar síðastliðið sumar. Sagði 
hann íslensk stjórnvöld leggja 
ríka áherslu á sjálfbærni fisk-
veiða og kynnti nýtt frumvarp sitt 
um breytingar á fiskveiðilöggjöf-
inni. Í niðurlagi ávarpsins vék 
Jón að Evrópumálum og sagði það 
bjargfasta trú sína að Ísland ætti 
að standa utan ESB. - bþs

Jón Bjarnason á alþjóðaþingi:

Ísland betur 
sett utan ESB

JÓN BJARNASON

LÖGREGLUMÁL „Sem betur fer er 
þetta rammbyggt steinhús þannig 
að við fuðrum nú ekki svo glatt 
upp,“ segir Theódór Þórðarson, 
yfirlögregluþjónn í Borgarnesi. 
Fjórir ungir menn voru handteknir 
í bænum í fyrrinótt eftir að hafa 
kastað tveimur heimagerðum bens-
ínsprengjum, svokölluðum Molotov-
kokkteilum, í lögreglustöðina.

Mennirnir fjórir eru á aldrinum 
sautján til tuttugu ára og voru flest-
ir bæði undir áhrifum áfengis og 
fíkniefna. Þeir höfðu verið á dans-
leik í félagsheimili við bæinn fyrr 
um kvöldið og lent þar í orðaskaki 
við lögreglu þegar félagi þeirra 
var handtekinn. Sá hafði verið með 
óskunda á ballinu og meðal annars 
veifað hafnaboltakylfu þannig að 
nærstöddum stóð ekki á sama.

Í kjölfarið tóku félagarnir fjórir 
til óspilltra málanna. Þeir urðu sér 
úti um bensín sem þeir töppuðu á 
tvær áfengisflöskur, tróðu tuskum 
niður í flöskuhálsana og höfðu þar 
með útbúið stórhættulegar bens-
ínsprengjur. Þeir fóru því næst að 
lögreglustöðinni og köstuðu log-
andi sprengjunum í húsið.

Aðeins önnur flaskan brotnaði 
við höggið og kveikti eld á veggn-
um. Bensínið brann þó sem betur 
fer upp og eldurinn slokknaði áður 
en hann náði að læsa sig í húsið. 
Fjórmenningarnir létu ekki þar 
við sitja heldur börðu húsið utan 
og unnu skemmdir á hurð stöðv-
arinnar. Að sögn Theódórs 
bera aðstæður þess öll merki 
að mennirnir hafi verið komn-
ir á stöðina til að freista þess að 
frelsa félagann sem handtekinn 
var á ballinu fyrr um kvöldið.

Lögreglustöðin var hins 
vegar mannlaus. Lög-
regluþjónar á vakt voru 
á ferðinni á lögreglu-
bíl og sá handtekni 
hafði verið flutt-
ur til Reykja-
víkur þegar 

í ljós 

kom að hann 
var eftirlýstur þar.

Lögreglumenn 
áttu skömmu 

síðar leið hjá, fundu bensínfnyk 
og sáu hvað gerst hafði. Grunur 

beindist strax að fjórmenning-
unum og voru þeir handteknir. 
Þeir hafa játað sök. Allir hafa 

þeir komið við sögu hjá lögreglu 
áður, þó aldrei fyrir alvarleg brot. 
Þeim var sleppt að loknum yfir-
heyrslum í gær.

Theódór segir að litið sé á brot-
ið sem tilraun til íkveikju. Lög-
regla lítur málið mjög alvarlegum 
augum. „Auðvitað gerum við það. 
Við þökkum bara fyrir að það varð 
ekki meira úr þessu,“ segir Theó-
dór. stigur@frettabladid.is

Reyndu að kveikja í 
til að frelsa vin sinn
Fjórir ungir menn köstuðu bensínsprengjum að lögreglustöðinni í Borgarnesi 
og skemmdu hurð til að reyna að frelsa félaga sinn úr haldi. Sá var þá kominn 
til Reykjavíkur. „Við fuðrum nú ekki svo glatt upp,“ segir yfirlögregluþjónninn.

VIÐ ÖLLU BÚINN Theódór Þórðarson yfirlögregluþjónn sýnir hér forláta erlendan lög-
regluhjálm. Það skyldi þó aldrei vera að Theódór þyrfti einhvern tíma að setja hann 
upp til að verjast árásum ölvaðra ungmenna. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Spurt um aðgerðaráætlun
Guðmundur Steingrímsson hefur 
lagt fram fyrirspurn til félagsmála-
ráðherra um aðgerðaráætlun til að 
styrkja stöðu barna og ungmenna 
frá 2007. Spyr hann hvernig gangi að 
uppfylla markmið áætlunarinnar, hve 
oft samráðshópur vegna verkefnisins 
hefur komið saman og hvenær það 
gerðist síðast.

ALÞINGI

REYKJAVÍK Starfsmenn Reykjavík-
urborgar unnu að því í gær að 
reisa Óslóartréð á Austurvelli. 
Tréð verður tendrað við hátíðlega 
athöfn á morgun, á fyrsta sunnu-
degi í aðventu. Þá tekur Hanna 
Birna Kristjánsdóttir formlega 
við trénu frá Aud Kvalbein, vara-
borgarstjóra Óslóar. 

Að venju munu jólasveinar 
heilsa upp á krakka á Austurvelli 
auk þess sem boðið verður upp 
á tónlist og skemmtun. Jólalög 
verða leikin frá klukkan 15.30 og 
formleg dagskrá hefst klukkan 
16. - sbt

Fyrsti sunnudagur í aðventu:

Jólatréð tendrað

JÓLATRÉÐ REIST Varaborgarstjóri Óslóar 
afhendir tréð á morgun. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNMÁL Kristján L. Möller 
samgönguráðherra hefur undir-
ritað viðauka við Evrópusáttmála 
um sjálfsstjórnarrétt sveitarfé-
laga. Í honum er kveðið á um rétt 
borgara til þátttöku í sveitar-
stjórnarmálum.

Í því felst réttur til að leitast 
við að ákveða eða hafa áhrif á 
með hvaða hætti sveitarstjórnir 
fara með umboð sitt. Viðaukinn 
gerir ráð fyrir því að með lögum 
skuli kveðið á um með hvaða 
hætti sé unnt að auðvelda ein-
staklingum að nýta sér þenn-
an rétt. Reiknað er með að við-
aukinn verði fullgildur eigi síðar 
en í ársbyrjun 2011. - kóp

Viðauki við Evrópusáttmála:

Þátttaka í sveit-
arstjórn tryggð

Ranghermt var í Fréttablaðinu í gær 
að Sjálfstæðisflokkurinn væri elsti 
flokkur landsins. Hið rétta er að 
Sjálfstæðisflokkurinn er næstelstur,  
Framsóknarflokkurinn var stofnaður 
13 árum fyrr, eða árið 1916. 

LEIÐRÉTTING 

LÖGREGLUMÁL Líðan mannsins 
sem féll ofan í húsgrunn við sum-
arbústað á Flúðum fyrir tæpum 
hálfum mánuði er óbreytt að 
sögn sérfræðings á gjörgæslu-
deild Landspítala í gær.

Manninum er enn haldið 
sofandi í öndunarvél. Nokkr-
ar aðgerðir hafa verið gerðar á 
honum, tvær síðast í fyrradag.

  - jss

Slysið við Flúðir:

Líðan manns-
ins er óbreytt



Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs
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STJÓRNMÁL Níu manna sendinefnd 
Heimssýnar hélt til Noregs í gær 
til þátttöku í aðalfundi norsku syst-
ursamtakanna Nei til EU. Ísland 
og Evrópumálin er meðal umræðu-
efna á fundinum.

Þrír þingmenn eru í sendinefnd 
Heimssýnar; Ásmundur Einar 
Daðason, VG, Unnur Brá Konráðs-
dóttir, Sjálfstæðisflokki, og Vigdís 
Hauksdóttir, Framsóknarflokki. 
Kolbrún Halldórsdóttir, fyrrver-
andi þingmaður VG og umhverf-
isráðherra, er einnig í nefndinni 
ásamt fólki úr ungliðahreyfingum 
stjórnmálaflokka og fleirum.

Sérstök fundahöld verða á mánu-
dag að aðalfundi loknum.  - bþs

Rætt um andstöðuna við ESB:

Heimssýnarfólk 
á þingi í Noregi 

BAKKABRÆÐUR 
FYRIR BÖRNINR

lum börnum er ll
auðsynlegt að na

ynnast þessum y
óborganleguó

bræðrum semb
o rækilega hafao
greypt sig inn g
þjóðarvitund í 
Íslendinga.

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

28. des. - 5. jan. 2010 

Ein skærasta perla 
golfvalla á Costa Blanca 
svæðinu

ÁRAMÓTAFERÐ OG 
OPNA EXPRESS Á 
LA SELLA, SPÁNI

Verð á mann í tvíbýli:

169.600 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og frítt fyrir 

golfsettið í flug. Akstur til og frá flugvelli. 

Gisting á 5* Marriott Hóteli sem er 

rétt við golfvöllinn. 8 golfdagar með 

27 holum á dag, fríar kerrur og Opna 
Expressmótið. Íslensk fararstjórn. 

Fararstjóri: Björn Eysteinsson

Ganga stjórnvöld of langt í 
skerðingu á fæðingarorlofi?
JÁ 54,5%
NEI 45,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er jólaundirbúningur hafinn á 
þínu heimili?

Segðu þína skoðun á visir.is

DÚBAÍ, AP Fréttir af gríðarlegri 
skuldsetningu og hugsanlega yfir-
vofandi efnahagshruni í Dúbaí ollu 
titringi í viðskiptalífi um heim 
allan. Ótti hefur vaknað um að 
vandræðin í Dúbaí hafi keðjuverk-
andi áhrif og endi í nýrri heims-
kreppu.

Dubai World er fyrirtækjasam-
steypan sem hefur verið í farar-
broddi uppbyggingarinnar í Dúbaí 
síðustu árin. 

Sú uppbygging hefur einkennst 
af bæði gríðarlegum metnaði og 
gegndarlausu óhófi sem vart á sér 
neina hliðstæðu. Reistar hafa verið 
glæsibyggingar, háhýsi og nýir 
eyjaklasar búnir til við ströndina. 
Stærsta hús heims er risið þar, 
og fylgja möguleikar á að hækka 
það ef aðrir taka upp á að byggja 
hærra.

Öll þessi uppbygging er að stór-
um hluta framkvæmd fyrir lánsfé, 
sem reynst hefur erfitt að standa 
í skilum með. Litlar tekjur eru 
af nýju glæsimannvirkjunum og 
olíuauðurinn getur ekki bjargað 
Dúbaí, því hann er minni þar en 
víðast hvar í arabaheiminum.

Dubai World skuldar 60 millj-
arða dala og vill fá hálfs árs frest 
til að gera upp sín mál. Þegar sú 
beiðni barst voru helstu bankar 
heims ekki lengi að lækka láns-
hæfismat annarra stórfyrirtækja 
í Dúbaí. Lækkun varð í kauphöll-
um víða um heim.

Veruleg hætta þykir á að skuld-
irnar fáist aldrei greiddar nema 
kannski að hluta. Sextíu milljarða 
skuld Dubai World er stór hluti 
allra skulda Dúbaí erlendis, því 
þær nema í heild áttatíu milljörð-
um dala.

Tapið myndi lenda á stórum 
bönkum erlendis. Bresku bank-
arnir HSBC Holdings og Stand-
ard Chartered gætu tapað samtals 
788 milljónum dala. Þriðji stærsti 
banki Japans, sem heitir Sumit-
omo Mitsui Financial Group, gæti 
sömuleiðis lent í vandræðum, því 
hann á einnig hundruð milljónir 
dala hjá ofurskuldsettum fyrir-
tækjum í Dúbaí.

Byggingafyrirtæki í Japan, Ástr-

alíu og Suður-Kóreu gætu einnig 
farið illa út úr þessu, því þau hafa 
verið fengin til að reisa allar nýju 
byggingarnar í Dúbaí.

Verði stórir bankar víða um 
heim fyrir áfalli vegna hruns í 
Dúbaí má búast við að þeir þurfi 
að halda að sér höndum í lánveit-
ingum, sem gæti þýtt nýja láns-
fjárkreppu, líka þeirri sem olli 
hruninu fyrir rúmu ári.

 gudsteinn@frettabladid.is

Dúbaí gæti hrundið 
af stað nýrri kreppu
Gríðarlegar skuldir sliga nú viðskiptalífið í furstadæminu Dúbaí eftir gegndar-
lausa uppbyggingu síðustu ára. Óvíst er hvort þær skuldir fást nokkurn tímann 
greiddar. Litlar tekjur eru af glæsibyggingunum og olían af skornum skammti.

KALDRANALEG GLÆSIVERÖLD Uppbyggingin í Dúbaí undanfarin ár hefur einkennst 
af gríðarlegum metnaði og gegndarlausu óhófi. NORDICPHOTOS/AFP

MENNTUN „Verði niðurskurður á 
fjárveitingum til háskólans til þess 
að samstarfssamningar við erlend-
ar menntastofnanir falli niður þá 
er það alvarlegt mál,“ segir Hildur 
Björnsdóttir, formaður Stúdenta-
ráðs Háskóla Íslands. 

„Það gefur auga leið að það er 
frábært tækifæri fyrir nemend-
ur að fara í skiptinám til margra 
af bestu skólum heims með því 
einu að greiða aðeins skráningar-
gjöldin.“

Kristín Ingólfsdóttir, rektor HÍ, 
sagði í viðtali við Fréttablaðið á 
fimmtudag að hún óttaðist að nið-
urskurður til skólans kæmi niður 
á vísindum og rannsóknum. Það er 

framlag HÍ þegar samstarfssamn-
ingar við afburða menntastofnanir 
eru gerðir. Tapist gæði þess starfs 

vegna niðurskurðar sé samstarfið 
við erlenda skóla í hættu. 

Hildur segir að stúdentaráð hafi 
farið fram á að koma beint að því 
hvar niðurskurðarhnífurinn komi 
niður innan skólans. „Við teljum 
að hægt sé að forgangsraða innan 
stjórnsýslunnar og grípa til aðgerða 
sem hafa ekki bein áhrif á gæði 
námsins,“ segir Hildur. Stúdentaráð 
hefur lagt fram tillögur í þessum 
anda í háskólaráði. „Það eru tekn-
ar stórar ákvarðanir þessa dagana 
sem hafa bein áhrif á okkur. Við 
höfum því miður ekki fengið gott 
viðmót við að koma okkar sjónar-
miðum á framfæri. Við erum mjög 
ósátt við það.“  - shá

Stúdentaráð HÍ vill koma meira að hugmyndavinnu vegna niðurskurðar:

Alvarlegt ef tækifærin tapast

HILDUR BJÖRNSDÓTTIR Formaður 
Stúdentaráðs vill að hugmyndir þess fái 
aukið vægi í niðurskurðarvinnu innan 
skólans. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftir-
litið hefur fjallað um ríflega 250 
mál frá bankahruninu í október 
á síðasta ári. Fram kemur í pistli 
Páls Gunnars Pálssonar, forstjóra 
eftirlitsins, að samkeppnismál séu 
ekki síður mikilvæg í efnahagserf-
iðleikum en þegar vel árar.

Af þeim 250 málum sem Sam-
keppniseftirlitið hefur sinnt frá 
hruninu hefur um 130 verið lokið, 
en 120 eru enn í vinnslu, segir 
í pistli Páls, sem birtur er á vef 
Samkeppniseftirlitsins. 

Úrskurðarnefnd samkeppnis-
mála, sem fjallar um kærur fyrir-
tækja vegna úrskurða Samkeppn-
iseftirlitsins, hefur fjallað um 
metfjölda mála, 17 talsins.

Frá bankahruninu hefur Sam-
keppniseftirlitinu verið tilkynnt 
um 33 samruna eða yfirtökur frá 
bankahruninu. Í 22 tilvikum var 

um yfirtöku banka á fyrirtæki að 
ræða. Tilkynnt hefur verið um tíu 
samruna frá byrjun október síð-
astliðins. Það gefur vísbendingu 
um mikla fjölgun þess konar mála, 
segir í pistli Páls. 

Alls hafa átta fyrirtæki eða sam-
tök fyrirtækja verið sektuð um 
samtals 460 milljónir króna í átta 
aðskildum málum. Langsamlega 
hæsta sektin, 315 milljónir króna, 
var vegna misnotkunar Haga á 
markaðsráðandi stöðu. Hagar hafa 
stefnt Samkeppniseftirlitinu fyrir 
dóm vegna sektarinnar, sem áfrýj-
unarnefnd staðfesti. - bj

Samkeppnismál ekki síður mikilvæg í kreppu segir forstjóri Samkeppniseftirlitsins:

Fjallað um 250 mál á einu ári

NÝJUNG Pistill Páls Gunnars Pálssonar 
á vef Samkeppniseftirlitsins er nýjung, 

en slíkum pistlum er ætlað að auka 
gegnsæi í störfum eftirlitsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN



Jólaskraut, seríur,
Baby born, Bratz
og Moxie girls
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1 Hvað heitir fráfarandi bæjar-
stjóri í Grindavík?

2 Hversu miklum fjármunum 
er talið að Íslendingar muni 
verja í jólagjafir í ár?

3 Hvaða dóm hlaut Gunnar 
Viðar Árnason fyrir innflutning 
á 6,1 kílói af amfetamíni?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 98

Það er dýrmætt fyrir unglinga að eiga val

Borgaraleg ferming 

2010 S I ÐMENNT

Fjölskylduspil 
á frábæru
tilboði!

Vr. A825 85060692
Fullt verð 5.990 kr. 

3.990 kr.
auk 1.000 punkta
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Nýttu kraftinn – Nýtt námskeið hefst í fyrrihluta desember

Hlutverkasetrið – Endurnýjaðu gömlu jólaskreytinguna  þína

Mímir – Starfs- og námsráðgjöf

Iðnhönnun – Fyrirlestur og stutt námskeið í desember

Velgengni – Fjármálaráðgjöf – Nýtt námskeið í desember

Þú finnur allar nánari upplýsingar á www.vr.is

Ókeypis námskeið VR 
fyrir atvinnuleitendur

TÆKNI Hefðbundnar ljósaperur 
sem víða lúta orðið í lægra haldi 
halda ljósgjafarstyrk sínum 
nær að fullu allan líftíma sinn. 
Ný rannsókn sem breska dag-
blaðið Telegraph greinir frá 
hefur leitt í ljós að svokallað-
ar „sparperur“ hafa glatað yfir 
fimmtungi af ljósstyrk sínum 

þegar þær hætta að virka.
Niðurstaða greinarinnar er 

sú að neytendur séu á reglu-
bundinn hátt mataðir á röngum 
upplýsingum um ágæti orku-
sparandi ljósapera. 

„Mikill munur er á því sem 
lofað er á umbúðum flestra 
peranna og raunveruleikans. 
Því er engin furða hvað marg-
ir notendur eru óánægðir með 
perurnar,“ hefur Telegraph 

eftir Dickon Ross,  ritstjóra 
E&T.  - óká

SPARPERA Ný könnun leiðir í ljós 
að ágæti „sparpera“ sem notast 
við minna rafmagn en hefðbundnar 
kann að hafa verið orðum aukið.

Ný rannsókn leiðir í ljós mun á ljósaperum:

Sparperur glata 
frekar ljómanum

VIÐSKIPTI Skráning fyrirtækja sem 
bankarnir hafa tekið yfir að öllu 
leyti eða að hluta getur verið ágæt 
lausn, að sögn Gylfa Magnússonar, 
efnahags- og viðskiptaráðherra. 

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að viðræður hafi átt sér stað á milli 
Kauphallarinnar og bankanna um 
skráningu fyrirtækjanna og hugn-
ist bankastjórum bankanna þriggja 
það. Svo kann að fara að sjö fyrir-
tæki sem þeir hafa tekið yfir verði 
sett á markað á næsta ári. 

„Ég er alveg hlynntur þessu,“ 
segir Gylfi og bendir á að mark-
aðsvæðing fyrirtækjanna sé mik-
ilvægur hluti af því að endurvekja 
hlutabréfamarkað hér og koma heil-

brigðum fjármálamarkaði í gang á 
ný. „Hann hefur verið afar laskað-

ur, svo ekki sé dýpra í árinni tekið. 
Ég myndi fagna því ef þetta verður 
hægt að gera í einhverjum mæli og 
tel reyndar að þetta geti verið ágæt 
leið í ýmsum tilvikum. Það hentar 
ekki mjög smáum fyrirtækjum en 
getur verið gott fyrir stærri rekstr-
arfélög,“ segir hann.  

Spurður hvort tímabært sé að 
skrá fyrirtæki á markað svo stuttu 
eftir fjármálahrunið segir Gylfi 
svo vera: „Ég hef trú á því ef vel er 
að málum staðið. Verið er að gera 
ýmsar breytingar á regluverkinu, 
bæði um fjármálamarkaði og hluta-
félagalöggjöfina. Það ætti að hjálpa 
til. Ég hef ágæta tilfinningu fyrir 
því að þetta geti gengið.“  - jab 

GYLFI MAGNÚSSON Viðskiptaráðherra 
hefur ágæta tilfinningu fyrir skráningu 
fyrirtækja sem bankarnir hafa tekið yfir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Efnahags- og viðskiptaráðherra segir skráningu bankafyrirtækja góða lausn:

Blæs lífi í laskaðan markað
ALÞINGI Gunnar Bragi Sveins-
son, Framsóknarflokki, segir að 
öryggi flugfarþega sé ógnað ef 
ekki séu menntaðir slökkviliðs-
menn við störf á Reykjavíkur-
flugvelli. 

Um leið og Gunnar Bragi lýsti 
þessari skoðun sinni innti hann 
Kristján Möller samgönguráð-
herra eftir afstöðu hans til máls-
ins. Kristján kvaðst ósammála 
því mati Gunnars Braga.

Flugstoðir auglýsa nú eftir 
flugöryggisstarfsmönnum í stað 
slökkviliðsmanna sem starfað 
hafa á Reykjavíkurflugvelli á 
vegum Slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins. - bþs

Öryggi á Reykjavíkurflugvelli:

Segir öryggi 
farþega ógnað

STJÓRNMÁL Í dag skýrist hver leið-
ir lista Framsóknarflokksins í 
Reykjavík í kosningum til borgar-
stjórnar í vor. Kosning hefst klukk-
an 10 og úrslit í fyrsta sætið ættu 
að liggja fyrir klukkan 12. Tveir 
sækjast eftir oddvitasætinu, þeir 
Einar Skúlason og Óskar Bergs-
son.

„Þetta hefur farið mjög vel fram, 
ég hef heyrt í fullt af fólki og mér 
er vel tekið. Fólk er ánægt með 
þann stöðugleika sem kominn er 
í stjórn borgarinnar og vill leyfa 
mér að njóta þess,“ segir Óskar. 
Hann segist bjartsýnn á eigin 
gengi. „Ég er alltaf bjartsýnn og 
þær undirtektir sem ég hef fengið 
hafa styrkt mig í þeirri trú. Það er 
frábært fólk í framboði með mér á 
morgun og ég hef mikla trú á list-
anum þegar hann kemur fram.“

Óskar segist ekki hafa velt fyrir 
sér hvort hann taki sæti á lista tapi 
hann slagnum um fyrsta sætið. Þá 
á hann ekki óskasamstarfsflokk, 
hann hafi unnið með vinstri flokk-
um og Sjálfstæðisflokknum og 
það hafi gengið vel. „Ég er algjör-

lega fordómalaus gagnvart öðrum 
stjórnmálaflokkum.“

Einar hefur heldur ekki gert upp 
við sig með hvaða flokki hann helst 
vildi starfa að kosningum loknum, 
leiði hann listann. „Fyrst og fremst 
finnst mér mikilvægt að vinna að 
sterkri málefnastöðu, við þurfum 
að hefja þá vinnu strax að prófkjöri 
loknu. Hugsanlegir samstarfsaðil-
ar verða að ráðast af málefnum.“

Einar segist ekki hafa velt því 
fyrir sér hvort hann tæki annað 
sæti á listanum, kæmi sú staða 
upp. Baráttan leggist vel í hann. 
„Ég er búinn að fá mjög góðar við-
tökur og fólk virðist vera mjög 
móttækilegt fyrir breytingum. 
Ég er bjartsýnn ef allir stuðnings-
mennirnir skila sér, en það munar 
um hvert atkvæði því þetta getur 
orðið tæpt.“ kolbeinn@frettabladid.is

Oddvitaslagur hjá 
Framsókn er í dag
Framsóknarmenn í Reykjavík velja sér oddvita fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 
fyrir hádegi. Einar Skúlason og Óskar Bergsson óska eftir stuðningi í fyrsta sæt-
ið. Báðir eru þeir bjartsýnir og hvorugur hefur valið óskasamsamstarfsflokk.

SÆKJAST EFTIR SÆTI ODDVITA  Einar Skúlason og 
Óskar Bergsson óska eftir stuðningi í 1. sætið. 

VEISTU SVARIÐ?



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

40 LJÓSA ÚTISERÍUR ALLIR LITIR
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OPIÐ TIL KL.

22:00
TIL JÓLA

Vökvið jólastjörnuna oft 
og lítið í einu með ylvolgu
vatni, varist trekk.

Ef þú plastvefur 
basthringinn þinn 
geymist hann vel milli ára

Dagatalsskreyting

990kr

verð frá
TILBOÐ

1.150kr

10 cm. sjálfslökkvandi 
aðventukransakerti
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2.980kr

Aðventukrans

2.980kr

Tilbúinn aðventukrans
úr ilmandi greni með sjálfslökkvandi kertumúr ilmandi greni með sjálfslökkvandi kertum
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Jólastjarna

990kr

pottur fylgir!
TILBOÐTILBOÐAllt efni í aðventukransinn 

– og við gefum góðu ráðin!

Tilboðin gilda yfir helgina og meðan birgðir endast.

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 
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Vefslóð bankans 
er arionbanki.is

Hafðu samband
sími

SKAPAÐU ÞÍNA
EIGIN FRAMTÍÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar 
sími 525 4444   

endurmenntun.is

Námsbraut á meistarastigi
Fjölmenningarfræði – málefni innflytjenda 

 -LÁNSHÆFT NÁM

Námsbrautir á grunnstigi
Gæðastjórnun
Verkefnastjórnun – Leiðtogaþjálfun
Rekstar- og viðskiptanám
Matsfræði
Framkvæmdarferli mannvirkjagerðar – 

  fjármögnun, samningar, útboðsreglur og uppgjör

nema í  Framkvæmdaferli mannvirkjagerðar 
og Matsfræði sem er 20. janúar

Við hvetjum þig til að kynna þér námsbrautirnar

Einnig í
fjarnámi

Einnig í
fjarnámi

Umsóknarfrestur er til 
1. desember 

Umsóknarfrestur er til 
1. desember 

KJARAMÁL „Ég tek eftir því að lögin 
eiga ekki að taka gildi fyrr en 
2011. Kannski er hugsunin sú að 
samningar eru lausir þá um ára-
mótin og stjórnvöld vilja að við 
náum þessu til baka frá útgerðar-
mönnum. Slíkt myndi þýða stór-
átök. En það er kannski það sem 
liggur í loftinu því sjómenn taka 
þessu ekki þegjandi og hljóða-
laust,“ segir Sævar Gunnarsson, 
formaður Sjómannasambands-
ins. 

Sjómannaafsláttur verður 
afnuminn í skrefum og fellur 
niður að fullu árið 2014. Í frum-
varpi Steingríms J. Sigfússonar 
fjármálaráðherra um tekjuöflun 
ríkisins er sú ákvörðun rökstutt 
með því helst að laun þeirra sem 
fá sjómannaafslátt hafi hækk-
að verulega í samanburði við 
almenna launaþróun. „Almenn-
ur hljómgrunnur er fyrir því að 
skattkerfið stuðli að jöfnuði og 
þegar nauðsynlegt er að hækka 
skatttekjur er eðlilegt að byrja á 
að fella brott ívilnanir sem fela í 
sér mismunun,“ segir í greinar-
gerðinni.

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ, segir að fengju 
sjómenn sambærileg kjör og þeir 
sem njóta nú skattfrjálsra dag-
peninga hefði það í för með sér 
mun meiri skattaafslátt fyrir sjó-
menn en þeir njóta nú. „Það gefur 
auga leið að ef menn ætla að fella 
niður sjómannaafslátt þá hlýtur 

að vera grundvallaratriði að sjó-
menn fái sambærilegan skattaaf-
slátt og aðrir launþegar sem njóta 
dagpeninga við störf fjarri heim-
ilum sínum,“ segir Friðrik. 

Sævar spyr hvernig standi á því 
að kjör eins hóps sjómanna, þeirra 
sem selja beint á erlenda mark-
aði og hafa fengið launahækkun 
vegna gengisþróunar, séu lögð til 
grundvallar ákvörðuninni. Stað-
reyndin sé sú að kjör sjómanna 
séu mjög mismunandi. Sambandið 
hvetur sjómenn til að sigla í land 
verði áformin að veruleika.

Guðbjartur Hannesson, formað-

ur fjárlaganefndar, sagði í viðtali 
við Fréttablaðið 12. nóvember að 
afslátturinn sé kjarasamnings-
bundin réttindi. „Þetta var upphaf-
lega frágangur kjarasamnings þar 
sem ríkið lagði til vissa upphæð 
til að liðka fyrir samningum. Ef 
menn ætla að taka þetta út verður 
útgerðin að taka þetta á sig.“

Þing Farmanna- og Fiskimanna-
sambandsins (FFSÍ) hófst í gær-
morgun. Fyrsta verk þinggesta var 
að afþakka boð sjávarútvegsráð-
herra í móttöku sem hefur um ára-
tuga skeið verið haldið í lok þinga 
sambandsins.   svavar@frettabladid.is

Hækka ætti afslátt 
– ekki afnema hann
Sjómenn taka ákvörðun stjórnvalda um að afnema sjómannaafsláttinn þung-
lega. Verður ekki tekið þegjandi, segir formaður Sjómannasambandsins. Fram-
kvæmdastjóri LÍÚ segir rök til að hækka afsláttinn, ekki afnema hann.

GERT KLÁRT Ein helstu rökin fyrir sjómannaafslætti eru fjarvistir sjómanna frá heimil-
um sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Þóra Guðmundsdóttir lögmaður reynir að fá endurupptekið mál fatlaðs manns 

sem situr inni á Sogni fyrir að kveikja í sambýli með skelfilegum afleiðingum. 

Ungum útvarpsmanni berast torkennileg skilaboð og ógnvekjandi símtöl. Og látin 

stúlka sækir í að standa við fyrirheit um að passa lítinn dreng. Saman fléttast 

þessir þræðir í glæpasögu sem fær hárin til að rísa.

Yrsa Sigurðardóttir bregst ekki dyggum lesendum sínum í magnaðri glæpasögu!

„Þóra er 

stórskemmtileg persóna;

kaldhæðin, fyndin og berst 

hetjulega við að finna 

jafnvægi milli 

einkalífs og vinnu.“ 

– Guardian

Bræðraborgarstíg 9

„Tvímælalaust í hópi 

fremstu glæpasagnahöfunda 

Norðurlanda“ The Times
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MENNING Alls hafa 184 tilkynn-
ingar um ný nöfn borist Örnefna-
nefnd, sem er stjórnsýslunefnd 
innan mennta- og menningar-
málaráðuneytisins, á síðustu 
þremur árum. Meirihluti þeirra 
hefur verið samþykktur en um 
þriðjungi verið vísað frá eða 
hafnað.

Nefndin er byggð á gömlum 
grunni og á rætur sínar að rekja 
til laga um nýnefni býla og nafn-
breytingar frá árinu 1913. Þá 
þótti lagasetning nauðsynleg þar 
sem nafnbreytingar á gömlum 
bæjarheitum voru tíðar. Örnefna-
nefnd var síðan komið á fót árið 
1935.

Hlutverk nefndarinnar er þrí-
þætt. „Aðalstarf nefndarinnar er 
að taka afstöðu til nýrra bæjar-
nafna en það er óheimilt að þing-
lýsa nýjum jörðum eða skikum 
áður en nefndin hefur lagt bless-
un sína yfir nafngiftina,“ segir 
Þóra Björk Harðardóttir, for-
maður nefndarinnar, sem held-
ur erindi um starf nefndarinnar 
í Háskóla Íslands í dag. 

Samkvæmt reglugerð skal 
nefndin í störfum sínum miða 
að varðveislu íslensks menning-
ararfs og örnefnavernd og að 
ný örnefni séu í samræmi við 
íslenska málfræði og málvenjur.

  - shá

Örnefnanefnd hefur síðustu ár tekið afstöðu til mun fleiri nafngifta en áður var:

Vinnur með menningararfinn
Samþykkt:
■ Langabarð 
■ Laugamýri  
■ Lind 
■ Lækjartún II
■ Miðhóll  
■ Skálarimi 
■ Stórhóll 

Synjað:
■ Aðalból
■ Austurgarður
■ Áning
■ Ásgarður
■ Barkarstaða-

skógur
■ Bjarmaland
■ Demants-

klettur
■ Demants-

lækur

DÆMI UM ÖRNEFNI

Viðmið: Örnefni þurfa að vera í sam-
ræmi við staðhætti og vera viðeigandi, 
dregin af örnefni í nágrenninu og vera 
sögulega rétt.

Þjónustuverið er opið kl. 09:00 - 18:00 alla virka daga 
og á laugardögum kl. 11:00 - 16:00.

444 7000
Þjónustuver 
Arion banka

Hafðu samband
sími

GJAFAKORT   | landsbankinn.is  |  410 4000

Ein gjöf sem 
hentar öllum

Gjafakort Landsbankans er greiðslukort sem býður uppá að 
gefandinn ákveði upphæðina og viðtakandinn velji gjöfina.
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi Landsbankans. 
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JÓLALJÓS Í PARÍS Nýr jólaljósaskúlpt-
úr er risinn í París og sést þarna á 
milli Eiffelturnsins og stóra skemmti-
hjólsins á Concorde-torgi.
 NORDICPHOTOS/AFP

NEYTENDUR Viðskiptavini Íslands-
banka brá heldur í brún þegar hann 
fékk fjörutíu samhljóða innheimtu-
bréf inn um póstlúguna á fimmtu-
dag. Þar var honum tilkynnt að 
íbúðalán hans hjá bankanum væri 
komið tuttugu daga yfir gjalddaga.

„Mér finnst þetta fyrst og fremst 
kjánalegt,“ segir Sigurður Örn 
Zoëga Gunnarsson. „Ég get skilið 
að öll þessi eintök séu prentuð út 
vegna tölvumistaka, en ég skil ekki 
að einhver setji þau öll í umslög og 
setji þau í póst.“

Gunnar Kristinn Sigurðsson, sér-
fræðingur á samskiptasviði Íslands-
banka, segir að eftir athugun innan 
bankans finnist engar skýringar á 
því hvers vegna svo mörg bréf hafi 

verið send. Verið geti að það teng-
ist því að íbúðalán hafi verið færð 
í nýtt tölvukerfi, en einnig geti 
vandamálið legið hjá Reiknistofu 
bankanna, sem sér um að senda 
bréfin. 

Gunnar segist ekki hafa heyrt af 
fleiri viðskiptavinum sem hafi feng-
ið innheimtubréf í fleiri en einu ein-
taki.

Í innheimtubréfunum sem Sig-
urður fékk kemur fram að hann 
þurfi að greiða 1.200 króna kostnað 
fyrir að greiða ekki á réttum tíma. 
Póstburðargjald fyrir fjörutíu bréf 
nemur 2.800 krónum, þannig að 
kostnaðurinn dekkar ekki útgjöld-
in við svo viðamiklar bréfasending-
ar. - bj

Viðskiptavini Íslandsbanka brugðið eftir mistök:

Fékk 40 samhljóða
innheimtubréf

INNHEIMTA Íslandsbanki veit ekki til þess að fleiri en Sigurður Örn Zoëga Gunnars-
son hafi fengið slíkan fjölda eintaka af sama innheimtubréfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÉLAGSSTARF Ekki færri en 423 
grunnskólabörn og 117 leikskóla-
börn tóku þátt í starfi Skólagarða 
Reykjavíkur í sumar.  

Tæplega þúsund matjurtagarð-
ar voru ræktaðir sumarið 2009 
hjá Reykjavíkurborg. 751 garður 
var í ræktun á vegum Skólagarða 
Reykjavíkur, 180 í Skamma-
dal fyrir almenning og 61 garð-
ur í samstarfi Garðyrkjufélags 
Íslands og Reykjavíkurborgar. 
Aukinn fjöldi matjurtagarða var 
Grænt skref í Reykjavík árið 
2009 og var 200 görðum bætt við. 

Mikil aðsókn var í garðana, 
segir í ársskýrslu Skólagarða 
Reykjavíkur. - shá

Mikið ræktað í Reykjavík:

Þúsund garðar 
voru ræktaðir

ÞJÓÐKIRKJAN Helmingur atkvæð-
isbærra sóknarbarna Sel-
foss prestakalls hefur skrifað 
undir kröfuskjal til Karls Sig-
urbjörnssonar, biskups Íslands, 
þess efnis að nýr sóknarprestur 
verði kosinn í almennum prests-
kosningum. Verður Karli afhent 
skjalið í dag.

Á Kirkjuþingi 2009 var sam-
þykkt að sameina Hraungerðis-
prestakall og Selfossprestakall. Í 
fréttatilkynningu segir að sókn-
arbörn á Selfossi sætti sig ekki 
við að sóknarprestur Hraungerð-
isprestakalls taki sjálfkrafa við 
embætti sóknarprests í hinu sam-
einaða prestakalli, enda sé stærð-
armunur á söfnuðunum gríðar-
legur. Tæplega 500 manns búa í 
Hraungerðisprestakalli en 6.600 
íbúar eru á Selfossi. 

  - shá

Skorað á biskup Íslands:

Selfyssingar 
vilja kjósa prest
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

O
fbeldi gegn konum er mun algengari ástæða fyrir 
heilsubresti kvenna en umferðarslys og malaría sam-
anlagt. Þetta er sláandi fullyrðing en sönn. 

Nú stendur yfir árlegt 16 daga átak gegn kynbundnu 
ofbeldi. Markmið 16 daga átaksins er að vekja athygli 

á að kynbundið ofbeldi ógnar lífi og heilsu kvenna um allan heim 
og ekki síður að knýja á um afnám þess.

Okkur er alltaf hollt að vera minnt á það grimmilega ofbeldi 
sem konur verða fyrir um víða veröld og hver hönd sem lögð er á 
plóginn í vinnunni gegn því er mikilvæg.

Staða íslenskra kvenna er vissulega sterk miðað við stöðu kvenna 
víða annars staðar. Hitt má ekki gleymast að verkefnin eru næg 
hér heima fyrir. Á síðasta ári leituðu til dæmis 547 einstaklingar 
til Stígamóta og það sem af er þessu ári hafa 530 konur leitað til 
Kvennaathvarfs. 

Niðurskurðarhnífurinn hefur hangið yfir neyðarmóttöku kvenna 
um nokkurt skeið. Tilkoma neyðarmóttökunnar var bylting í mót-
töku þeirra sem fyrir þeirri óhamingju verða að vera nauðgað. 
Yfirlýsing Jóhönnu Sigurðardóttur við upphaf 16 daga átaksins um 
að staðið yrði vörð um neyðarmóttökuna í niðurskurðarvinnunni 
er því mikið gleðiefni.

Fréttir um að aldurshópurinn tólf til átján ára sé stærsti ein-
staki hópurinn sem til neyðarmóttökunnar leitar segja sína sögu 
um það grimmilega ofbeldi sem fer fram, einnig gegn stúlkum á 
barnsaldri, hér á landi.

Það er algert lágmark að ekki verði dregið úr þeirri þjónustu 
sem þegar er veitt konum og stúlkum sem verða fyrir nauðgun. 
Næsta skref er að fjölga kærum, ákærum og dómum í þessum 
málaflokki og lokamarkmiðið getur aldrei verið annað en að 
útrýma óværunni.

Skilgreiningin á orðinu nauðgun samkvæmt orðabók er að hafa 
samfarir við manneskju gegn vilja hennar. Þórdís Elva Þorvalds-
dóttir bendir í bók sinni Á mannamáli sem út kom fyrr í haust að 
skilgreiningin á nauðgun samkvæmt núgildandi íslenskum lögum 
sé með öðrum hætti. Ákæruvaldið verði að sanna að kynmök hafi 
verið knúin fram með valdbeitingu, þ.e. ofbeldi, hótun um ofbeldi 
eða annars konar ólögmætri nauðung. 

Í engilsaxneskum rétti er nauðgun hins vegar skilgreind út frá 
samþykki. Samræði telst sem sagt nauðgun ef annar aðilinn er því 
ekki samþykkur, jafnvel þótt hann, eða öllu heldur hún í flestum 
tilvikum, verjist ekki. Valdbeitingin er þannig ekki þáttur í skil-
greiningu á nauðgunarhugtakinu í engilsaxneskum rétti fremur 
en í íslensku orðabókinni. 

Fyrir liggur að stjarfi eða getuleysi til athafna eru náttúruleg 
viðbrögð við áfalli. Því er ljóst að nauðgun getur átt sér stað, og á 
sér oft stað, án þess að viðnám sé veitt. Glæpurinn er hins vegar 
nákvæmlega sá sami því líkamlegir áverkar blikna samanborið 
við þá andlegu áverka sem af nauðguninni hljótast. 

Það væri því mikil réttarbót að nauðgun væri skilgreind í lögum 
út frá samþykki fremur en valdbeitingu. Þetta er eitt fjölmargra 
verkefna í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi heima fyrir.

Brýnt er að skilgreina nauðgunarhugtakið upp 
á nýtt í lögum.

Nauðgun án frek-
ari valdbeitingar 

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu 
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Fyrir viku lét forsætisráð-
herra þau boð út ganga að 
öllum hindrunum yrði rutt 
úr vegi nýs álvers í Helgu-

vík. Fram til þessa hefur stefnu-
mótun í orkunýtingarmálum alfarið 
verið á höndum VG þó að Samfylk-
ingin fari með málaflokkinn að 
nafninu til.

Í þessu ljósi var yfirlýsing 
forsætis ráðherra mikilvæg. Hún 
var skýr vísbending um að forsætis-
ráðherra hygðist ekki láta þröngsýni 
VG ráða ferðinni deginum lengur.

Við stjórnarmyndunina sam-
mæltust stjórnarflokkarnir um að 
láta þær ákvarðanir standa sem 
þegar höfðu verið teknar varð-
andi álver á Bakka og í Helguvík. 
Almennt var litið svo á að með 
þessu hefði ríkisstjórnin ákveðið 
að vinna skilyrðislaust að fram-

ga ng i  þe ss -
ara mikilvægu 
verkefna. Síðar 
kom á daginn 
að VG túlkaði 
samkomulagið á 
þann veg að ekki 
ætti að ógilda 
fyrri ákvarð-
anir. Flokknum 
væri hins vegar 
frjálst að trufla 

eða bregða fæti fyrir framkvæmd-
irnar þegar kæmi að ákvörðunum 
sem eftir ætti að taka svo að þær 
gætu orðið að veruleika.

Fyrir þá sök hefur stefnan í orku-
nýtingarmálum verið í uppnámi. 
Yfirlýsing forsætisráðherra átti 
að eyða þeirri óvissu. Því miður 
fóru þau góðu áform út um þúfur. 
Forysta VG sagði einfaldlega að 

forsætisráðherra ætti að hugsa sig 
tvisvar um áður en hann opnaði 
munninn um þessi mál. 

Óvissan um framgang þessara 
mála er því jafn mikil eftir ræðu 
forsætisráðherra sem áður. Engin 
merki eru heldur um að ríkis-
stjórnin ætli að hafa forystu um 
fjárhagslega endurskipulagn-
ingu orkufyrirtækjanna. Sá vandi 
verður trauðla leystur nema með 
erlendri fjárfestingu.

Samfylkingin gerði mikilvæga 
pólitíska málamiðlun í síðustu ríkis-
stjórn sem opnaði möguleika á að 
nýta erlent fjárfestingarfjármagn 
við orkuframleiðslu. VG hindrar 
nú að þeir möguleikar verði nýttir. 
Forsætisráðherra veit að ríkis-
stjórnin í heild er ábyrg fyrir þeim 
töfum á viðreisn Íslands sem þessi 
þröngsýni veldur. 

Góð áform fóru út um þúfur 

Seðlabankastjóri boðar 
batnandi hag. Hann sér 
fyrir afnám gjaldeyris-
haftanna og að viðskipta-

bankastarfsemin verði komin í 
eðlilegt horf innan tíðar. Þetta eru 
góðar fregnir.

Sýnin er björt. Mikilvægt er að 
þeir sem ábyrgð bera á peninga-
málastjórn landsins séu ekki full-
ir af bölmóði. Spár af þessu tagi 
þurfa eigi að síður að byggja á 
gildum og sýnilegum rökum. Að 
öðrum kosti er hætt við að trú-
verðugleikinn bresti.

Á dögunum var frá því greint 
að tekin hefði verið ákvörðun um 
fyrsta áfanga í afnámi gjaldeyris-

haftanna með því að opna fyrir 
gjaldeyrisfærslur inn í landið. 
Reyndar er lítt skiljanlegt að það 
bann skuli í upphafi hafa verið 
hluti af höftunum. 

Þessi tilslökun var sýndarleik-
ur. Um leið voru teknar ákvarð-
anir sem fólu í sér að í reynd var 
verið að herða hin raunverulegu 
gjaldeyrishöft. Það er eðli hafta að 
þau þarf stöðugt að þrengja svo að 
þau haldi.

Öll þau gögn sem liggja á borð-
inu um þjóðhagsstærðir og nei-
kvæð viðhorf stjórnvalda til auk-
innar verðmætasköpunar benda 
til þess að hættan á innflutnings-
höftum sé að öllu óbreyttu 

jafn mikil og vonin um afnám 
gjaldeyris haftanna. Seðlabanka-
stjóri þarf því að skýra mál sitt 
betur.

Komið er á fjórða ár síðan 
núverandi aðstoðarseðlabanka-
stjóri sagði að ávinningurinn af 
sjálfstæðri mynt væri minni en 
enginn. Um þetta var ágreiningur 
í Seðlabankanum sem ekki tókst  
að leysa. Núverandi seðlabanka-
stjóri hefur ekki enn sýnt hvort 
breyting hafi orðið þar á. 

Spurningin snýst þó um þá 
undirstöðu sem endurreisn þjóðar-
búskaparins hvílir á. Ríkisstjórnin 
er klofin í þessum efnum. Hvar 
stendur Seðlabankinn?

Von og raunsæi 

Úr röðum framsóknar-
manna og sjálfstæðis-
manna heyrist að auka 
eigi aflaheimildir þvert 

á ráðgjöf vísindamanna. Ekki 
verður sagt að búhyggindi búi 
þar að baki.

Þau vísindi sem fiskveiðiráð-
gjöfin byggir á hafa að sönnu ekki 
fært okkur að endimörkum þekk-
ingar á þessu sviði. Þau eru hins 
vegar besta vitneskjan sem völ er 
á. Það sem meira er: Vísindamenn 
okkar njóta alþjóðlegrar viður-
kenningar.

Eina viðmiðið um sjálfbæra 

nýtingu er að fylgja vísinda-
legum ráðleggingum um heildar-
afla. Þrátt fyrir ýmis áföll hefur 
það reynst vel. Á mörkuðum með 
sjávar afurðir er nú í vaxandi 
mæli gerð krafa um að sýnt sé 
fram á að hráefnið eigi uppruna 
sinn þar sem stundaðar eru sjálf-
bærar veiðar. Veiðar eftir vísinda-
legri ráðgjöf eru eina haldreipið á 
þeim vettvangi.

Um leið og byrjað er að gefa 
eftir, þó að í smáum stíl sé, halda 
engin bönd. Það sýnir gömul 
reynsla okkar sjálfra og annarra 
þjóða. Það eitt gildir því að standa 

fast á markaðri nýtingarstefnu.
Sjávarútvegsráðherra gaf í 

byrjun til kynna að hann yrði 
ábyrgur í þessum efnum. Nú 
er hann að innleiða flest af því 
versta úr fiskveiðistjórnun ýmissa 
Evrópusambandsríkja. Það leiðir 
bæði til óhagkvæmni í rekstri og 
ofveiði. Skötuselsákvörðun ráð-
herra á dögunum er annað skrefið 
á þessu ári í þá átt.

Engin eign mun á komandi 
árum skila hærri ávöxtun en vax-
andi fiskistofnar ef hyggilega er 
að málum staðið. Við þurfum á 
þeirri arðsvon að halda.

Hæsta ávöxtunin
Opinn íbúafundur um menntamál og íþrótta og tómstundamál 
í Austurbæ og Hlíðum verður haldinn í Hlíðaskóla mánudaginn 

30. nóvember kl. 17:30

 Frummælandi: Kjartan Magnússon, formaður menntaráðs
 og íþrótta- og tómstundaráðs.

 Sjónarmið íbúa: Steinunn Þórhallsdóttir, formaður
 Íbúasamtaka Hlíða, Holta og Norðurmýrar.

 Fundarstjóri: Stefán Jóhann Stefánsson

Fjallað verður um skólahald, íþróttir og tómstundamál og farið 
yfi r stöðuna í uppbyggingu skóla- og íþróttamannvirkja í hverfunum. Þá verður 

kynnt vinna við mótun nýrrar menntastefnu á vegum  Reykjavíkurborgar. Að 
loknum inngangserindum verða umræður  með þátttöku íbúa og fulltrúa frá 

Menntasviði og Íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkurborgar 

Í AUSTURBÆ OG HLÍÐUM
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UMRÆÐAN
Haraldur I. Birgisson 
skrifar um gerðar-
dóma 

Burðir dómstóla til að 
sinna eftirköstum 

efnahagshrunsins hafa 
verið í kastljósinu að und-
anförnu. Aukinn mála-
fjöldi á nær öllum sviðum hefur 
valdið töluverðu álagi á dómskerf-
ið og allar líkur eru á að framhald 
verði á þeirri þróun, líkt og kom 
fram í nýlegri ályktun Lögmannafé-
lags Íslands. Þar hefur sérstaklega 
verið bent á stórfellda aukningu 
í munnlega fluttum einkamálum, 
ágreiningsmál vegna gjaldþrota, 

sakamál og tilkomu greiðslu-
aðlögunarmála.

Aukið álag, 
aukinn kostnaður
Að mati margra er afar 
brýnt að brugðist verði hið 
fyrsta við þessari stöðu, 
m.a. með auknum fjárhags-
legum stuðningi hins opin-
bera við dómstóla landsins. 
Með því mætti a.m.k. tíma-

bundið fjölga dómurum, aðstoðar-
mönnum og öðru starfsliði dóm-
stólanna og þar með tryggja frekar 
faglega, skjóta og réttláta málsmeð-
ferð í öllum málum. Full ástæða 
er til að taka þessi tilmæli alvar-
lega enda er mikilvægi skilvirkra 
og faglegra dómstóla engum vafa 
undirorpið. Að þessu leyti eru skjót 

viðbrögð stjórnvalda skiljanleg, en 
dómsmálaráðherra kynnti nýverið 
ríflega aukafjárveitingu til þessa 
málaflokks.

Leið til að létta álagið
Að því sögðu má hins vegar velta 
því upp hvort styrkja megi dóms-
kerfið með öðrum og hagkvæmari 
úrræðum sem miða að því að létta 
álagi af dómskerfinu. Ein leið í þeim 
efnum væri frekari nýting gerðar-
dóma í þeim mikla málafjölda sem 
liggur fyrir dómstólum landsins, en 
þar bera málsaðilar allan kostnað 
af rekstri mála. Lítið er því til fyr-
irstöðu að nær öll munnlega flutt 
einkamál, sem eru iðulega ríflega 
þriðjungur allra mála héraðsdóm-
stóla, fari um farveg gerðarmeð-
ferðar. Þannig mætti skapa dómstól-

um umtalsvert ráðrúm til athafna 
og ná um leið stórum hluta þeirra 
markmiða sem auknar opinberar 
fjárveitingar þyrfti annars til.

Jafnvel þó að aðeins tiltekinn 
hluti einkamála færi fyrir gerðar-
dóma mætti ná fram ríflegri við-
bótarskilvirkni í dómskerfinu. Hér 
vísast einna helst til einkamála sem 
geta verið umtalsverð í umfangi, en 
hvert og eitt slíkt mál getur skipt 
miklu fyrir skjóta úrlausn fjölda 
annarra mála fyrir dómstólum. 
Eru þetta fyrst og fremst einkamál 
innan íslensks atvinnulífs sem leitt 
hafa af hruni bankanna, líkt og upp-
gjör á gjaldmiðlaskiptasamningum, 
ýmis skuldaúrvinnslumál og önnur 
mál þar sem ljóst er að dómarar 
þyrftu að kalla til sérfróða með-
dómendur. Mál af þessum toga, 
sem mörg hver hafa virkað sem 
flöskuháls í endurreisnarstarfinu, 
mætti leysa á tiltölulega skömmum 
tíma fyrir gerðardómi skipuðum af 
sérfræðingum í viðkomandi mála-
flokkum.

Þörf á virkari gerðardómum
Með frekari nýtingu gerðardóma í 
dómskerfinu má bæði standa vörð 
um útgjöld ríkissjóðs og faglega 
meðferð mála fyrir dómstólum í 
veigamiklum opinberum málum, 
um leið og leyst yrði úr stórum sem 
smáum einkamálum í skipulegum 
og alþjóðlega viðurkenndum far-
vegi gerðarmeðferðar. Í ljósi þess 
að núverandi efnahagsástand, með 
fjölda munnlegra fluttra einka-
mála í sögulegu hámarki, eykur 
enn á vanda dómskerfisins og þess 
að opinbert fjármagn er af skorn-
um skammti er full þörf fyrir dóms-
kerfið, ríkissjóð og skattgreiðend-
ur að gerðardómar verði nýttir með 
virkari hætti en verið hefur á und-
anförnum árum.

Ótvíræðir kostir
Það eru ekki einvörðungu hagræn-
ar ástæður að baki fýsileika gerð-

ardóma, né heldur ástæður er varða 
eingöngu skilvirkni dómskerfisins. 
Þannig ættu málsaðilar í einka-
málum af ýmsum toga almennt að 
sjá hag sinn í því að bera ágrein-
ing sinn undir gerðardóma vegna 
þeirra kosta sem þeir hafa umfram 
dómstóla. Þessir kostir eru einna 
helst nær algert forræði málsaðila á 
málsmeðferðinni, t.a.m. með skipan 
sérfróðra gerðardómara, hóflegur 
málskostnaður, skjót málsmeðferð 
og trúnaður um málalyktir. Þá er 
ótalið að með virkari nýtingu gerð-
ardóma væri verið að færa úrlausn-
arfyrirkomulag ágreiningsmála hjá 
einkaaðilum nær því horfi sem tíðk-
ast hefur víðast hvar erlendis, þar 
sem stór hluti einkamála fer fyrir 
gerðardóma án tilkostnaðar af hálfu 
hins opinbera.

Umgjörðin til staðar
Þó að gerðardómar hafi ekki verið 
fyrirferðarmiklir á undanförnum 
árum er Ísland fjarri því að vera 
eyland í þessum efnum. Gerðardóm-
ar hafa verið starfræktir í áratugi 
hérlendis, en elstur þeirra er gerðar-
dómur Viðskiptaráðs sem stofnaður 
var árið 1920. Auk þess hefur fjöldi 
lögmanna reynslu af slíkum mála-
rekstri og ört stækkandi hluti þeirra 
hefur einnig sótt sér viðbótarnám á 
þessu sviði. Háskólar landsins hafa 
jafnframt sýnt gerðardómum auk-
inn áhuga á undanförnum árum, 
en ekki er langt síðan lið Háskól-
ans í Reykjavík hafnaði í 5.-8. sæti í 
alþjóðlegri gerðardómskeppni. Þá er 
löggjöfin til staðar, þó að hún þarfn-
ist ákveðinnar uppfærslu og þá eink-
um til að sinna stórum alþjóðlegum 
málum í samræmi við það sem best 
gerist erlendis. 

Á þessum grunni reynslu og metn-
aðar er um að gera fyrir dómskerf-
ið, ríkissjóð og íslenskt atvinnulíf að 
byggja meir á, bæði nú og til fram-
tíðar.

Höfundur er lögfræðingur Við-
skiptaráðs Íslands.

Dómskerfið: Annar möguleiki í stöðunni

HARALDUR I. 
BIRGISSON 

Ævintýraleiðangur fyrir alla fj ölskylduna

Ljómandi borg býður til ævintýragöngu laugardags-
kvöldið 28. nóvember. Hönnunarhópurinn Guerrilla 
Lighting leiðir okkur um Laugardalinn og lýsir staði 
og byggingar á nýstárlegan hátt.

Lagt er af stað frá Laugardalshöll kl. 19.30 og endað á 
Kaffi   Flóru í Grasagarðinum rúmum klukkutíma síðar. 
Þar verður boðið upp á heitt kakó og myndasýningu.

Ljómandi sunnudagur 

Joaquín Páll Palomares og Nína Margrét Grímsdóttir 
fl ytja barokksónötur Bachs í Gerðubergi kl. 13.15.

Sunnudagar eru barnadagar á aðalsafni 
Borgarbókasafns. Kristín Arngrímsdóttir stýrir 
jólaföndri kl. 15.
Nánari upplýsingar á
www.reykjavik.is/ljomandi  

Laugardalurinn í nýju ljósi

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

Helgartilboð
4.395,-

3.495,-
CD-Rom diskur 

fylgir með

L kj t 2 í i 511 5001 ið ll d f á 9 00 22 00
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Kynning á Soadastreamtækinu sem slóg í 
gegn í sumar eftir langa fjarveru í Íslandi.

Kynning á hinni geysivinsælu 
brauðblöndu frá Kornax.

A
e
Þ
e
Enginn kostnaður Engin skuldbinding

25%
ALLA HELGINA Í BYKO

VEISLA

Víkingaspilið

Kynning kl. 13-15

Eldvarnarkynning kl. 14-17

Opnunartímar um helgina:   BREIDD – lau. 10-18 – sun. 11-17  /  KAUPTÚN – lau. 10-18  /  GRANDI – lau. 10-17 – sun. 11-16  /  SUÐURNES – lau. 10-14    

Brauðblanda og brauðvél kl. 14-17

Vöfflur kl. 13-15 Gómsætar vöfflur með rjóma og sultu
í öllum verslunum bæði laugardag og sunnudag.

Laugardag 
í BREIDD, KAUPTÚNI og GRANDA
Kynning frá kl. 13-15 á þessu nytsama 
tæki sem sló í gegn í sumar eftir langa 
fjarveru á Íslandi.

Kór kl. 13
Sunnudag í BYKO BREIDD
Kársneskórinn syngur falleg jólalög.

Laugardag í BYKO KAUPTÚNI
Sunnudag  í BYKO BREIDD
Öruggara heimili um jólin.

Laugardag í BYKO KAUPTÚNI
Sunnudag  í BYKO BREIDD
Kynning á hinni geysivinsælu brauðblöndu frá

Kaffihlaðborð 
kl. 15-17
Laugardagur 
í BYKO KAUPTÚNI 
Glæsilegt kaffihlaðborð 
fyrir aðeins 790 kr.

Jólauppboð kl. 14
Sunnudag í BYKO BREIDD
Hið sívinsæla uppboð er nú komið í jólabúning.
Flottar vörur slegnar hæstbjóðanda.
Gerðu frábær kaup!

Vnr. 88949750/62

Innisería
Stjörnusería 24 ljósa 
eða 36 ljósa. 

Vnr. 41119003

Pottasett
Pottasett 4 pottar með loki. 
Fyrir allar gerðir af hellum 
og einnig spanhellur.

2222424%%%4444
afslátturafsláttur

9.900
Fullt verð: 12.990

BYKOklúbbs tilboð

Laugardag 
í BYKO GRANDA
Margrét Arnardóttir spilar skemmtileg jólalög.

Harmonikka 
kl. 13-15

Laugardag í BYKO BREIDD
Höfundarnir Svali og Sölvi 
kynna hið rammíslenska víkingaspil.

Laugardag 
í BYKO KAUPTÚNI
Eigðu góða stund 
með fjölskyldunni 
og taktu þátt í 
skemmtilegu 
jólabingói með 
glæsilegum
vinningum.

Frítt að spila.

Bingó kl. 13

299kr./
lm.

Fullt verð: 399

2.245
Fullt verð: 399



LUKKULEIKUR
Rafrænt

10.000
y g

%
afsláttur af
öllum jólaseríum

Jólaundirbúningurinn byrjar í BYKO

Gildir 28. - 29. nóv.

             /  AKUREYRI – lau. 10-16 – sun. 12-16     /     SELFOSS – lau. 10-16 – sun. 12-16     /     AKRANES – lau. 10-14     /    REYÐARFJÖRÐUR – lau. 10-14

8.990
Verð frá

Vnr. 88902999-3017

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

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

Við mælum með að úða öll 
útiljósatré með sílikonsprey 
til að tryggja betri endingu.

Vnr. 88900789-94

Innisería
Ljósagardína, LED ljós, blá 
eða hvít, 12 eða 36 ljósa.

990
Vnr. 88900954-65

Gluggaskraut
Gluggaskraut, 50 ljósa 
með glærum eða margli-
tum perum.

Vnr. 41100142

Matar- og kaffistell

Matar- og kaffistell  með gylltu 

skrautmynstri 39 stk. 6 manna.

Gildir frá 25. nóvember til 10. desember 2009

Jól í BYKO!

Gefðu nytsamlega jólagjöf

399kr./
lm.9.900

Vnr. 88948640/4-5

Slönguljós
Slönguljós inni og úti, glær, 

rauð eða mislit, 13 mm.

Vnr. 41119014

Eldhúsáhöld 
Eldhússáhöld, 12 stk.

TILVALIN

JÓLAGJÖF

2.590

12 stk.

Vnr.  41118002

Samlokugrill
Samlokgrill, 700 W.

3333232%%%2222
afslátturafsláttur

2.990
Fullt verð: 4.390

Vnr. 41119018

Glasasett
Glasasett 18 stk.

222525%%%5555
afslátturafsláttur

1.490
Fullt verð: 1.990

Vnr.  74804119

Rafhlöðuborvél 
ENHELL rafhlöðuborvél 18V, 
2 rafhlöður, skrúfbitasett og tösku.

6.990
Fullt verð: 9.990

333030%%%0000
afslátturafsláttur

BYKOklúbbs tilboð BYKOklúbbtilboðBYKOklúbbs tilboð

1.090
Verð frá

Fullt verð: 1.490

289
Verð frá

Fullt verð: 385

1.490
Verð frá

Fullt verð: 1.990
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UMRÆÐAN 
Sigurlaug Hauksdóttir 
skrifar um alþjóð-
lega baráttudaginn 
gegn HIV/alnæmi 1. 
desember 

Kynlíf líta flestir á sem 
mikilvægan hluta af 

sjálfum sér og lífi sínu. 
Það getur treyst sambönd og gefið 
lífinu meiri lit. Sé kynlíf stund-
að með ábyrgð veitir það gjarnan 
mikla ánægju og vellíðan, kraft og 
hamingju. Að ýmsu þarf að huga ef 
svo á að verða. Gagnkvæm virðing, 
traust og hlýja þarf að ríkja milli 
þeirra sem í hlut eiga auk virðing-
ar fyrir sjálfum sér. Einnig þarf að 
koma til þroski til að kunna að tjá 
sig, setja mörk og virða þau, gefa og 
þiggja og tryggja öryggi kynlífsins. 
Vanti eitthvað upp á getur það spillt 
ánægjunni. Skoðum síðastnefnda 
þáttinn – öryggið. 

Öryggið alltaf á oddinum? 
Flestir standa sig vel, en tölfræð-
in segir að við gætum staðið okkur 
betur. Rannsókn á um 2000 ung-
mennum í 10. bekkjum grunnskól-
anna árið 2006 sýndi að 20% þeirra 
notuðu engar verjur við síðustu 
kynmök. Sumir notuðu bara pill-
una en ekki smokk þó að pillan fyr-
irbyggi eingöngu þungun en verndi 
ekki gegn kynsjúkdómum. Rann-
sóknir hafa sýnt að ungt fólk er 
samt duglegra að nota smokkinn 
en hinir eldri. Smokkurinn er og 
verður besta forvörnin gegn kyn-
sjúkdómum.

Eru kynsjúkdómar algengir?
Tölfræðin segir okkur að Íslending-
ar eiga klamydíumet á Norðurlönd-
unum en um fimm manns greinast 
á dag, flestir á aldrinum 15–25 ára. 
Í hverjum mánuði greinast fjórir 
með lifrarbólgu B, tæplega tveir 

með lekanda og einn með 
HIV. Samkvæmt könn-
un læknanema árið 2008 
hélt tíundi hver unglingur 
að HIV væri læknanlegur 
sjúkdómur, en hann er lífs-
hættulegur taki maður ekki 
daglega inn lyf alla sína 
ævi. Nýleg rannsókn sýndi 
að 12% íslenskra kvenna 
18–45 ára höfðu fengið 
kynfæravörtur, en HPV-

veirur, sem valda vörtunum, geta 
einnig orsakað leghálskrabbamein. 
Í mörgum löndum er talið að um 
þriðjungur fólks sé með kynfæra-
áblástur (herpes), en aðeins fjórði 
hver viti um smit sitt. Kynsjúkdóm-
ar eru algengari en mann grunar 
og smitist maður af einum þeirra 
greiðir það oft leiðina fyrir smitun 
á öðrum, m.a. á HIV. 

Hví smitast svona margir?
Sumir kynsjúkdómar eru einkenna-
lausir og margir eru því granda-
lausir um að þeir séu smitaðir. Þótt 
kynfæri væru skoðuð með vasa-
ljósi þurfa ekki að sjást nein ein-
kenni eins og sár, útferð eða bólur. 
Flestir stunda því kynlíf í góðri trú 
og telja sig jafnvel geta sýnt hinum 
aðilanum traust með því að sleppa 
smokknum. Þetta er í lagi, þekki 
maður í reynd eigið ástand og hins 
aðilans líka. Séu stunduð skyndi-
kynni hefur maður í rauninni ekki 
aðeins mök við einn aðila heldur 
fjölda fólks sem bólfélaginn hefur 
sofið hjá áður og svo koll af kolli, 
og ekki ólíklegt að einhver þeirra sé 
með kynsjúkdóm, sem hann eða hún 
veit ekkert um. Það er því hvorki 
ráðlegt né traustvekjandi að sleppa 
smokknum í skyndikynnum. 

Um tvær meginreglur er að ræða: 
Ef maður þekkir ekki nógu vel deili 
á hinum aðilanum skal alltaf nota 
smokk og nota hann rétt. Ef hins 
vegar á sér stað slys, smokkurinn 
gleymist eða rifnar, þarf að fara 
sem fyrst til læknis í skoðun til að 

kanna hugsanlegt smit. Líka þegar 
engin einkenni eru til staðar! 

Suma kynsjúkdóma er hægt að 
lækna eins og klamydíu, lekanda 
og sárasótt. Aðra er maður með 
alla ævi eins og HIV, herpes og kyn-
færavörtur, en meðferð getur dreg-
ið úr alvarleika þeirra. Til er bólu-
setning fyrir ungar stúlkur gegn 
HPV-veirum sem aðstandendur 
greiða í dag.

Hvert skal leita?
Allir geta farið í skoðun til heim-
ilislæknisins/heilsugæslustöðina 
og á göngudeild húð- og kynsjúk-
dóma á Landspítalanum í Fossvogi. 
Þar vinna sérfræðingar í kynsjúk-
dómum. Þá er líka hægt að fara á 
Læknavaktina í Kópavogi sem er 
opin alla virka daga kl. 17–23.30 og 
um helgar. Konur geta jafnframt 
farið til kvensjúkdómalækna og 
karlar til þvagfæraskurðlækna. 

Kostnaður?
Ekki þarf að greiða komugjald á 
heilsugæslustöðvum ef einungis er 
leitað aðstoðar vegna mögulegra 
kynsjúkdóma. Meðferð og lyf við 
alvarlegustu kynsjúkdómunum eins 
og HIV, sárasótt, lekanda og kla-
mydíu er öllum að kostnaðarlausu. 
Fólk ætti endilega að nýta sér þessa 
þjónustu betur, því sjálfu og öðrum 
til góðs. 

Hvað viltu?
Við burstum tennur til að forðast 
tannskemmdir. Ættum við ekki 
að sama skapi að nota smokkinn í 
skyndikynnum til að fyrirbyggja 
kynsjúkdóma? Öryggi í kynlífi er 
okkur mikils virði og við ein getum 
best tryggt að svo verði. Göngum 
því örugg um gleðinnar dyr og forð-
umst neikvæðar afleiðingar kynlífs. 
Sýnum ábyrgð svo kynlífið verði 
sem ánægjulegast!

Höfundur er félagsráðgjafi 
á Landspítalanum og hjá 

Landlæknisembættinu.

Erum við of kærulaus?

SIGURLAUG 
HAUKSDÓTTIR

Rjúfum vítahringinn
UMRÆÐAN
Eiríkur Sigurðsson skrifar 
um félagslega einangr-
un

Finnar lentu í því eftir 
þeirra kreppu á fyrri 

hluta tíunda áratugarins 
að missa stóran hóp ungs 
fólks í vítahring langtíma-
atvinnuleysis og félagslegrar ein-
angrunar. Þaðan komust margir 
ekki aftur og urðu með tíman-
um háðir fjárhagslegri aðstoð til 
langframa. Þetta hafði velferðar-
ráð Reykjavíkur í huga þegar það 
samþykkti nýlega að efna til átaks 
til þess að stuðla að félagslegri 
virkni fólks sem fær fjárhagsað-
stoð frá borginni. 

Fjöldi þeirra sem fá fjárhags-
aðstoð til framfærslu hjá Reykja-
víkurborg hefur aukist mikið síð-
astliðið ár, eða um 45% ef bornir 
eru saman fyrstu 10 mánuðir árs-
ins 2008 og 2009. Það er sérstakt 
áhyggjuefni að sífellt fjölgar ungu 
fólki á aldrinum 18-30 í þessum 
hópi og eins fjölgar þeim stöðugt 
sem þegið hafa aðstoð í lengri 
tíma. Við þessu verður að bregð-
ast af krafti. 

Mjög öflugt og mikilvægt starf 
er nú unnið á þjónustumiðstöðv-
um í hverfum Reykjavíkur í þessa 
veru og nú verður enn bætt í. 
Öllum sem sækja um og eiga rétt 
á fjárhagsaðstoð verður nú boðið 
á sérstakt kynningarnámskeið 
þar sem farið verður ítarlega yfir 
þann stuðning, ráðgjöf og úrræði 
sem standa til boða. Einnig verður 
komið á fót sérstöku, lengra nám-
skeiði fyrir ungt fólk í samstarfi 
við Íþrótta- og tómstundasvið og 
Hitt húsið. 

Notendum fjárhagsaðstoðar 
býðst einnig að taka þátt í sér-
sniðnum verkefnum á vegum 
borgarinnar. Meðal þess sem 

stendur til boða er að 
aðstoða við að fegra 
umhverfið með hreins-
un veggjakrots, aðstoð-
ar við hellulagnir og 
viðhaldi leiktækja, svo 
eitthvað sé nefnt. Gert 
er ráð fyrir að einstakl-
ingar mæti 2-3 sinnum í 
viku, í 3 tíma í senn allt 
að 3 mánuði. 

Nýlega voru kynnt-
ar niðurstöður úr rýnihópum 
atvinnulauss ungs fólks sem 
starfshópur á vegum félags- 
og tryggingamálaráðuneytis-
ins hefur unnið. Þær sýna að 
ungt atvinnulaust fólk glímir 
við þekktar afleiðingar atvinnu-
leysis svo sem lítið frumkvæði, 
sinnuleysi og deyfð. Þetta er sá 
hópur sem einna mikilvægast er 
að ná til með nýju úrræðin en því 
miður einnig sá hópur sem einna 
erfiðast er að fá til að nýta sér 
þau úrræði sem standa til boða. 
Meirihluti framsóknarmanna og 
sjálfstæðismanna í velferðar-
ráði hefur þess vegna samþykkt 
að beina því til félagsmálaráð-
herra að lögum um félagsþjón-
ustu sveitarfélaga verði breytt til 
að gera mögulegt að binda hluta 
fjárhagsaðstoðar tímabundið við 
þátttöku í skipulögðum félagsleg-
um úrræðum, svo sem námskeið-
um eða öðrum verkefnum. Reynsl-
an sýnir að oft þarf að koma til 
utanaðkomandi hvatning til þátt-
töku í slíkum úrræðum, sérstak-
lega meðal þeirra sem allra helst 
þurfa á þeim að halda. Tímabund-
in skilyrðing á hluta fjárhagsað-
stoðarinnar skapar slíkan hvata. 
Hún má þó aldrei ganga of nærri 
þörf viðkomandi fyrir framfærslu 
og reglur varðandi mögulega skil-
yrðingu þurfa að vera skýrar og 
gagnsæjar.

Höfundur er varaformaður vel-
ferðarráðs Reykjavíkur.

EIRÍKUR 
SIGURÐSSON

Sony Walkman
Verð: 15.990kr.

Sony hljómtæki fyrir iPod
Verð: 49.900kr.

IdeaPad fartölva er betri hugmynd og kostar aðeins frá 69.900 kr.
Fáðu fleiri betri hugmyndir að jólagjöfum hjá okkur.

Logitech lyklaborð og mús
Verð: 9.800kr.

320GB My Passport hýsill
Verð: 16.900kr.

Bose heyrnartól
Verð: 24.900kr.

Verslun Nýherja, Borgartúni 37

Glæsilegir
vinningar!

Spennandi leikur á betrihugmynd.is

netverslun.is



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.

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.
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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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UMRÆÐAN
þórdís Elva Þorvalds-
dóttir skrifar um dóma 
í kynferðisbrotamálum

Í Fréttablaðinu hinn 12. 
nóvember sl. birtist 

grein eftir Sigríði Hjalte-
sted, aðstoðarsaksóknara 
í kynferðisbrotamálum hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, 
undir fyrirsögninni „Að horfa jafnt 
til sýknu og sektar“. Grein Sigríð-
ar er rituð í kjölfar þess að Frétta-
blaðið birti við mig viðtal undir 
fyrirsögninni „Hljótum að vilja 
vernda alla“, en þar gagnrýndi ég 
m.a. núgildandi kynferðisbrota-
lög. Sú gagnrýni endurómar í bók 
eftir mig sem kom út nú í haust og 
nefnist Á mannamáli. Ég vil byrja 
á því að þakka Sigríði fyrir grein-
ina. Málefnaleg umræða um kyn-
ferðisbrot er af skornum skammti, 
og var umrædd grein gott og þarft 
innlegg. Hins vegar erum við Sig-
ríður ósammála um nokkur atriði 
sem rakin verða hér á eftir. 

Sigríður sagði: „Nauðgun er því 
eitt af þeim brotum sem varða 
lengstri tímabundinni refsingu í 
almennum hegningarlögum, eða 
allt að 16 árum.“ Rétt er það, en 
mikil tregða hefur verið til þess 
að nýta refsirammann, sem fram 
til þessa hefur einungis verið nýtt-
ur til hálfs. Að vitna til hámarks-
refsingar í kynferðisbrotamálum 
er sambærilegt við að gefa í skyn 
að silfurverðlaun íslenska hand-
boltalandsliðsins á Ólympíuleik-
unum beri vitni um almennt gengi 
Íslendinga í hópíþróttum.

Bann við nauðgun má finna í 
194. grein almennra hegningar-
laga. Þar segir: „Hver sem hefur 
samræði eða önnur kynferðismök 
við mann með því að beita ofbeldi, 
hótunum eða annars konar ólög-

mætri nauðung gerist 
sekur um nauðgun…“ 

Eins og sjá má á þessu 
orðalagi leggja lögin 
mikla áherslu á verkn-
aðarlýsingu nauðgunar, 
fremur en hvort samræðið 
hafi farið fram með sam-
þykki beggja aðila. Ég er 
talsmaður þess að lögun-
um sé breytt í þá veru að 
byggja þau alfarið á sam-

þykkisskorti, fremur en ofbeldi, 
hótunum og nauðung. Ástæða þess 
er sú að í ýmsum tilfellum þurfa 
menn ekki að beita slíkum brögð-
um til að ná fram vilja sínum, en 
ættu engu að síður að þurfa að axla 
ábyrgð á gjörðum sínum.

Mótspyrna sem skilyrði 
Sigríður fullyrðir að mótspyrna 
brotaþola sé „ekki skilyrði“ í 
nauðgunarmálum samkvæmt gild-
andi lögum. Nýlegir dómar benda 
til hins gagnstæða. Ég skrifaði bók-
ina Á mannamáli í kjölfar sýknu-
dóms Héraðsdóms Reykjavíkur 
í nauðgunarmáli nr. S-839/2007. 
Í dómsorði stóð að óhætt væri að 
„slá því föstu“ að samræðið hefði 
farið fram gegn vilja brotaþolans. 
Þar sagði einnig: „Jafnframt er 
sýknað á þeirri forsendu að stúlk-
an hafi ekki veitt viðnám eða kall-
að eftir hjálp.“

Maður nokkur var sýknaður í 
nauðgunarmáli fyrir Héraðsdómi 
Norðurlands vestra í máli nr. S-
316/2007 með eftirfarandi orðum 
dómsins: „Þá verður að leggja til 
grundvallar framburð Y þess efnis 
að hún hafi verið með nokkurri 
meðvitund meðan ákærði leitaði 
á hana. Að þessu virtu þykir ölv-
unarástand hennar og svefndrungi 
ekki geta skýrt það hvers vegna 
hún spornaði ekki við athöfnum 
ákærða og kallaði ekki eftir hjálp 
en fyrir liggur að bróðir hennar 
var í næsta herbergi.“ 

Með öðrum orðum: Þar sem 
konan var með „nokkurri meðvit-
und“ meðan ákærði leitaði á hana 
var hún sjálfkrafa skyldug til að 
spyrna á móti. Þetta gilti burtséð 
frá því að ákærði játaði að hafa 
komið óboðinn upp í rúm til kon-
unnar meðan hún svaf. Hann við-
urkenndi jafnframt að hún hefði 
ekki gefið vilja til kynmaka í ljós á 
nokkurn hátt, né tekið þátt í athæf-
inu með neinu móti, en samkvæmt 
frásögn konunnar var hún of ótta-
slegin til þess að veita viðnám.

Í maí 2009 varð kona nokkur 
fyrir því að ókunnur maður átti 
við hana samræði og notfærði sér 
að herbergið var myrkvað og að 
konan skyldi telja hann vera annan 
mann sem hún hafði áður átt kyn-
ferðislegt samneyti við. Samkvæmt 
lýsingu brotaþolans voru mökin 
búin að standa yfir í nokkrar mín-
útur þegar hún sá framan í mann-
inn og blasti þá við henni „glott og 
ekki sama andlitið“ eins og hún orð-
aði það í skýrslu fyrir dómi. Hún 
tilkynnti brotið umsvifalaust og 
kærði manninn fyrir nauðgun. Í 
dóminum sagði: „…verður ekki séð 
að sú háttsemi ákærða sem lýst er 
í ákæru, og sannað er að hann hafi 
viðhaft gagnvart kæranda, falli 
undir brotalýsingu 2. mgr. 194. gr. 
almennra hegningarlaga“ (Hér-
aðsdómur Reykjavíkur, mál nr. 
S-676/2009.) Þótt sannað væri að 
maðurinn hefði ekki fengið upplýst 
samþykki brotaþolans fyrir kyn-
mökunum var hann engu að síður 
sýknaður af nauðgun, einfaldlega 
því hann þurfti ekki að beita þeim 
aðferðum sem lýst er í núgildandi 
lögum. Hann var þó dæmdur til sex 
mánaða fangelsisvistar fyrir brot 
gegn blygðunarsemi konunnar (sem 
er lágmarksrefsing fyrir blygðun-
arsemisbrot, en refsiramminn leyf-
ir allt að 4 ára fangelsisvist.)

Í engu þeirra þriggja mála sem 
nefnd eru hér að framan fékk 

ákærði samþykki brotaþolans fyrir 
kynmökunum, og þótti það sann-
að. Ef íslenskum nauðgunarlögum 
yrði breytt þannig að þau byggðu 
á samþykkisskorti (líkt og gert er 
í Bretlandi, Írlandi og víðar), í stað 
núgildandi ofbeldisákvæðis, hefði 
ákærði sennilega verið sakfelldur 
í öllum málunum.

En svo langt vill Sigríður ekki 
ganga. Hún telur að slík breyting 
hefði „fyrst og fremst táknræna 
þýðingu“ en þykir ólíklegt hún 
myndi skila sér í fleiri ákærum og 
sakfellingum. 

Lög senda skilaboð
Lög senda skilaboð. Til að mynda 
voru lög við lýði á Íslandi fram til 
ársins 2007 sem gerðu það að verk-
um að fella mátti niður refsingu 
fyrir nauðgun ef ofbeldismaður-
inn og brotaþolinn gengju í hjóna-
band. Ákveðið var að fella þetta 
ákvæði niður því það þótti ekki 
við hæfi að lögin hvettu fólk til 
að vera í ofbeldissambandi. Orða-
lag núgildandi nauðgunarákvæð-
is sendir einnig ákveðin skilaboð. 
Þau undanskilja brotaþola sem telja 
sig ekki hafa verið beittir annars 
konar „ofbeldi“, „hótunum“ eða 
„ólögmætri nauðung“ þegar þeim 
var nauðgað. Hæpið er að þessir 
brotaþolar leiti réttar síns, þar sem 
glæpurinn sem framinn var gegn 
kynfrelsi þeirra samræmist ekki 
skilgreiningu laganna á nauðgun.

Sigríður bendir réttilega á að í 
nauðgunarmálum verður að vera 
hægt að sanna ásetning ákærða 
til verksins. Hér myndi ég vilja 
að forsendum yrði breytt. Ef far-
tölva Jóns nokkurs Jónssonar er 
tekin traustataki þykir ekki nauð-
synlegt að láta Jón sanna fyrir rétti 
að samþykki hans hafi ekki legið 
fyrir stuldinum. Gengið er út frá 
því að Jón vilji ekki láta stela far-
tölvunni sinni, og um leið að ásetn-
ingur þjófsins hafi verið að stela. 
Mætti ekki ganga að sama skapi út 
frá því að fólk vilji ekki láta hafa 
við sig ósamþykkt kynmök? Mætti 
ekki skylda fólk til þess að biðja 
um leyfi fyrir afnotum af skrokki 
annarrar manneskju, rétt eins og 
biðja þarf um leyfi fyrir afnotum 
af öðrum eigum? 

Sigríður telur nauðsynlegt að 
starfsmenn réttarkerfisins njóti 
„leiðsagnar skýrrar verknaðarlýs-
ingar lagaákvæðis“ við störf sín. 
Hún segir að erfitt myndi reynast 

að túlka samþykkisákvæði, væri 
slíkt fyrir hendi í lögum. Vert er að 
benda á að ekki ríkir sátt um hvern-
ig beri að túlka ofbeldisákvæðið 
heldur. Nauðgunarmálið sem varð 
til þess að ég skrifaði áðurnefnda 
bók sýnir berlega þennan ágrein-
ing, en í kjölfar þess tókust Héraðs-
dómur Reykjavíkur og Hæstirétt-
ur Íslands á um hvað væri ofbeldi 
og hvað ekki. Við ættum þó öll að 
geta verið sammála um að nauðg-
un, þ.e. kynmök án upplýsts sam-
þykkis beggja aðila, er ofbeldi í 
sjálfu sér.

Eiga ekki lögin að vernda alla? 
Sigríður leggur áherslu á að 
íslenska réttarkerfið geri ráð fyrir 
sakleysi manna uns sekt þeirra er 
sönnuð og vísar í því samhengi í 
Mannréttindasáttmála Evrópu. 
Hér er vert að minnast þess að 
Ísland er einnig aðili að alþjóða-
samningi Sameinuðu þjóðanna um 
borgaraleg og stjórnmálaleg rétt-
indi. Í athugasemdum um stöðu 
Íslands árið 2005 lýsti Mannrétt-
indanefnd Sameinuðu þjóðanna 
yfir „áhyggjum sínum yfir mikl-
um fjölda tilkynntra nauðgana 
í aðildarríkinu samanborið við 
fjölda lögsókna vegna nauðgunar“. 
Við þetta tækifæri minnti nefndin 
á að „óvissa torveldar sakfellingu 
en ekki lögsókn og að það er hlut-
verk dómstóla að ákvarða hvort 
sök teljist sönnuð eður ei“. Með 
öðrum orðum á fólk rétt á því að 
dómstólar úrskurði um mál þeirra. 
Þó er yfirgnæfandi meirihluti til-
kynntra nauðgunarmála hérlend-
is, eða 70%, felldur niður. Brota-
þolarnir fá því ekki tækifæri til að 
leggja mál sitt undir dóm.

Sigríður spyr hvort við, sem 
samfélag, viljum ekki vernda sak-
lausa frá því að vera dæmdir sekir. 
Ég spyr á móti: Eiga lögin ekki að 
vernda alla, en ekki aðeins þann 
hluta fólks sem er sviptur kyn-
frelsi sínu á hátt sem samræmist 
ákveðnu orðalagi? Viljum við að 
orðalag laganna firri þá, sem leita 
ekki samþykkis fyrir kynmökum, 
ábyrgð á gjörðum sínum? 

Ég tek heilshugar undir með 
niðurlagi Sigríðar: Þegar upp er 
staðið hlýtur niðurstaðan ávallt að 
vera sú, að við viljum hafa laga-
reglur sem vernda alla. 

Höfundur er áhugakona um 
aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi.

Leyfi til afnota af líkama annarra

ÞÓRDÍS ELVA 
ÞORVALDSDÓTTIR 

UMRÆÐAN
Stefán Jón Hafstein 
skrifar um stóriðju

Sæl Kata.
Ég er algjörlega 

ruglaður. Mér skilst 
að Samfylkingin styðji 
360.000 tonna álver í 
Helguvík og það með 
hraði. Helst byrja næsta 
vor. Svo mikið liggur á að 
fara þarf með nýja stóriðjulínu til 
suðvesturs yfir vatnsból Reykvík-
inga, sem sýnir að áhættufíklar 
eru enn við stjórn á Íslandi. Væru 
vatnsbólin olíulindir myndi engum 
detta í hug að taka minnstu áhættu 
með þær. Þessi auðæfi eru ómet-
anleg og þú ættir að láta kanna 
ávinninginn af því að fara þarna 
yfir í samanburði við aðrar leiðir – 
áður en farið er á skítugum trukk-
um yfir svæðið. Þar er nú bannað 
að fara með olíur og önnur efni.

En það var ekki erindið. Ég 
hef reynt að fá botn í það hvaða 
orka eigi að fara um þessa línu til 
álversins. Það virðist enginn vita 
það. Mörður spurði vin sinn (og 
þinn) Björgvin Sig. um þetta í dag-
blaði; ég sá engin svör. Árni Finns-
son spurði Jóhönnu um daginn 
(og margoft áður) og hvergi hefur 
birst svar. Árni og Mörður eru 
engir jólasveinar í svona málum, 
viti þeir ekki svörin er mér vor-
kunn. Og nú kemur vinkona okkar 
Þórunn Sveinbjarnar (sem er ekki 
heldur neinn jólasveinn) og segir: 

„Það eina sem liggur 
reyndar ekki alveg fyrir 
er hvernig eigi að afla 
orku til stóra álversins en 
væntanlega finna menn út 
úr því.“ Væntanlega? 

Þú sem iðnaðarráðherra 
veist örugglega svarið. Því 
ef þú veist það ekki, þá 
veit það enginn. Ég er því 
með nokkrar spurningar 
sem þú getur svarað lið 
fyrir lið:

1) Hvaða virkjanir eiga að 
útvega 360.000 tonna álveri í 
Helguvík þau megavött sem 
þarf?

2) Hversu mikið virkjanlegt og 
nýtanlegt afl (núna) verður þá 
eftir á SV-horninu fyrir annars 
konar stóriðju (gagnaver og raf-
magn á bíla og fleira)? Frá hvaða 
virkjunum? (Ég er ekki að tala um 
tæknilausnir framtíðarinnar.)

3) Samkvæmt fréttaskýring-
um eru nú 70% af raforku Íslands 
bundin verðsveiflum á áli. Með 
Helguvíkurálveri verða 90% af 
allri raforkusölu á Íslandi tengd 
áli. Hversu mörg fjöregg telur þú 
rétt að hafa í einni körfu: 9 af 10? 
7 af 10? Færri?

Það er hægt að svara þessu öllu í 
örfáum orðum. Ég er svo með eina 
aukaspurningu sem gefur fimm 
stig en hana færðu þegar ég er 
búinn að sjá svörin við þessum.

Kveðja heim.

Höfundur er félagi 
í Samfylkingunni. 

Opið bréf til
Katrínar Júlíusdóttur

STEFÁN JÓN 
HAFSTEIN 
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Kökublaðið komið út

HANNES 
HANNESSON

UMRÆÐAN 
Hannes Alfreð Hann-
esson skrifar um póst-
dreifingu

Frjáls samkeppni á 
mörkuðum hérlend-

is á undir högg að sækja. 
Hvort sem litið er til 
rekstrar á sviði banka-
þjónustu, bílaumboða eða bóka-
búða er staðreyndin sú að ríkið 
hefur tekið yfir rekstur fjölda 
fyrirtækja. Þessi fyrirtæki eru 
nú rekin sem sjálfstæðar einingar 
í þeirri – oft veiku von – að verð-
mæti þeirra aukist með tímanum 
og verði á endanum söluvara. Þetta 
‘nýja Ísland’ verðum við væntan-
lega að búa við um eitthvert skeið 
og leita leiða til að sætta okkur 
við. 

Það er þó ekkert nýnæmi að 
ríkið standi í beinni samkeppni við 
einkarekin fyrirtæki. Ef við lítum 
aftur í tímann og fram hjá hrun-
inu sjáum við að ríkið hefur löng-
um staðið í samkeppnisrekstri og 
jafnvel staðið beggja megin borðs 
sem bæði eftirlitsaðili og einn 
helsti þjónustuaðilinn á markaði. 
Þannig var það með símann fyrir 
einkavæðingu og þannig er það 
með póstþjónustu enn þann dag í 
dag. Á sínum tíma þótti sjálfsagt 
og eðlilegt að einkavæða fjar-
skiptaþjónustu hins gamla Pósts og 
síma. Sú skoðun var studd sterk-
um rökum um að ríkið ætti ekki 
að standa í beinni samkeppni við 
almenna borgara. Undir þau tóku 
þáverandi stjórnvöld. Nú horfir 
öðruvísi við því þrátt fyrir að ríkið 
hafi til neyðst að taka yfir rekstur 
á fyrrnefndum mörkuðum beint og 
óbeint, hefur það leyft fyrirtæki 
sem alltaf hefur verið í eigu þess 
að sækja fram og styrkja sam-
keppnisstöðu sína á póstmarkaði.

Rétt er að taka fram að undan-
farin ár hefur smám saman verið 
dregið úr einkarétti Íslandspósts 
á póstþjónustu og þar með opnað 
fyrir möguleika á samkeppni. Sú 
stefna stjórnvalda er þó ekki til 
komin á þeirra eigin forsendum, 
heldur hefur Evrópusambandið 
þurft að ýta á eftir breytingum í 
þá átt með pósttilskipun sinni þar 
sem kveðið er á um frjálsa sam-
keppni á þessu sviði.

Undirbúningur fyrir samkeppni
Til að undirbúa sig undir algert 
afnám einkaréttar um þarnæstu 
áramót hefur Íslandspóstur undan-
farin ár sótt fram á markaði alls-
endis ólíkum póstþjónustu. Fyr-
irtækið er nú orðið að afgreiðslu 
fyrir ljósmyndir, ljósritunar- og 
prentunarþjónustu og jafnvel sæl-
gætissölu. Það hefur endurskil-
greint hlutverk sitt sem slíkt að 
vera þjónustufyrirtæki á sviði 
dreifingar, samskipta og flutn-
ingalausna – í beinni samkeppni 
við gamalgróin flutningsfyrirtæki 
sem þjónað hafa landsbyggðinni í 
áratugi. 

Samkvæmt því hlutverki hefur 
Íslandspóstur áætlað að fjárfesta 
fyrir um einn milljarð í nýjum 
pósthúsum sem sérhönnuð eru 
til að sinna betur flutningaþjón-
ustu utan hefðbundinnar póst-
þjónustu. Á sama tíma hefur fyr-
irtækið dregið saman seglin í 
almannaþjónustuhlutverki sínu 
með lokun pósthúsa úti á lands-
byggðinni. Fjárfestingarnar hafa 
leynt og ljóst verið liður í að bæta 
stöðu Íslandspósts í „sívaxandi 
samkeppni á flutningamarkaði“ 
svo vitnað sé í orð forstjórans, 
Ingimundar Sigurpálssonar, í árs-
skýrslu fyrirtækisins fyrir árið 
2007. Sókn þess á markaði, jafnvel 
þeim ótengdum kjarnaþjónustu 
eins og hún er skilgreind í lögum 
um póstþjónustu, hefur verið liður 
í því að mæta samkeppni í kjölfar 
afnáms einkaréttar í póstþjónustu 
2011.

Þrátt fyrir að Íslandspóstur 
sé sjálfstætt fyrirtæki má ekki 
gleymast að hlutafé þess er í eigu 
íslensku þjóðarinnar. Það er henn-
ar hagur að fyrirtækinu farnist 
vel og skili tilhlýðilegum arði til 

eigenda sinna, sér í lagi af 
tilkomumiklum fjárfest-
ingum. Það er þó ekki svo. 
Arðgreiðslur til eigenda 
(ríkisins) hafa numið 90 
milljónum árlega undan-
farin þrjú ár, sem nemur 
um 3% af eigin fé, í takt 
við arðsemi eiginfjár sem 
nam 3,05% á síðasta ári. 
Það er langt undir þeim 
viðmiðum sem fyrirtækið 

hefur sjálft sett sér og lagt af stað 
í fjárfestingar með. Í raun hefur 
íslenska ríkið uppskorið neikvæða 
arðsemi eiginfjár upp á tæp 9% á 
síðasta ári sé tillit tekið til verð-
bólgu. Það er ef til vill dropi í hafið 
miðað við þær hremmingar sem 
hafa dunið yfir, en eigi að síður 
athyglivert í ljósi þeirrar stefnu 
Íslandspósts að bæta samkeppnis-
stöðu sína – á kostnað skattgreið-
enda og án fyrirheits um arðsemi 
fjárfestinga, hvað þá heldur efnda 
á þeim. Eins vekur það spurning-
ar um tilgang slíkrar stórfjárfest-
ingar þegar vitað er að póstmagn 
fer minnkandi með hverju árinu. 
Frá árinu 2006 hefur það dregist 
saman um tæp 16% og heil 10% á 
milli 2007 og 2008.

Margir gætu því tekið undir þau 
sjónarmið að framkvæmd stefnu-
mótunar Íslandspósts hefur í raun 
skapað meira tjón en hag. Að auka 
þjónustu við viðskiptavini getur 
falið margt í sér, sérstaklega sé 
tekið mið af mjög breiðri skil-
greiningu fyrirtækisins á hlut-
verki sínu. Ég leyfi mér samt að 
efast um að sala sælgætis, ljósrit-
un eða flutningsmiðlun í beinni 
samkeppni við einkafyrirtæki sé 
raunhæfur vettvangur aukinnar 
þjónustu.

Framtíð póstþjónustu 
Það er því deginum ljósara að 
Íslandspóstur er boðflenna á sam-
keppnismarkaði, eins og Samtök 
verslunar og þjónustu og fleiri 
samtök hafa bent réttilega á.  Nú 
um stundir er tilgangslaust að 
knýja á um að Íslandspóstur sé 
einkavæddur. Þó er nauðsynlegt, 
einkum í þessu tíðarfari, að minna 
á hvernig fjármunum ríkis sé varið 
og hvernig stefnu einkafyrirtækja 
í þeirra eigu sé háttað. Að verið sé 
að ryðja braut ríkisfyrirtækis inn 
á samkeppnismarkaði með skattfé 
er hrikaleg skekkja í þeirri mynd 
sem við viljum draga af samfélagi 
gagnsæis og réttlætis. Það fyrir-
tæki sem undirritaður veitir for-
stöðu, Pósthúsið ehf., hefur og mun 
halda áfram að veita Íslandspósti 
öfluga keppni og aðhald til hags-
bóta fyrir neytendur, þrátt fyrir 
yfirburði þess síðarnefnda í fjár-
hagslegum styrk. 

Í ársskýrslu Íslandspósts 2008 
kallar forstjórinn eftir viðbrögðum 
stjórnvalda í þeim efnum. Þau köll 
tekur Pósthúsið undir. Þrátt fyrir 
ítrekaðar umleitanir hafa hvorki 
honum né mér borist nein skila-
boð um hvernig stjórnvöld hafa 
hugsað sér hvernig póstdreifingu 
utan markaðssvæða muni háttað 
eftir rúma 13 mánuði eða almenn-
ar tillögur um framtíðarskipan 
póstmála. Hæstvirtur samgöngu-
ráðherra hefur þegar nýtt sér frest-
unarheimildir Evrópusambands-
ins einu sinni. Hvort hann geri það 
aftur eða breyti í samræmi við 
pósttilskipunina eftir rúmt ár er 
óvitað. Því hefur hann engu svarað 
til um þrátt fyrir ítrekaðar beiðn-
ir. Að leysa úr óvissu sem þessari 
krefst ekki mikils af hálfu ríkis-
ins og getur stuðlað beint að auknu 
atvinnuöryggi þess fólks sem á 
þessu sviði starfa. 

Því skorum við á Kristján Möll-
er samgönguráðherra að beita sér 
fyrir að stjórnvöld taki endanlega 
ákvörðun um afnám einkaréttar 
þann 31. desember 2010 í samræmi 
við pósttilskipun Evrópusam-
bandsins og móti framtíðarstefnu 
um fyrirkomulag póstdreifing-
ar utan markaðssvæða. Að þeirri 
vinnu erum við boðin og búin til að 
bjóða fram aðstoð okkar. Klukkan 
tifar ráðherra.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Pósthússins.

Samkeppni 
í boði ríkisins
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F
yrsti neistinn að Góða 
elskhuganum, nýjustu 
skáldsögu Steinunnar 
Sigurðardóttur, kvikn-
aði í kirkjugarði í París 
fyrir nokkrum árum. Á 

gangi um garðinn rakst hún á gröf 
merkta Doreen Ash. Steinunn vissi 
strax að Doreen ætti eftir að verða 
stór persóna. Til varð geðlæknirinn 
Doreen Ash, meðhöfundur Stein-
unnar að bókinni og örlagavaldur í 
lífi móðursonarins Karls Ástuson-
ar, aðalsögupersónu bókarinnar og 
hins raunverulega Góða elskhuga.

400 ára afmæli
Fáir íslenskir rithöfundar, sem enn 
eru að störfum, eiga að baki eins 
langan feril og Steinunn Sigurðar-
dóttir. Í ár fagnar hún fjörutíu ára 
höfundarafmæli sínu, hvorki meira 
né minna. Árið 1969 kom út eftir 
hana ljóðabókin Sífellur. Þá var hún 
ekki nema nítján ára. „Já, ferillinn 
minn er búinn að vera svo langur að 
ég mismælti mig í símann við vin-
konu mína um daginn, sagðist eiga 
400 ára rithöfundarafmæli,“ segir 
Steinunn og skellihlær. „Stundum 
finnst mér þetta vera óendanlega 
langur tími, þegar ég hugsa um 
allar þær stundir þar sem ég hef 
verið alein í einangrun með bók-
unum mínum. En það er líka mikil 
birta yfir þessum tímum, göngu-
ferðunum með persónunum mínum 
í íslenskri náttúru, á franskri vín-
ekru eða í stórborg.“

Hún hefur verið iðin við kolann 
alla tíð. Eftir hana liggja níu skáld-

sögur, átta ljóðabækur, smásögur, 
barnabók, ævisaga, leikhúsverk og 
þýðingar. Verkin hennar koma út 
jafnt og þétt í útlöndum. Til dæmis 
hafa allar skáldsögurnar komið út 
í Svíþjóð og sú sjötta á leiðinni í 
Þýskalandi hjá einu stærsta forlagi 
landsins, Rowohlt. Hún var þó lengi 
að sannfæra sjálfa sig um að hún 
gæti raunverulega orðið rithöfund-
ur. „Ég byrjaði að yrkja ljóð þegar 
ég var unglingur. En mér datt ekki 
í hug að ég yrði rithöfundur, enda 
lærði ég ekki bókmenntir heldur fór 
ég að læra sálarfræði í Dublin.“

Frá Dublin sendi Steinunn sína 
fyrstu ljóðabók heim til Íslands 
og þótti henni ágætt að vera fjar-
verandi þegar hún kom út, enda 
umfjöllunarefnið ástin og önnur 
afhjúpandi efni. Það var ekki fyrr 
en tíu árum eftir útkomu ljóða-
bókarinnar sem Steinunn ákvað 
að snúa sér alfarið að ritstörfum. 
Fyrsta skáldsaga hennar, Tímaþjóf-
urinn, kom út 1986. Eftir það varð 
ekki aftur snúið. Bókin sló í gegn og 
hefur síðan margoft verið endurút-
gefin og komið út víða um heim, og 
verið kvikmynduð í Frakklandi með 
stórstjörnum. 

Frá ólíkum stöðum í sálinni
Steinunni tekst að láta fælnustu 
ljóðalesara njóta ljóðrænna setninga 
í skrifum sínum. Sérstaða hennar 
sem höfundar felst nefnilega ekki 
síst í því að hún blandar prósaljóð-
um saman við annars skýrar og 
einfaldar setningar. „Ég byrjaði 
sem ljóðskáld og ég sleppi ljóðinu 
aldrei. Það er útilokað. Mér finnst 
stórkostlegt að geta skautað þarna 
á milli. Mér finnst ljóðið og prósinn 
ekki koma úr sama stað í sálinni. Að 
sameina þetta í skáldsögum hefur 
verið ofboðslega gefandi fyrir mig. 
Og þetta eru það mikil frávik frá 
venjulegum skáldsögum að ég er 
mjög ánægð, og þakklát, að lesend-
ur samþykki þær.“

Blönduna gerði Steinunn strax 
í Tímaþjófinum og vissi ekki við 

hverju hún átti að búast. Þær við-
tökur sem hún hlaut komu henni í 
opna skjöldu. „Ég hafði enga fyrir-
mynd, þannig að ég vissi ekki við 
hverju ég átti að búast. Eina fyr-
irmyndin sem ég hafði var Mál-
fríður Einarsdóttir, sem skrifaði 
nákvæmlega eins og henni sýnd-
ist, skáldskap sem ekki var hægt 
að flokka.“

Viðtökurnar á nýjustu skáldsögu 
Steinunnar, Góða elskhuganum, 
minna hana um margt á viðtökur 
Tímaþjófsins. „Þær eru svipaðar 
að því leyti hvað þær virðast eiga 
greiða leið að lesandanum, þó bæk-
urnar séu svona gjörólíkar,“ segir 
hún. Þá sé skemmtilegt hvað karl-
menn virðast vera vel á nótunum 
um efnið líka, í þetta sinn, sem 
skýrist líkast til af efnistökunum. 

Ólíkindatólið ástin
Sumir myndu flokka bækurnar 
hennar Steinunnar sem ástarbæk-
ur, enda eiga þær það allar sameig-
inlegt að vera fullar af ást. Þær eru 
þó að hennar eigin mati svo ólíkar 
innbyrðis, að ótækt sé að afgreiða 
þær allar á einu bretti sem slíkar. 
„Ástin, tíminn og dauðinn eru stóru 
temun mín. Og þar myndi ég sjálf 
kannski setja tímann númer eitt. En 
ég verð að viðurkenna að þetta við-
fangsefni, ástin, heillar mig algjör-
lega upp úr skónum. Og aðdráttar-
afl þess að skrifa um hana dvínar 
ekki með árunum. Ég held að það 
sé vegna þess að það er aldrei hægt 
að sjá manneskjuna skýrar en 
þegar hún er ástfangin. Hvernig 

hún bregst við sínum tilfinningum, 
þegar þeim er svarað og þegar þeim 
er hafnað. Þetta tilfinninga ástand 
afhjúpar manneskjuna, en um leið 
er hún í undantekningarástandi 
þegar hún er ástfangin. Þetta gefur 
óendanlega möguleika.“

Góði elskhuginn
Eins og í fyrri bókum er ástin 
umfjöllunarefni Góða elskhug-
ans, nýjustu bókar Steinunnar. En 
bókin er líka sálfræðileg og fjallar 
um samband móður og sonar. Hvor-
ugu hefur Steinunn snert á áður. „Í 
rauninni náði ég mér í meðhöfund 
að bókinni, geðlækninn Doreen 
Ash. Hún bjó til titilinn fyrir mig 
og skrifaði bók um söguhetj-
una,“ segir Steinunn um sér-
stæðustu persónuna í Góða 
elskhuganum, að hennar mati. 
Söguhetjan sjálf er líka áhuga-
verð. Það er móðursonurinn 
Karl Ástuson, sem elst upp 
undir verndarvæng svo frá-
bærrar mömmu að það litar 
allt hans líf. Vegna þess sam-
bands er hann bæði fatlað-
ur og með sérhæfileika, eins 
og Steinunn lýsir því sjálf. 
„Doreen Ash er málpípa mín 
í bókinni þegar hún segir 
að samband mæðra og sona 
stjórni heiminum. Það eru í 
raun mæðurnar, sem ala upp 
mennina, sem stjórna heim-
inum.“

Karl þessi Ástuson verður 
ástfanginn á unglingsárum. 
Upp úr sambandinu slitn-
ar en hann gleymir aldrei 
æskuástinni og hleypir 
öðrum konum ekki nær sér 
en upp í rúm stöku sinnum. 
Lesandi spyr sig ósjálfrátt 
hvort hann sé ekki hald-
inn þráhyggju, fyrst og fremst, 
miklu frekar en að vera ástfang-
inn? „Ég er ekki svo viss um að það 
sé svo stór munur þarna á,“ segir 
Steinunn. „Er rétt að afgreiða það 
sem þráhyggju eða rugl ef maður 

er ástfanginn af sömu manneskj-
unni allt sitt líf? Eða er það 
kannski bara hæfileiki sem 
hann hefur sem aðrir hafa 
ekki?“

Svörin við þessum spurn-
ingum verða ekki gefin hér, 
enda engin svör til við svo 
heimspekilegum spurning-
um. Auk þess er ekki á það 
hættandi að skemma endi 
bókarinnar fyrir lesendum 
sem eiga eftir að njóta Góða 
elskhugans.

Engin fimm ára áætlun
Undanfarin ár hefur Steinunn 
búið ásamt manni sínum, Þor-
steini Haukssyni tónskáldi, í 
Evrópu. Fyrst í París, síðar 
í paradís Suður-Frakklands 
og nú í Berlín, þar sem henni 
líður dásamlega. „Mér finnst 
ég heppin að geta hagað lífi 
mínu svona. Það sem ég fæ 
mest út úr Berlín er hvað hún 
er lifandi. Ég fer í göngutúr og 
get verið viss um að eitthvað 
skrýtið og skemmtilegt kemur 
fyrir.“

Endanleg heimferð er því ekki á 
dagskránni, enda engin dagskrá til. 
„Við Þorsteinn lifum þannig að við 
siglum áfram eftir því sem kemur 
og erum ekki með fastmótaðar hug-

myndir um hvernig allt eigi að vera. 
Við gerum ekki fimm ára áætlan-
ir,“ segir Steinunn og hlær við. Vet-
urseta á Íslandi hugnast henni ekki 
lengur sérstaklega. „Mér finnst 
samt stórkostlegt að koma hingað 
að vetri til. Þessir löngu dagar í nóv-
ember, með sitt gula gras og heill-
andi birtu, eru stórkostlegir. En að 
eiga heima hérna tólf mánuði ársins 
það sem eftir væri ævinnar þætti 
mér mjög erfitt að hugsa mér.“

Hana dreymir um að geta deilt 
tíma sínum bróðurlega á Íslandi 
og útlöndum. „Mig langar meira 
að vera á Íslandi núna eftir hrun 
heldur en áður, einfaldlega því mig 
langar að deila kjörum með mínu 
fólki. En hvort það er framkvæm-
anlegt er annað mál. Ég geri mitt 
gagn úti, með því að koma fram og 
standa fyrir eitthvað annað Ísland 
en kreppu-Ísland.“

Hún saknar fólksins síns sárt. 
„Það er mikið drama í lífi mínu 
hvað ég hef lítinn tíma fyrir það. 
Ég á mikið af góðum vinum sem 
ég sakna verulega. Ef ég ætti pen-
inga myndi ég taka mér frí í heilt ár 
og gera ekkert annað en að tala við 
vini mína,“ segir Steinunn en um 
leið færist yfir hana hik. „Reyndar 
held ég að mér myndi líða mjög illa 
ef ég skrifaði ekkert í heilt ár. Þetta 
gæti aldrei gengið!“

Ferillinn minn er búinn að vera 
svo langur að ég mismælti mig 
í símann við vinkonu mína um 
daginn. Sagðist eiga 400 ára rit-
höfundarafmæli.

Ástin afhjúpar manneskjuna
Steinunn Sigurðardóttir fagnar fjörutíu ára rithöfundarafmæli í ár. Það gerir hún af krafti með útgáfu sinnar áttundu skáldsögu. Kunnug-
leg þemu skjóta upp kollinum í Góða elskhuganum og ástin og tíminn eru í forgrunni. En það kveður einnig við nýjan tón. Bókin er sál-
fræðileg og fjallar um hið heillandi samband mæðra og sona. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir settist að skrafi við Steinunni. 

STEINUNN Í REYKJAVÍK Steinunn hefur að undanförnu dvalið á Íslandi við kynningu á nýjustu bók sinni, Góða elskhuganum, en 
er nú farin aftur heim til Berlínar. Héðan fer hún alltaf með trega í hjarta, því fólksins síns heima á Íslandi saknar hún á hverjum 
degi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NÍTJÁN ÁRA STÚLKA Þessa mynd tók 
Jón Kaldal ljósmyndari af Steinunni 
fyrir fjörutíu árum. Tilefnið var útgáfa 
hennar fyrstu ljóðabókar, Sífellur. 

MYND/JÓN KALDAL



Vikutilboð
allt að 40% afsl. af nýjum bókum

fullt verð 3.290,-
tilboðsverð 2.465,-

fullt verð 3.600,-
tilboðsverð 2.990,-

fullt verð 3.890,-
tilboðsverð 2.785,-

fullt verð 3.290.-
tilboðsverð 2.470,-

fullt verð 3.890,-
tilboðsverð 2.915,-

 llt verð 1.990,-
tilboðsverð 1.390,-

fullt verð 5.990,-
tilboðsverð 4.490,-

fullt verð 5.980,-
tilboðsverð 3.590,-

fullt verð 5.680,-
tilboðsverð 4.260,-

fullt verð 5.990,-
tilboðsverð 4.490,-

fullt verð 5.690,-
tilboðsverð 3.995,-

fullt verð 5.480,-
tilboðsverð 3.290,-

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.00

 á sunnudaginn

Fjörug fjölskyldudagskrá fyrir alla jólakrakka í Iðu við Lækjargötu sunnudaginn 29. nóvember.
Sveppi styttir biðina eftir jólunum ásamt góðum gestum sem lesa upp úr spennandi barnabókum milli kl. 14.00 og 15.00

Hallgrímur Helgason segir frá Konunni sem kyssti of mikið, Steinar Berg les úr bók sinni Tröllagleði 
Þórgunnur Oddsdóttir kynnir Kára litla og klósettskrímslið og Þórarinn Leifsson les úr bók sinni um Bókasafn ömmu Huldar.

SveppiSveppi í IÐUí IÐU

ÚGÁFUTEITI í dag laugardag
Elskulegu prjónaperlur, vinir og aðdáendur nær og fjær. Þið eruð öll hjartanlega velkomin að koma og fagna með okkur í útgáfugleði

Prjónaperla sem verður haldin í dag milli kl 11.00 - 13.00 í Iðu, Lækjargötu 2a, Reykjavík.
Fyrir utan almenna prjónagleði og fögnuð verður hægt að skoða eitthvað af prjónastykkjunum úr bókinni á staðnum

auk þess sem bókin verður til sölu á sérstöku tilboðsverði.
Notaleg stemmning í hjarta bæjarins!
Krakkamatseðill á Súfistanum!
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Í 
bók sinni Augnablik sýnir 
höfundurinn Malcolm 
Gladwell, pistlahöfundur 
hjá bandaríska tímaritinu 
The New Yorker, fram á 
hvernig skyndiákvarðan-

ir geti stundum reynst betur en 
þær sem ígrundaðar eru. Honum 
er hampað sem einum af fremstu 
viðskiptahugsuðum nútímans og 
er meðal annars í öðru sæti á lista 
yfir fimmtíu slíka sem tímaritið 
Forbes birti nýverið. Hann hefur 
um árabil verið með vinsælustu 
fyrirlesurum heims.

Þótt viðskiptalíf heimsins sé 
í kaldakoli og forsvarsmönnum 
fjármálafyrirtækja sé legið á hálsi 
fyrir að hafa ekki sýnt nægilega 
fyrirhyggju í gjörðum þykir Glad-
well þó ekki sem skugga hafi borið 
á þær kenningar sem hann færir 
fram í bók sinni. 

Reiknilíkön tóku völdin
„Eitt af því sem ég bendi á í bók-
inni er að innsæi, eða eðlisávísun-
in, er ekki gagnlegt nema nauð-
synleg reynsla búi að baki. Um 
helmingur bókarinnar fjallar um 
skuggahliðar þess að taka ákvarð-
anir án umhugsunar,“ segir hann, 
en meðal slíkra frásagna eru sögur 
af lögreglumönnum sem undir 
þrýstingi félaga bregðast rangt við 
á ögurstundu. Þá bendir Gladwell 
á hvernig fyrir fram gefnar hug-
myndir og fordómar fólks verði 
til þess að hávaxnir einstaklingar 
leiðist oftar til stjórnunarstarfa en 
aðrir, stundum án verðleika.

„Eitt af því sem að mínu mati 
fór aflaga í aðdraganda fjármála-
kreppunnar er að fólk fylgdi eðlis-
ávísun sinni þegar það hefði ekki 
átt að gera það og hafði ekki til að 
bera þá reynslu sem þurfti til slíkr-
ar ákvarðanatöku.“ Þá segist hann 
styðja hugmyndirnar sem varpað 
er fram í bókinni um að í Banda-

ríkjunum hafi margir bankar 
þróað reiknilíkön sem áttu að segja 
til um áhættu, en bankamennirnir 
hafi lagt traust sitt um of á þessi 
einföldu reiknilíkön. „Með því held 
ég að þeir hafi hætt að taka mark 
á innsæinu sem áratugareynsla á 
Wall Street hafði gefið þeim. Það 
var fólkið sem reiddi sig ekki á 
þessi reiknilíkön sem slapp að 
lokum best.“ Gladwell bendir á að 
þeir bankar sem einna verst hafi 
verið leiknir í Bandaríkjunum, svo 
sem Merrill-Lynch og Citibank, 
hafi verið þeir sem mesta áherslu 
hafi lagt á reikningsformúlur til að 
meta áhættu í starfsemi sinni.

Nánar í næstu bók
„Fyrsta sagan í Augnabliki greinir 
frá listfræðingi sem við fyrstu sýn 
sá að grísk höggmynd var fölsuð. 
Lærdómur þeirrar sögu er að list-
fræðingurinn hafði þetta innsæi 
og getu vegna þess að hann hafði 
starfað við fag sitt í fjörutíu ár 
á vettvangi,“ segir Gladwell, en 
telur um leið vandkvæðum bund-
ið að ákvarða hvenær fólk hafi til 
að bera næga reynslu til að geta 
treyst innsæi sínu í mikilvægum 
ákvörðunum. 

„Um þetta er svo sem ekki fjall-
að í Augnabliki, en í nýju bókinni 
minni Outliers [innsk. Frávikin] 
fjalla ég heilmikið um þá hugmynd 
sálfræðinnar að tíu þúsund klukku-
stundir séu sá tími sem þurfi til að 

ná valdi á tilteknu flóknu sviði. Það 
kann að vera góður upphafspunkt-
ur. Við ættum kannski að segja að 
úr því horfa megi til svo margra 
flókinna sérsviða, og þar þurfi tíu 
þúsund klukkustunda vinnu til að 
ná hæfni, sé ekki hægt að treysta 
innsæinu að fullu fyrr en maður 
hafi viðlíka reynslu að baki.“

Hugmyndin kom með hárinu
„Með bókinni vildi ég fyrst og 
fremst benda á að við reiðum okkur 
á innsæi okkar í andartaksákvörð-
unum í meiri mæli en við áttum 
okkur á. Í annan stað að við skiljum 
ekki til fullnustu hugsanaferlið þar 
að baki og í þriðja lagi að við þurf-
um að gefa því meiri gaum hvenær 
svona ákvarðanir eru gagnlegar og 
hvenær ekki,“ segir Gladwell. Hann 
telur að Augnabliki hafi á stundum 
verið ranglega lýst sem röksemda-
færslu fyrir því að taka ætti fleiri 
ákvarðanir án umhugsunar. „En 
það er ekki svo. Þetta er tilraun til 
að skilja fyrirbærið sem ég held að 
geti á stundum verið mjög jákvætt, 
en líka neikvætt og jafnvel ógnvekj-
andi í öðrum tilvikum.“

Augnablik kom fyrst út á ensku 
árið 2005 og var þegar mikið 
hampað. Hún er nú nýútkomin í 
íslenskri þýðingu. Gladwell segir 
hugmyndina að bókinni hafa fæðst 
eftir að hann safnaði hári. „Ég er 
með mikið og krullað hár og lenti 
skyndilega í því að götulögreglan 

sýndi mér gjörbreytt viðhorf. Ég 
fór þá að velta því fyrir mér hversu 
mikilvægar eðlislægar ákvarðan-
ir væru í daglegu lífi fólks og hvað 
þær lituðu tilveruna mikið. 

Óbreytt líf að mestu
„Ég hafði hins vegar ekki sérstak-
an áhuga á að velta þessu fyrir mér 
út frá forsendum réttrar og rangrar 
hegðunar, eða góðrar og slæmrar. 
Mig langaði að kafa dýpra en svo. 
Þetta er bara hluti af því hvern-
ig við erum og eins og svo margir 
þættir mannlegrar hegðunar hefur 
það bæði jákvæðar og neikvæðar 
hliðar.“

Sjálfur segist Malcolm Gladwell 
vera tiltölulega sjálfum sér líkur 
þótt bækur hans hafi orðið jafn 
vinsælar og raun ber vitni. Hann 
gefur til dæmis ekki mikið fyrir 
það að vera settur í annað sæti á 
lista áhrifamestu viðskiptahugsuða 
heimsins. „Ég tek þetta ekki svo 
alvarlega og finn ekki til mikillar 
ábyrgðar við þessa upphefð. Aðal-
lega finnst mér þetta þó skemmti-
legt,“ segir hann og kveður líf sitt 
að mestu óbreytt frá því sem var 
fyrir fimmtán árum. „Ég er enn 
blaðamaður og það er í raun það 
sem mig langaði alltaf að gera. Þó 
má vera að fólk sé eitthvað aðeins 
duglegra að hringja til baka þegar 
ég reyni að ná í það og fleiri vita 
hver ég er. En áhrifin á mitt dag-
lega líf eru nær engin.“

Á SVIÐI Í NEW YORK Malcolm Gladwell hefur nú um árabil verið með vinsælustu og um leið dýrustu fyrirlesurum heims. Hann 
sló í gegn í viðskiptaheiminum með bókum sínum, en Augnablik kom fyrst út á ensku árið 2005. Hér talar Gladwell, sem er 
dálkahöfundur The New Yorker, á hátíð blaðsins um miðjan nóvember. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Augnabliksákvarðanir 
eru ekki á allra færi

1. C.K. Prahalad
Prahalad er Bandaríkjamaður af 
indverskum uppruna og starfar 

sem fræði-
maður við 
Michigan-
háskóla í 
Bandaríkjun-
um. Hann er 
sagður hafa 
gríðarleg áhrif 
á viðskipta-
heiminn og 
varð fyrstur 

til að koma fram með hugtakið 
„grunnhæfileikar“ (e. core compet-
encies) á tíunda áratugnum. 

2. Malcolm Gladwell
Kanadamaðurinn Gladwell er 
dálkahöfundur hjá tímaritinu The 
New Yorker 
og höfundur 
nokkurra bóka 
um þankagang 
og nálgun 
viðfangs-
efna í bæði 
viðskipta- og 
einkalífi. Eftir 
hann liggja 
metsölubæk-
urnar The 
Tipping Point, Blink (Augnablik, 
sem nýkomin er út á íslensku) og 
Outliers. 

3. Paul Krugman
Krugman er bandarískur fræði-
maður við Princeton-háskóla og 
Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði.

4. Steve Jobs
Bandaríkja-
maðurinn 
Steve Jobs er 
forstjóri tölvu- 
og hugbúnað-
arrisans Apple. 

5. W. Chan 
Kim &  Renée 
Mauborgne
Metsölubókin 

Blue Ocean Strategy heldur höf-
undum sínum enn í áhrifasæti. 

6. Muhammad Yunus
Yunus, sem er frá Bangladess, er 
hagfræðingur og stofnandi Gram-
een Bank. Hann er frumkvöðull 
á sviði svonefndra smálána og 
höfundur bókarinnar Banker to 
the Poor. 

7. Bill Gates
Gates er 
amerískur og 
stofnandi Mic-
rosoft. Margir 
eru sagðir dást 
að því hvernig 
hann ber sig 
að sem einn 
af ríkustu 
mönnum 
heims.

8. Richard 
Branson
Bretinn Bran-
son er stofn-
andi Virgin og 
frumkvöðull. 

9. Philip 
Kotler)
Bandaríkja-
maðurinn 
Philip Kotler 
er fræðimaður 
við Northwest-
ern-háskóla í 
Bandaríkjun-
um. Hann er 
höfundur eins 
áhrifamesta 
rits markaðs-
fræðanna síð-
ustu áratugi, 
Marketing 
Management.

10. Gary 
Hamel
Hamel er 
Bandaríkja-
maður og 
meðstofnandi 
MLab, auk 
þess að vinna 
sem ráðgjafi. 

Heimild: Forbes Magazine og Cra-
inerDearlove’s Thinkers 50 2009.

GARY HAMEL

PHILIP KOTLER

RICHARD 
BRANSON

BILL GATES

Helstu viðskipta-
hugsuðir heims

STEVE JOBS

MALCOLM 
GLADWELL

C.K. PRAHALAD

Gary Klein, sérfræðingurinn í ákvarðanatöku, tók 
viðtal við yfirmann slökkviliðsstöðvar í Cleveland. 
Það var hluti af verkefni sem snerist um það að fá 
fólk til þess að tala um stundir þar sem það þurfti 
að taka erfiðar ákvarðanir á örskömmum tíma. 
Saga slökkviliðsmannsins var um útkall sem í fyrstu 
virtist nokkuð einfalt. Þetta var mörgum árum 
fyrr, þegar hann var flokksstjóri. Eldsvoðinn var í 
eldhúsi, baka til í einnar hæðar húsi í íbúðahverfi. 
Hann braust inn um framdyrnar ásamt mönnum 
sínum, gerði slönguna klára og síðan réðust þeir 
fram og sprautuðu á logana í eldhúsinu. Eitthvað 
hefði átt að gerast: Draga hefði átt úr eldinum. 
En það gerðist ekki. Mennirnir sprautuðu því 
meira vatni. Það virtist enn ekki skipta neinu máli. 
Slökkviliðsmennirnir hörfuðu aftur inn í stofuna og 
þá, skyndilega, hugsaði hann með sér að það væri 
eitthvað að. Hann sneri sér að mönnum sínum. 
„Komum okkur út, núna!“ sagði hann, og nokkrum 
augnablikum síðar hrundi gólfið sem þeir höfðu 
staðið á. Það kom í ljós að eldurinn átti upptök sín 
í kjallaranum. „Hann vissi ekki af hverju hann hafði 
skipað öllum að koma sér út,“ rifjar Klein upp. 
„Hann trúði því að þetta hefði verið yfirskilvitleg 
skynjun. Honum var alvara. Hann trúði því að hann 
væri gæddur yfirskilvitlegri skynjun og að hún hefði 
verndað hann allan sinn starfsferil.“

Klein rannsakar 
ákvarðanir. Hann er 
með doktorspróf, er 
mjög gáfaður og djúpt 
þenkjandi maður og var 
síður en svo tilbúinn til 
að kyngja þessu svari. 
Hann leiddi slökkvi-
liðsmanninn í gegnum 
atburðarás dagsins 
aftur og aftur í heilar 
tvær klukkustundir í 
þeirri von að hann gæti 
skráð nákvæmlega 
þær upplýsingar sem 
slökkviliðsmaðurinn 
vissi og hvað hann vissi ekki. „Það fyrsta var að 
eldurinn hegðaði sér ekki eins og hann hefði átt 
að gera,“ segir Klein. Eldur í eldhúsi ætti að bregð-
ast við vatni. Þessi gerði það ekki. „Því næst fóru 
þeir aftur inn í stofuna,“ heldur Klein áfram. „Hann 
sagði mér að hann væri ætíð með eyrnaskjólin 
uppi því hann vildi geta fundið hversu heitur eldur-
inn væri og að hann hefði verið hissa á því hversu 
heitur þessi eldur var. Eldur í eldhúsi ætti ekki að 
vera svona heitur. Ég spurði hann: „Hvað annað?“ 
Oft er það á færi sérfræðinga að taka eftir því sem 

gerist ekki og það kom honum einmitt á óvart 
hversu hljóðlátur eldurinn var. Þögnin passaði ekki 
við hitann.“

Þegar litið er til baka verða þessi frávik mjög 
skiljanleg. Eldurinn í eldhúsinu dó ekki út vegna 
þess að hann átti ekki upptök sín þar. Hann var 
hljóðlátur vegna þess að gólfið dró úr hávaðanum. 
Stofan var heit vegna þess að eldurinn var undir 
henni og hiti rís. Á þeim tíma var slökkviliðsmað-
urinn ekki fær um að tengja þessar staðreyndir 
saman á meðvitaðan hátt. Öll hugsun hans átti 
sér stað bak við luktu dyrnar í dulvitundinni. Þetta 
er dásamlegt dæmi um sneiðingu í verki. Innri 
tölva slökkviliðsmannsins fann mynstrið í óreið-
unni bæði hratt og auðveldlega. Hið ótrúlega við 
þennan dag er hversu hörmulega hann hefði getað 
endað. Ef slökkviliðsmaðurinn hefði staldrað við og 
rætt um aðstæðurnar við menn sína, hefði hann 
sagt við þá: „Tölum aðeins um þetta og reynum að 
komast að því hvað er að gerast hérna.“ Þá hefði 
hann gert það sem við teljum oftast að leiðtogar 
eigi að gera til þess að leysa erfið vandamál og 
hann hefði getað eyðilagt hæfileika sinn til þess að 
nýta innsæið sem bjargaði þeim.

Malcolm Gladwell, Augnablik: Hæfileikinn að hugsa 
án umhugsunar, Bókafélagið, 2009, s. 105-107.

Brot úr Augnabliki: Stórslysi forðað

Malcolm Gladwell er 
næstáhrifamesti við-
skiptahugsuður heims 
samkvæmt nýbirtri mæl-
ingu. Óli Kristján Ár-
mannsson tók Malcolm 
tali í tilefni af útkomu 
bókar hans, Augnablik: 
Hæfileikinn að hugsa án 
umhugsunar. Gladwell 
segir efnahagshrunið 
sýna að rangt fólk hafi 
fengið að taka augna-
bliksákvarðanir.



Frjálsi lífeyrissjóðurinn var valinn besti lífeyrissjóður á Íslandi á árlegri verðlaunahátíð á vegum 

fagtímaritsins Investment Pension Europe (IPE) nú í nóvember. Okkur er einnig sérstök 

ánægja að greina frá því að Frjálsi lífeyrissjóðurinn var valinn næstbesti lífeyrissjóður í Evrópu 

af lífeyrissjóðum sem eru minni en 1 milljarður evra (183 milljarðar kr.). 

Í umsögn dómnefndar segir m.a. að Frjálsa lífeyrissjóðnum hafi tekist að vernda hagsmuni sjóðfélaga við erfiðar 

markaðsaðstæður og einnig er vakin athygli á uppbyggingu sjóðsins og auknu gagnsæi.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem er rekinn af Arion banka, er um 75 milljarðar kr. og sjóðfélagar rúmlega 43.000. 

Sjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í hvaða lífeyrissjóð þeir greiða 12% lágmarksiðgjald og jafnframt 

hentar hann þeim sem vilja ávaxta viðbótarlífeyrissparnað.

Nánari upplýsingar um Frjálsa lífeyrissjóðinn hjá lífeyrisþjónustu Arion banka í síma 444 7000 eða á frjalsilif.is 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
hlýtur alþjóðleg verðlaun
sem besti lífeyrissjóður 
á Íslandi
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8 Hafðu samband
sími 444 7000  •  frjalsilif.is



Raunverulegur spar
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.

Reikningur fjölskyldu í Hafnarfirði frá Símanum

Upphæð reiknings 
frá Símanum: 16.482 kr.

Upphæð reiknings 
frá Vodafone: 8.698 kr.

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

Samanburður reikninga þessarar fjölskyldu úr Hafnarfirði 
sýnir að hjá Vodafone spara þau 7.784 kr. á mánuði.

Reikningur sömu fjölskyldu eftir að hún skipti yfir til Vodafone
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naður viðskiptavina
Í sumar buðum við 100 viðskiptavinum Símans að koma með reikningana sína til okkar, í þeim tilgangi 

að hjálpa þeim að lækka kostnað með því að skipta yfir til Vodafone.  Þeir skiptu og í dag spara þeir 

verulegar upphæðir mánaðarlega með því að vera með alla sína fjarskiptaþjónustu í Vodafone Gull.

Ef þú ert viðskiptavinur Símans hvetjum við þig til að koma með reikninginn 

þinn í næstu verslun okkar eða hringja í 1414 og við hjálpum þér að lækka hann.    

Vodafone Gull – það besta sem við bjóðum

Komdu með reikninginn til okkar

Upphæð reiknings 
frá Símanum: 15.788 kr.

Upphæð reiknings 
frá Vodafone: 7.699 kr.

Upphæð reiknings 
frá Símanum: 10.495 kr.

Upphæð reiknings 
frá Vodafone: 6.761 kr.

Samanburður reikninga þessarar fjölskyldu í Kópavogi 
sýnir að hjá Vodafone spara þau 8.089 kr. á mánuði. 
Munar mest um að símtöl til útlanda eru innifalin í 
þjónustunni, en þau hringja mikið til ættingja í Noregi. 

Hér eru örfá dæmi tilgreind.  Fleiri  dæmi og nánari upplýsingar eru á vodafone.is. 

Samanburður reikninga þessarar fjölskyldu á Seltjarnarnesi 
sýnir að hjá Vodafone spara þau 3.734 kr. á mánuði þrátt 
fyrir aukna þjónustu. 

Reikningar fjölskyldu í Kópavogi sem skipti frá Símanum yfir til Vodafone Reikningar fjölskyldu á Seltjarnarnesi sem skipti frá Símanum yfir til Vodafone
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É
g held að það sé rík þörf 
hjá okkur á Vesturlönd-
um að taka þátt í einhvers 
konar hjálparstarfi. Við 
eigum svo mikið af öllu og 
höfum nóg að gefa,“ segir 

Björn Thors leikari sem næsta föstu-
dagskvöld verður í eldlínunni á degi 
rauða nefsins. Hann og Ilmur Stefáns-
dóttir leikkona munu verða kynnar á 
skemmtidagskrá sem send verður út í 
opinni dagskrá á Stöð 2. Auk þess að 
kynna dagskrána hafa Björn, Ilmur og 
fleiri kollegar þeirra úr leikarastétt 
skipulagt dag rauða nefsins í samstarfi 
við Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, 
UNICEF, en það er einmitt hugmyndin 
með deginum að virkja leikara og lista-
menn í fjáröfluninni, þannig noti þeir 
sína hæfileika til þess að leggja góðu 
málefni lið.

„Við gerðum þetta fyrst fyrir þremur 
árum hér á Íslandi,“ segir Ólöf Magnús-
dóttir verkefnastjóri dags rauða nefsins 
og fjáröflunarfulltrúi UNICEF. „Það 
gekk ótrúlega vel, þarna komu saman 
margir leikarar og grínistar og héldu 
þennan dag með okkur. Við vorum 
þá einnig með dagskrá í sjónvarpinu 
og viðtökurnar voru ótrúlega góðar. 
Við ákváðum því að halda aftur Dag 
rauða nefsins og í þetta skiptið feng-
um við þau Björn og Ilmi til að kynna 
dagskrána en þau hafa líka verið eins 
konar kynnar okkar inn í heim leikara, 
listamanna og grínista,“ segir Ólöf.

800 krónur fyrir bros
Markmiðið með sjónvarpsútsending-
unni er að safna fé til handa bágstödd-
um börnum í heiminum. En auk þess 
að safna peningi næsta föstudag geta 
þeir sem styrkja vilja gott málefni 
keypt rauða nefið af UNICEF eða skráð 
sig sem heimsforeldra en í því felst að 
mánaðarlega er látið fé af hendi rakna 
sem veitt er til bágstaddra barna víða 
um heim.

„Við vonumst til þess að sem flestir 
kaupi rauð nef og setji þau upp á föstu-
dag og verði með grín og glens. Við 
viljum helst að heilu vinnustaðirnir 
taki þátt í þessu og sprelli með okkur,“ 
segir Ólöf. „Hugmyndin er að maður 
gleðji vini og vandamenn með því að 
setja upp nefið, um leið og nefið er sett 
upp sértu löglega afsakaður til þess að 
snúa við jakkanum, setja upp pottlok-
ið og fíflast. En fíflaganginum fylgir 
stuðningur við gott málefni.“

„Það er ekki mikið verð fyrir bros, 
800 krónur,“ skýtur Björn inn í. Nefin 
eru þegar farin í sölu og kosta semsagt 
800 krónur og hafa hátt í 2.000 selst nú 
þegar. Fjáröflunin er því þegar hafin og 
Björn og Ólöf eru sannfærð um að þess-

ar góðu viðtökur haldi áfram. „Ég held 
að kreppan styðji bara svona framtak. 
Það er einmitt á svona stundum sem við 
áttum okkur á því hvað skiptir máli. 
Þér ber að líta í kringum þig á erfiðum 
tímum því þá er þörfin á aðstoð meiri,“ 
segir Björn.

Mikilvægt starf UNICEF
Leikarinn góðkunni hefur lengi verið 
viðloðandi starf UNICEF, kom meira 
að segja að undirbúningi stofnunar 
Íslandsdeildarinnar árið 2003. „Síðan 
þá hef ég verið viðloðandi starfið og 
ég hef sannfærst um það að samtökin 
vinna mjög gott starf. UNICEF veitir 
grunnhjálp. Aðstoðin gengur mikið út 
á að veita börnum tækifæri til þess að 
þroskast. Til dæmis með því að koma 
í veg fyrir vannæringu en hún getur 
komið í veg fyrir að börn þroskist 
eðlilega. Það er líka svo mikilvægt að 
tryggja að börn sýkist ekki af læknan-
legum sjúkdómum, einfaldar bólusetn-
ingar geta gefið þeim tækifæri til að 

Glens og grín fyrir gott málefni
Björn Thors leikari og Ólöf Magnúsdóttir, verkefnastjóri hjá UNICEF á Íslandi, eru sammála um það að grín sé góð leið til að 
safna peningum til göfugra verkefna. Þau standa í ströngu þessa dagana við undirbúning að degi rauða nefsins sem haldinn 
verður föstudaginn 4. desember. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi um rauð nef og góð málefni við þau. 

TILBÚIN Í SLAGINN Ólöf Magnúsdóttir og Björn Thors vonast til þess að sem flestir leggi sitt af mörkum á Degi rauða nefsins næsta föstudag. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Yfir 60 ár hefur Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna eða UNICEF verið leiðandi í hjálpar-
starfi fyrir börn. UNICEF starfar á vettvangi í 156 löndum og svæðum og stendur vörð 
um líf barna frá fæðingu til fullorðinsára. UNICEF útvegar flestar bólusetningar til barna 
í þróunarlöndunum, styður heilsugæslu- og næringarverkefni fyrir börn, veitir börnum 
menntun og vernd gegn ofbeldi, misnotkun og HIV/alnæmi. UNICEF treystir eingöngu 
á frjáls framlög einstaklinga, fyrirtækja, félagasamtaka og ríkisstjórna.

SÓMÖLSK BÖRN  Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna sinnir hjálparstarfi víða um heim meðal 
annars í Mogadishu, höfuðborg Sómalíu, þar sem myndin er tekin. 

Hugmyndin að baki degi rauða 
nefsins er að gleðjast og gleðja 
aðra, og um leið safna fé fyrir 
börn sem búa við sára neyð. Fólk 
fær tækifæri til þess að kynn-
ast aðstæðum barna í fátækari 
löndum heims og rétta fram 
hjálparhönd með því að gerast 
heimsforeldrar.

Dagur rauða nefsins var fyrst 
haldinn hátíðlegur hérlendis fyrir 
þremur árum og var árangurinn 
framar vonum. Upprunalega er 
hugmyndin runnin undan rifjum 
bresku góðgerðasamtakanna 
Comic Relief, sem voru stofnuð 
árið 1985. Þar í landi er dagurinn 
nú haldinn hátíðlegur annað hvert 
ár sem Red Nose Day og hefur 
fest sig rækilega í sessi. Allir sem 
rauðu nefi geta valdið setja það 
upp í tilefni dagsins og er auk 
þess mikið lagt upp úr gríni og 
galsa á vinnustöðum.

Föstudaginn 4. desember næst-
komandi tekur fjöldi listamanna 
höndum saman með Barnahjálp 
Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) 
og standa fyrir degi rauða nefsins. 
Um kvöldið verður söfnunarþáttur 
í opinni dagskrá Stöðvar 2 þar 
sem grínistar láta ljós sitt skína 

í þeim tilgangi að safna fé fyrir 
bágstödd börn um allan heim.

Það verður mikið um grín, 
glens og spaug í aðdraganda dags 
rauða nefsins. Þá verður kímni og 
hlátri beitt til að koma alvarlegum 
skilaboðum á framfæri, vekja 
athygli á bágbornum aðstæðum 
barna víða um heim og safna 
fé til verkefna UNICEF fyrir börn 
sem eiga um sárt að binda. Ýmsir 
þjóðþekktir taka þátt í átakinu 
og leggja þannig góðu málefni 
lið, en meðal þeirra má nefna 
Björn Thors, Ilmi Kristjánsdóttur, 

Tvíhöfða, Þorstein Guðmunds-
son, Silju Hauksdóttur, Jóhannes 
Hauk Jóhannesson og Halldóru 
Geirharðsdóttur.

Rauð styrktarnef til sölu og 
lag í tilefni dagsins
Rauðu trúðanefin sem seld eru á 
800 krónur til styrktar verkefnum 
UNICEF eru komin í verslanir. 

Lag Ljótu hálfvitanna 
„Hætt’essu væli“ er í spilun á 
útvarpsstöðvunum, en það var 
samið sérstaklega fyrir átakið. 

 www.unicef.is

➜ FÉ SAFNAÐ MEÐ TRÚÐSLÁTUM

fara í gengum lífið heilbrigð. Aðgang-
urinn að skóla er líka afar mikilvæg-
ur,“ segir Björn sem segir alls ekki 
svo að öll þróunaraðstoð sé vel heppn-
uð, UNICEF vinni hins vegar óumdeilt 
og mjög gott starf.

Ólöf tekur undir þetta en hún hefur 
starfað fyrir Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna á vettvangi í fimm löndum, 
Síerra Leóne, Fiji, Palestínu, Georg-
íu og Srí Lanka. „Segja má að ég hafi 
séð hvernig UNICEF vinnur bæði þar 
sem er mikil þögul neyð eins og í Síerra 
Leóne, en þar er mikill barnadauði og 
það tók mjög á að vera þar. Og líka 
þar sem eru pólitískar deilur á milli 
þjóða einsog í Palestínu, Georgíu og 
Srí Lanka. Og það var ánægjulegt að 
kynnast því hversu mikla vigt UNICEF 
hefur,“ segir Ólöf sem er hæstánægð að 
vera komin aftur til starfa á Íslandi. 

Vonast eftir miklu gríni
Þau Björn eru bæði orðin mjög spennt 
fyrir degi rauða nefsins og aðdrag-

anda hans. Þau hvetja sem flesta til 
þess að taka þátt í gríni og góðu mál-
efni. „Við vonumst til að það svífi 
léttur andi yfir sem flestum vinnu-
stöðum í næstu viku, allir verði að 
grínast,“ segir Ólöf sem segir þá sem 
eru óöruggir í trúðslátunum geta 
skoðað myndband sem sett verður á 
Youtube í næstu viku þar sem gefin 
verða góð ráð um trúðaglens. Þau 
hvetja líka fólk til þess að hafa sam-
band við UNICEF ef það er að undir-
búa gott grín á vinnustaðnum sínum. 
„Við viljum endilega frétta af sem 
flestu fyrir sjónvarpsútsendinguna 
okkar, sem við vonumst auðvitað til 
að sem flestir horfi á,“ segja þau og 
lofa miklu glensi í útsendingunni. 
„Þarna verður grínliðið okkar,“ segir 
Björn sem segir ekki loku fyrir það 
skotið að þekktir karakterar eins og 
Kenneth Máni og Georg Bjarnfreð-
arson skjóti upp kollinum. „Það verð-
ur alveg örugglega gaman að horfa á 
dagskrána.“

Við viljum 
helst að 
heilu vinnu-
staðirnir 
taki þátt 
í þessu og 
sprelli með 
okkur.

STENDUR VÖRÐ UM LÍF BARNA
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„Verulega góð     
ævisaga.“Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

Páll Baldvin Baldvinsson / Fréttablaðið

Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

Hrafn Jökulsson / Viðskiptablaðið

Egill Helgason / Kiljan

Sigurður G. Tómasson / Útvarp Saga

Páll Baldvin Baldvinsson / Kiljan

Páll Valsson bregður upp einstakri mynd af Vigdísi, 
sorgum hennar og sigrum, þannig að saga hennar verður 
lesanda bæði nákomin og hugstæð.

Æ
visögur, handbæ

kur 25.11.09
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ÞRIÐJA SÆTI
Gus Gus – 24/7

● „Einfalt og áhrifaríkt umslag. Á sérlega vel við 
dálítið reiða og dimma danstónlistina á plötunni.“

● „Stílhreint með stríðnislegum undirtóni og í 
pottþéttu samhengi við þema plötunnar.“

● „Einföld en dulúðleg grafík gerir það að verkum 
að mann langar að vita meira. Ekki skemmir að 
það er einnig til vínylútgáfa.“

● „Mér finnst Gus Gus albúmið mjög flott. En ég held að mér finnist þetta 
aðallega flott af því að þetta er að koma í framhaldi af öðrum flottum 
umslögum og heildarútlit hefur alltaf verið áhersluatriði hjá þeim. Ef þetta 
umslag hefði verið að koma frá Á móti sól til dæmis þá hefði mér þótt 
þetta verra og bara hallærislegt, held ég.“

BESTA UMSLAGIÐ
Ný plata pönktríósins Morðingjanna, Flóttinn mikli, þykir vera með besta umslagi ársins. Myndin framan á umslag-
inu var teiknuð af þeim Unu Laurenzen og Ingu Brynjarsdóttur. Þetta er annað árið í röð sem Morðingjarnir þykja 
með besta umslag ársins. Í fyrra þótti umslag plötunnar Áfram Ísland! það besta í sams konar könnun Fréttablaðs-
ins.
● „Glæsileg mynd. Spurning hversu vel þetta passar við músíkina, en kápan er afbragðsfalleg.“ 
● „Ævintýralega flott! Gerir mann spenntan fyrir innihaldinu. Skemmtilegt tvist við annars pönklega tónlist Morð-

ingjanna.“
● „Popp-paunkararnir taka Neutral Milk Hótelið á’etta. Kemur skemmtilega á óvart“
● „Gott dæmi um einfaldleika hjá hipp og kúl hljómsveit. Tveir þumlar!“
● „Mér finnst þetta umslag mjög flott í alla staði. Passar vel við titilinn, passar skemmtilega EKKI vel við tónlistina 

og mér finnst flott þegar titli og flytjanda er ekki klesst á óviðeigandi staði inn á svona listaverk.“

Bestu og verstu plötuumslögin
Hver eru bestu og verstu íslensku plötuumslögin í ár? Fréttablaðið bað smekkfólk að kíkja á úrvalið og fella sinn dóm. Mjög 
skiptar skoðanir voru um ágæti umslaganna og voru fjölmargar plötur nefndar, margar í báðum flokkum. Niðurstaðan liggur þó 
fyrir og er eftirfarandi.

ANNAÐ SÆTI
Hjaltalín – Terminal 

● „Fullkomið umslag, þokkafullt, dularfullt og í 
jafnvægi. Leturtýpan falleg. Eitthvað sem minnir 
á Dire Straits – Dire Straits umslagið.“

● „Alveg gasalega smekklegt. Gómsætir litir, 
smekkleg hönnun og flottar ljósmyndir.“

● „Glæsilegar umbúðir utan um geggjað innihald. 
Minnir svolítið á öll flottu umslögin hjá Island-fyrirtækinu í kringum 
1980.“

● „Instant klassík.“
● „Öðruvísi og frumlegt. Hef horft lengi á þetta kóver og spáð í það hvað er 

á þessum tveimur myndum.“

4. Dikta – Get It Together
„Það var kominn tími til að ein-
hver notaði málverk eftir Guð-
mund „Mumma“ Thoroddsen. 
Flott mynd sem gæti verið flott á 
hvaða plötukápu sem er. Sérstakur 
plús fyrir fallega leturhönnun með 
myndinni. Vel valið.“

„Get It Together. Bráðnaður 
hestur. Það er mjög sniðugt.“

„Líklegast með betri kóverum 
í ár. Eitthvað sem sker sig úr frá 
öðrum í plöturekkanum. Hestur 
sem er á mörkunum að halda sér 
saman. Passar vel við titil plöt-
unnar.“

„Ég væri til í að hafa þennan 
hest uppi á vegg heima hjá mér. 
Hefði verið flott að sleppa titli og 
flytjanda á þessu – en ég held að 
það sé vel leyst hjá hönnuði að hafa 
þetta þarna í þessu letri.“

5. Feldberg – Don‘t Be a Stranger
„Mjög fallegt kóver og skemmti-
leg vísan í fortíðina.“

„Kóver af kóveri, snilld!“
„Einkar vel heppnuð stæling 

á seventís-umslagi plötunnar 
How Dare You! með 10cc. Það er 
einhver sígildur og nostalgískur 
sjarmi yfir þessu umslagi.“

„Tíu kalíbera virðingarvott-
ur... bartarnir á Tönsberg eru 
geggjaðir.“

6. Retron – Swordsplay & Guitar-
slay
„Drekar og dýflissur. Allt útskorið 
eins og kastali. Fjársjóðskort fylg-
ir. Plötufyrirtækið hlýtur að vera 
greiða með hverju eintaki.“

„Plötuumslag og virki í einum 

pakka er frábær hugmynd. Góð til-
breyting frá öllu fótósjoppinu sem 
kollegar þeirra stunda.“

„Passar algerlega við tónlistina. 
Myndheimar Dungeons & Dra-
gons og gamalla ofbeldistölvu-
leikja mætast í gríðarskemmti-
legu umslagi.“

7. Bloodgroup – Dry Land
„Mikið að gerast, svolítið ævin-
týri í gangi hérna. Hljómsveit sem 
hefur þróast mikið síðan hún gaf út 
sína síðustu plötu, sem var einnig 
teiknuð og í lit, og hönnunin fylg-
ir vel þeirri þróun. Hér er á ferð-
inni mun flottara albúm en síðast, 
smekkleg svarthvít hönnun sem 
syndir svolítið á móti straumnum 
þegar kemur að raf- og popptónlist 
sveitarinnar. En það virkar.“

„Skemmtilegt og líflegt umslag, 
Glæsileg hönnun og dansandi fíll-
inn gefur tóninn.“

8. Sudden Weather Change – Stop! 
Handgrenade In the Name of Crib 
Death ‘Nderstand?
„Hönnunin í sömu átt og nafnið, 
maður er ekki alveg viss um hvað 
er í gangi. Glæsilegar ljósmynd-
ir. Vel heppnuð samsetning á for-
síðu.“

„Kæruleysislegt og ærslafullt. 
Hæfir bandinu vel.“

„Það er eitthvað við þetta umslag 
sem fær mig til að vilja vita meira 
(semsagt: kaupa plötuna)“

9. Snorri Helgason – I’m Gonna 
Put My Name On Your Door
„Frábær mynd sem nær einhvern 
veginn að fanga nákvæmlega það 

04

05

06

08

07

09

Annað gott

sem þessi plata er, persónuleg, 
ljúfsár, spennuþrungin og viðkunn-
anleg.“

„Þessi platar öskrar á að vera 
gefin út á vínyl. Eins og hönnunin 
gerðist smekklegust á blómatíma 
vínylplötunnar, en nútímalegt um 
leið.“

„Flott mynd. Flott týpógrafía. 
Það er skemmtileg indístemning 
yfir þessu sem hæfir tónlistinni 
fullkomlega.“

10. Helgi Björns – Kampavín 
„Það er eitthvað beint í mark við 
þessa kápu. Helgi Björns klár með 

míkrófóninn, djammviskubitssvip-
inn og stuðið. Flott teikning.“

„Halldór Baldursson, okkar 
fremsti skopteiknari, slær útlit-
ið á höfuðið. Kokkteiltímabilið er 
fangað fullkomlega. Maður vill 
bara drífa sig niður á Röðul og 
taka eina sveiflu.“

Mugison – Ítrekun
„Mjög flott kreppukápa. Minnir 
augljóslega á neikvæðan hlut. En á 
jákvæðan hátt. Plús fyrir það.“

Sykur – frábært eða frábært
„Frábært og einfalt.“

Bróðir svartúlfs – Bróðir svartúlfs
„Pönk! Gott! Meira pönk! Mjög ein-
falt, en virkar samt algerlega.“

Megas og Senuþjófarnir – Segðu 
ekki frá (með lífsmarki)
„Ég myndi vilja eiga þetta umslag 
útsaumað á púða.“

Egill S – Egill S
„Smekklegt, eins og við var að búast.“

DJ Musician - Sehr Gut Cocktail
„Hver er þessi gaur? Ekki flókið, 
jákvætt og grípandi þar sem DJ 
Musician býður upp á bjór. Þessi 
plata kallar á athygli um leið – og 
sker sig úr!“

Nolo 
„Snilldar umslag. Hömlulaus hönnun, 
æskukraftur.“

Skelkur í bringu – Húðlitað klám 
„Fer alveg hringinn. Svo ljótt að það 
verður flott.“

Jónsi og Alex – Riceboy Sleeps
„Drungalegt og dularfullt og sogar 
mann beinlínis að innihaldinu.“

Baggalútur – Sólskinið í Dakota
„Ekki er hægt að hugsa sér betri 
framreiðslu á innihaldinu.“

Hermigervill – Leikur vinsæl 
íslenzk lög
„Einfalt, en hefur einhvern skemmti-
legan sjarma. Þjóðlegt án þess að 
fara í einhverjar klisjur.“

Mammút – Karkari
„Hrikalega grípandi umslag. Ekki of 
flippað eins og mörg kóverin hjá 
þessum ungu böndum. Guli liturinn 
grípur mann strax. Tíu stig þarna á 
ferðinni.“
Ólafur Arnalds – Found Songs
„Hönnun í mjög góðu sambandi við 
innihaldið. Ekki verið að finna upp 
hjólið, en þetta virkar – ekki síst fyrir 
þann markhóp sem verið er að stíla 
á.“

Árstíðir – Árstíðir
„Svo hlýlegt, einfalt og aðlaðandi 
umslag að mann langar helst til að 
strjúka því af umhyggju og fara á flug 
með því.“

Kimono – Easy Music for Difficult 
People
„Umslag sem fær mann til að spá í 
hver hugsunin er, af hverju jörðin er 
á hvolfi. Mjúkir litir, gæti verið brot 
úr himninum á umslagi Pink Floyd 
– Animals.“

Sigríður Thorlacius – Á ljúflings-
hól
„Falleg og heimilisleg klippimynd.“

Leaves – We Are Shadows
„Hrá, grófgerð og næstum subbuleg 
mynd af hljómsveitinni og skugga-
mynd hennar vinnur skemmtilega 
gegn helsta vankanti tónlistar 
Leaves; sem er hvað hún er fínleg 
og áreynslulaus. Leturgerðin er 
handteiknuð og undirstrikar áhrif 
myndarinnar.“
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hálsatorg
Ljós tendruð á vinabæjarjólatré

Kl. 16–17
Jólaálfurinn verður kynnir á skemmtuninni.

• Skólahljómsveitin spilar jólalög.
• Sendiherra Svíþjóðar, Anders Ljunggren, 

afhendir vinabæjarjólatréð frá Norrköping.
• Forseti bæjarstjórnar, Ármann Kr. Ólafsson, 

tekur á móti jólatrénu fyrir hönd Kópavogs- 
bæjar.

• Samkór Kópavogs syngur jólalög.
• Jólasveinar koma í heimsókn.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar Rauða krossins 
bjóða gestum og gangandi uppá kakó og pipar- 
kökur.

gerðarsafn
Gerðarlegt í Gerðarsafni – allir velkomnir 

Ókeypis aðgangur. 
Verk Gerðar Helgadóttur. 
Nýir og eldri munir í safnbúð.  

Jólalegt í kaffistofu: Sörur, kakó og fleira 
jólagott.

salurinn
Tónlist frá hjartanu – kl. 13
TKTK-tónleikaröð kennara Tónlistarskóla Kóp.

Ingibjörg Guðjónsdóttir, Sólveig Anna Jóns- 
dóttir og Hannes Guðrúnarson.
Tónlist eftir Mario Castelnuovo-Tedesco.

Miðaverð: 1.000 kr.  Ókeypis fyrir 16 ára og 
yngri og nemendur Tónlistarskóla Kópavogs. 

gjábakki
9.00 Krummakaffið á sínum stað.
10.00 Lagt af stað í létta göngu um nágrennið.
13.00 Handverksmarkaður opnaður.
13.00 Laufabrauðsskurður. Tilvalið tækifæri tl 

að læra handtökin af þeim eldri og 
reyndari. Kökurnar eru tilbúnar frá 
Kristjánsbakaríi og verða steiktar og 
seldar á kostnaðarverði.

13.00 Jón Björgvinsson blómaskreytingamaður 
verður með jólaskreytingar til sölu á 
vægu verði til kl. 16.

14.00 Samkór Kópavogs syngur inn aðventuna.
15.45 Kvennakór Kópavogs og Karlakór Kópa- 

vogs – aðventusöngvarnir óma.
16.10 Skólahljómsveit Kópavogs.

Kaffi, heitt súkkulaði með rjóma og aðventu- 
bakkelsi verður selt á sanngjörnu verði.

myndlistarmenn
Listamenn og hópar með opnar vinnustofur 
frá 13 til 17:
Norm-X húsið Auðbrekku 6, 2. og 3. hæð.
Art-11, Auðbrekku 4, 3. hæð (einnig sunnud.).

Skruggusteinn Gallerí, Auðbrekku 4, 3. hæð 
(einnig sunnud.).

Glergallerí: Jónas Bragi og Catherine Dodd, 
Auðbrekku 7 (einnig sunnud.).

Sesselja Tómasdóttir og Freyja Önundardóttir, 
Auðbrekku 25–27.
Leirlistarvinnustofa Ingibjargar Klemensdóttur, 
Melaheiði 13.

Allir velkomnir – kaffi og smákökur.

á Hálsatorgi laugardaginn 28. nóvember

jólahátíð í kópavogi

bókasafn kópavogs 
& náttúrufræðistofa
Jólakötturinn í Safnahúsinu kl. 15–16

Skemmti− og fræðsluerindi um jólaköttinn í 
máli og myndum fyrir 4–6 ára krakka. Slóð 
hans rakin um Safnahúsið og lesin skemmtileg 
jólasaga. Þá eru góðar líkur á að sjálfur 
jólakötturinn mæti á staðinn og heilsi upp á 
krakkana.

Dýrin á Náttúrufræðistofunni 
skrýðast jólabúningi.

Nýjar og gamlar jólabækur eru til 
útláns í Bókasafninu.

www.kopavogur.is

molinn – ungmennahús
Skemmtilegur skiptidótamarkaður 

kl. 12–16 
Ungmennastarf Kópavogsdeildar Rauða 
krossins heldur skiptidótamarkað í Molanum. 
Komið og gerið góð skipti eða kaupið dót á 
undir 1.000 kr.
Tekið er á móti heillegum leikföngum vikuna 
23.–27. nóvember í Molanum og í Sjálfboða- 
miðstöðinni, Hamraborg 11, 2.hæð.

Jólastemning í kaffihúsinu. Yfirlitssýning í 
Gallerí Sykri. Þrjár Raddir og Beatur taka 
nokkur lög klukkan 14.30.

tónlistarsafn íslands
Heilbrigð æska 
– Pönkið og Kópavogurinn 1978–1983
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3. Friðrik Ómar & Jógvan Hansen 
– Vinalög
„Ég ætla að leyfa mér að sletta þegar 
ég segi þau orð sem koma fyrst upp 
í hugann; krípí, skrítið, yfirpródús-
erað, óþægilegt, og síðast en ekki 
síst, alls ekki vinalegt.“

„Eins og Dressmann-auglýsing.“
„Eins og boðskort í 31 árs afmæli 

á Selfossi eða auglýsing á stefnu-
mótasíðu.“

„Eitt umslag, tvö markaðssvæði, 
lægsti samnefnarinn.“

„Tveir logandi fótósjoppaðir gaur-
ar. Letrið síðan eins og merking á 
fangabúning.“

4. Hafdís Huld – Synchronised 
Swimmers
„Álíka krúttlegt og notað dömu-
bindi.“

„Eins og barnaplata. Frá helvíti. 
Krútt þræða fína línu þar sem leitað 
er innblásturs í eigið sakleysi, eitt-
hvað sem gervikrútt skilja ekki, og 
þar af leiðandi verður allt sem þau 
gera væmið, barnalegt og hjákát-
legt. Hafdís Huld er drottning gerv-
ikrúttanna.“

„Ókei, ég næ því að Hafdís er 
svaka mikið krútturassgat og vill 
hafa heklað dúllerídei á umslaginu 
sínu... En smá ráð til þín Hafdís: ekki 
hafa þá útúrpródúseraða mynd af 
sjálfri þér framan á plötunni þinni. 
Hún er eins og aðþrengd eiginkona 
sem er alltaf að reyna að vera MILF, 
en býr svo í úthverfi með fimm 
börn og mann sem heldur framhjá. 
Og drekkur í laumi. Húrrandi and-
stæður á þessu umslagi og ég myndi 
hætta við að kaupa mér þessa plötu 
því framsetningin er svo ljót.“

5. Hoffman – Your Secrets Are Safe 
With Us
„Mjög óspennandi og viðvaningsleg 
hönnun. Óheppilega lélegt miðað við 
gott innihaldið, kraftmikið rokk. 
Gott dæmi um hvernig góð plata 
fellur í gildi með lélegri hönnun 
umslags.“

„Gríðarlega framúrstefnulegt og 
„speisað“ umslag... þ.e.a.s. ef árið 
væri 1971.“

„Heimatilbúin umslög eru jafnan 
klúður þegar handteiknað letur er 
áberandi. Þetta er illa gert umslag, 
ljótt og asnalegt. Það gefur röng 
skilaboð um að flytjandinn sé útúr-
dópaður geðsjúklingur og músíkin 
steypa.“

6. Lay Low – Flatey
„Það er ekkert á umslaginu sem 
styður við ljúfa, notalega og krútt-
lega tónlist Lay Low. Þess í stað 
mætti halda að þarna sé á ferðinni 
aulalegt „instrumental“ tölvupopp 
eða upplestur á skýrslu um hlýn-
un jarðar. Leturgerðin er meira við 
hæfi steypustöðvar en fíngerðrar 
tónlistar.“

„Hér átti heildarhugmyndin lík-
legast að draga upp einhvers konar 
lágstemmdan einfaldleika. Því 
miður er útkoman jafn flöt og eyjan 
sem prýðir umslagið og lítur hrein-
lega út eins og steingeld forsíða á 
árskýrslu Umhverfisstofnunar.“

7. Gunnar Þórðarson – Vetrarsól
„Mér finnst ótrúlegt að enginn skuli 
hafa stoppað þetta áður en umslagið 
fór í prentun. Þetta hefði alveg eins 
getað verið tónleikaplata frá með-
limum í Krossinum.“

„Æi, var þetta virkilega besta 
ljósmyndin sem náðist af Gunnari 
á tónleikunum? Með fullri virðingu 
þá lítur þessi ástsæli tónlistarmaður 
út eins og vond eftirherma af Hall-
grími Lauk.“

8. Á Móti Sól – 8
„Frekar glatað bara. Úff.“

„Þegar flett er upp á orðinu „leið-
inlegt“ í orðabók finnur maður ítar-
legar skýringar á þýðingu orðsins, 
dæmi um notkun þess, helstu beyg-
ingarmyndir og fleira gagnlegt. Þar 
ætti hins vegar með réttu að vera 
mynd af þessu umslagi.“

9. Guðrún Gunnarsdóttir syngur 
Cornelis Vreeswijk
„Var að horfa á Saw 6 um daginn og 
ég hræðist meira gaurinn á bak við 
Guðrúnu heldur en Jigsaw sjálfan.“

„Ha, eru Guðrún Gunnars og 
Fjölnir tattú búin að gera plötu 
saman?“

10. Múm – Sing Along to Songs You 
Don’t Know
„Múm-liðum hefur bersýnilega þótt 
nauðsynlegt að bæta upp fyrir til-
tölulega tilgerðarlausan plötutitil, 
a.m.k. á þeirra mælikvarða, með til-
gerðarlegasta plötuumslagi sínu til 
þessa – og þá er mikið sagt!“

„Hefði verið ágætis kóver ef ekki 
væri fyrir þetta skaðræðis augn-
skerandi ferlíki sem á að vera kerti 
á því. Skelfing!“

ANNAÐ SÆTI:
Serðir Monster – Tekið stærst uppí 
sig

● „Æ...grow up!“
● „Fer marga hringi í smekkleysu og vitl-

eysu og fávitaskap. Hæfir tónlist og text-
um fullkomlega – hvoru tveggja umslag 
og innihald er eins og það hafi verið gert 
af góðum grínara í tólf ára bekk.“

● „Eftir að Sverrir hætti að geta samið góð 
lög hefur hans eina leið að athygli verið 
í gegnum sjokk. Það er svo langt síðan 
Sverrir hætti að toppa sjokkið að það 
eina sem er sjokkerandi við þetta er að 
Sverri þyki þetta ennþá sniðugt. Þetta er ekki fyndið, þetta er ekki ádeila, það er 
engin innsýn í þessu. Þetta er bara pínlegt og vandræðalegt drasl. Ætli megi ekki 
ætla að kápan nái að niðurlægja alla þá sem lögðu eitthvað til við gerð þessarar 
plötu, og þótt ótrúlegt megi virðast, líka Sverri sjálfan.“

● „Í raun á þessi heima á sínum eigin lista: „Glæpir gegn augum“. Tilgangurinn með 
þessu er að sjálfsögðu að hneyksla og ergja þannig að ég segi bara að þetta hæfir 
listamanninum vel og ég er viss um að honum finnst mikill klassi að hafa þetta 
uppi í hillu.“

VERSTA UMSLAGIÐ
Kreppuumslag Egós fyrir plötuna 6. október féll ekki í 
góðan jarðveg. Smekkfólkið sem Fréttablaðið leitaði til 
setti umslagið í neðsta sæti.
● „Ósmekklegt, misheppnað tilfinningaklám. Sem 

reyndar lýsir innihaldinu ágætlega líka, þannig að 
þetta er ekki alveg 100% misheppnað að því leyti.“

● „Fangi klisjunnar.“ 
● „Á greinilega að vera afar táknrænt, sterkt og jafnvel 

ögrandi, en minnir þess í stað á plakat frá UNICEF 
eða auglýsingaherferð fyrir nýjustu seríuna af CSI-
lögguþáttunum.“

● „Aum tilraun afdankaðrar hljómsveitar til þess að 
eiga gagnrýnisrödd í orðræðu hrunsins. Ófyrirgefan-
lega hallærislegt.“

● „Hvað á þetta að þýða? Skítugt barn í handjárnum (meira 
að segja er skíturinn svo gervilegur að það er óþægilegt). 
Þetta er ljótt og kallar á óþægileg viðbrögð. Er einhver 
markhópur sem fílar þetta? Langar að vita hvaða rök voru 
fyrir því að samþykkja þetta ljóta umslag.“

Plötuumslag Hjálma-plötunnar IV er umdeildasta 
umslag ársins. Jafn mörgum fannst það flott og 
þeim sem fannst það ljótt. Það er því greinilegt að 
myndlist Davíðs Arnars Halldórssonar, sem málaði 
myndirnar í umslaginu, fer misvel í smekkfólk.

Gott:
„Litríkur og flottur bútasaumur. Gæðaumslag fyrir 
gæðatónlist.“

„Besta umslag síðari ára. Flott mynd, flottir litir, 
flottur listamaður, flott plata. Allt gengur upp.“

„Lífleg grafísk mynd sem þú værir til í að hafa 
uppi á vegg heima hjá þér. Það fyrsta sem augu 
mín rötuðu á þegar ég labbaði inn í plötubúð um 
daginn. Textaleysi á framhlið gerir mögulegt að 
það er hægt að láta hana snúa á nær alla vegu.“

Vont:
„Sorglegt að svo góð hljómsveit geti ekki verið 
með almennilegt umslag.“

„Þetta er alveg meiriháttar plata, en kápan sendir mann í slæma vímu. Allir litir í heimi, og nokkrir sem 
á eftir að nefna, rekast saman í gallsúru slysi.“

„Skil ekki af hverju þeir eru með Loch Ness skrímslið utan á plötunni. Gæti reyndar verið grænn 
afmyndaður limur með tennur.“
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EINNIG NEFND Í VONDA FLOKKNUM

Ingó & Veðurguðirnir – Góðar 
stundir
„Sprengjuhöllin gerði þetta umslag 
áður (og betur).“

Foreign Monkeys – Pí
„Engin stemmning, engin tenging 
við innihaldið. Hræðilegt!“ 

Stefán Hilmarsson – Húm
„Mér fannst þetta ógeðslega flott 
kóver, þangað til einhver sagði mér 
að þetta væri ekki jólaplata. Þá 
fannst mér það frekar glatað.“

Ljótu hálfvitarnir – Ljótu hálfvit-
arnir 
„Viðbjóður.“

BB & Blake – BB & Blake
„Þau eru of kúl fyrir svona ljótt 
kóver.“

Koi – Sum of All Things
„Titillinn er illa og kjánalega upp 
settur. Það er óheppilegt þegar 
umslagið er undirlagt titlinum. Nafn 
flytjandans er haft smátt eins og 
algjört aukaatriði. Það er erfitt að 
ímynda sér að plata með svona 
ljótu umslagi geti verið áhugaverð.“

Elíza – Pie in the Sky
„Skrýtið umslag og ljót samsetning. 
Handskrifað letrið er hörmung.“

Me, the Slumbering Napoleon 
- The Bloody Core of It
„Umslagið bendir til þess að 
platan verði flestum gleymd innan 
skamms. Það er ekkert sem gefur til 
kynna að platan innihaldi hressilegt 
og kröftugt rokk.“

Hera Björk – Ilmur af jólum
„Höfuðið á henni lítur út eins og 
matskeið.“

María – Not Your Housewife 
„Veit ekki hvort svona grafík þótti 
einhvern tímann flott. Allavega ekki 
síðustu tíu árin.“

Melchior – Melchior
„Já, þetta lítur ekki vel út. Ég myndi 
fara til læknis út af þessu.“

Stefán Karl – í Túrett og moll
„Útlit plötunnar er tilvísun í Lata-
bæjar-Stefán... Er markhópurinn 
sjö ára börn? Eru menn með öllum 
mjalla?“

Ýmsir – DUET 
„Úff – svona umslag getur drepið 
hvaða plötu sem er!“

Lára – Surprise
„Tryllingslegt augnaráðið og geðsýk-
isglottið á söngkonunni í þrönga 
plastbolnum, í bland við viðbjóðs-
legan bakgrunninn, fá mann til að 
efast um geðheilbrigði Láru og allra 
sem að umslaginu komu.“

Söngvaseiður – Tónlistin úr sýn-
ingu Borgarleikhússins
„Einstaklega kauðslegt og í raun 
sprenghlægilegt fótósjoppslys.“

Sjaldgæfir fuglar – Sjaldgæfir 
fuglar
„Luralegra gerist það varla. Ætli 
Stóns viti af þessu?“

Dalton
„Jafn vont og platan.“

Fabúla – In Your Skin
„Eineygða riddarabrynjan. Manni 
líður bara illa í plötubúð með þetta 
glápandi á mann.“

Önnur umdeild
Plötur sem skoruðu hátt sem vond umslög en fengu 
líka stig í góða flokknum.

Egó – 6. október
„Einföld og snjöll túlkun á afleiðingum bankahrunsins 
– sem nafn plötunnar vísar til. Algengasta leturgerð 
á fréttasíðum daglaða smellpassar á nafn plötunnar. 
Svarthvítt, hreinlegt og ofur einfalt umslagið tengir við 
kuldarokk níunda áratugarins sem og gömlu Egó-plöt-
urnar.“ 

Serðir Monster – Tekið stærst uppí sig 
„Heiðarlegt umslag fyrir reiða Íslendinga.“

Gunnar Þórðarson – Vetrarsól
„Öllum upplýsingum um innihaldið komið til skila: 
Gunnar að syngja einn með kassagítarinn. Blái litur-
inn sem umvefur Gunnar skapar tilfinningu fyrir að 
þetta séu tónleikaupptökur. Á litlu aukamyndunum 
er dregið fram að í einhverjum tilfellum njóti Gunnar 
aukahljóðfæraleikara og platan sé ekki einhæf. 
Leturgerðirnar passa afskaplega vel við nafn Gunnars 
og titilinn.“

Umdeildasta umslagið ÁLITSGJAFAR:
Addi Knútsson hjá Filmus
Árni Torfason ljósmyndari
Bobby Breiðholt, hönnuður og 
bloggari
Daði Þór Ólafsson tónlistaráhuga-
maður
Dilja Ámundadóttir hjá Réttum
Egill Harðar hjá Rjómanum
Eldar Ástþórsson hjá Gogoyoko
Haukur S. Magnússon hjá Grap-
evine
Helga Þórey Jónsdóttir tónlistará-
hugamaður
Jens Guð hönnuður
Jón Trausti Sigurðarson hjá Grap-
evine
Kjartan Guðmundsson á Frétta-
blaðinu
Kristinn Pálsson tónlistaráhuga-
maður
Matthías Matthíasson á Rás 2
Óskar Pétur Einarsson, tónlistará-
hugamaður
Ragnheiður Axel hönnuður
Trausti Júlíusson á Fréttablaðinu



FULLKOMIN
JÓLAGJÖF

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

NIKON D5000 REC

TILBOÐ! 
MEÐ ÖLLUM

NIKON D5000 
FYLGIR NÚ  

SB-400 FLASS SKIP
Í KAUPBÆTI. 

 (VERÐMÆTI 34.995 KR.)
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Tilboð gildir 26. nóvember til 31. desember eða meðan birgðir endast. 

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 – 5691500 – www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 5689090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegur 84, 104 Reykjavík – 5333411 – www.beco.is
Fotoval – Skipholt 50b, 105 Reykjavík – 5539200 – www.fotoval.is



AFSLÁTTUR

HOLTA FERSKHOLTA FERSKHOLTA FERSKAAAR KJÚKLINGABR KJÚKLINGABR KJÚKLINGABRINGURRINGURRINGURFROSIÐFROSIÐOS  KS KSS SÚSÚSÚÚPPUKJUKJÖÖÖTT 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 JARÐARBBERER
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 500g eru þrír 500g þ í 500ee
kaffipakkarkaffipakkar

AMERÍSK RAUÐ STEINALAUS 
VÍNBER NÝ SENDING
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UPP Á SITT BESTA Filippus milli tvítugs 
og þrítugs.  MYND/ÚR EINKASAFNI

G
ræni Subaru-jepp-
inn hans Filippusar 
stendur við stéttina 
og gefur til kynna 
að húsráðandinn sé 
heima. Þegar knúið 

er á innri eldhúsdyrnar opnar hann 
líka brátt og býður í bæinn. „Það 
er öllum frjálst að fara um land-
ið en þið hafið ekkert upp úr mér. 
Ég er enginn fréttaþulur,“ tekur 
hann skýrt fram í byrjun. Segist 
þó hafa gaman af að fá góða gesti. 
Um þetta leyti árs séu ekki marg-
ir á ferð. Á sumrin liggi straum-
ur fólks hins vegar heim á hlað 
að skoða litlu kirkjuna og kíkja á 
gömlu húsin enda bent á staðinn 
í bæklingum. „Hingað koma þús-
undir manna og allir þurfa að taka 
myndir. Það hlýtur að vera orðinn 
til mikill bunki,“ segir hann og 
hristir höfuðið.

Inni er hlýtt og notalegt þó að 
næðingur sé úti og Filippus renn-
ir nýlöguðu kaffi í bollana. „Það 
er ekkert kaffi nema hafa rjóma 
í því,“ segir hann og skrúfar tapp-
ann af hálfs lítra fernu. Hann sér 
algerlega um sig sjálfur og kveðst 
aðspurður fyrst hafa kynnst eld-
húsverkum eftir að Eyjólfur bróð-
ir hans andaðist fyrir fimm árum, 
þá 97 ára. „En þetta er ósköp ein-
falt. Það kemur svo mikið tilbúið 
frá Klaustri. Ég þarf bara að sjóða 
kartöflurnar og hafragrautinn en 
það er nú ósköp lítið verk. Ég elda 
líka oft fisk. Einn maður þarf ekki 
mikið en eitthvað verður það að 
heita.“ 

Við erum ekki ein
Umhverfið á Núpsstað er bæði 
stórbrotið og fagurt. Hamrabelt-
in gnæfa við himin og klettar í 

hlíðunum eru eins og sniðnir fyrir 
huldufólkið að búa í. Filippus 
kveðst þó aldrei hafa orðið var við 
það og veit ekki hvað myrkfælni 
er. „Aðrir sjá alls staðar vofur en 
þær plaga mig ekki,“ segir hann 
en bætir við: „Hins vegar erum 
við ekki ein, við vitum það þó að 
við sjáum það ekki.“ 

Út frá þeim orðum spinnst 
umræða um einsemdina og Fil-
ippus er spurður hvort hann uni 
henni vel. „Ég læt það vera. Það 
er ekkert um annað að gera,“ 
segir hann ákveðinn. Kveðst þó 
komast á elliheimilið á Klaustri 
þegar hann þurfi. „Það er gott að 
hafa þessi pláss. Alveg ómetan-
legt. Allt fer eftir heilsunni og ég 
geri aldrei neinar áætlanir.“ Hann 
gefur heldur ekkert upp um hvern-
ig hann verji deginum og spurn-
ingu um hvort hann fari snemma 
á fætur svarar hann stutt og lag-
gott. „Nei, það er ekkert farið eftir 
klukku hér.“

Filippus er fæddur og uppalinn á 
Núpsstað og hefur búið þar alla tíð. 
Hann er einn tíu barna hjónanna 
Þórönnu Þórarinsdóttur húsfreyju 
og Hannesar Jónssonar, bónda og 
landpósts. Fimm systkinanna eru 
á lífi; eitt þeirra er Margrét, sem 
varð 105 ára fyrr á þessu ári og 
sér líka um sig sjálf. Filippus á 
allt eins von á að hún heimsæki 
hann á afmælinu. „Hún á ákaf-
lega gott með að vera í bíl. Líður 
hvergi betur,“ segir hann. En hefur 
hann einhverja skýringu á langlífi 
þeirra systkina? „Eina skýringin 
er sú að það er svo langtum betra 
sem fólk hefur við að búa en það 
gerði.“

Heldur hefur lestrarsjónin dapr-
ast hjá Filippusi. „Það sígur allt 
að endapunkti – ekki gott við því 
að gera,“ segir hann með stakri 
rósemd. Heyrn hans er góð og 
skilningurinn eftir því. Kveðst þó 
ekki hlusta sérlega mikið á útvarp 
og segir sjónvarpsskilyrðin slæm. 
„Ég hlusta á fréttir sem eru end-
urteknar aftur og aftur,“ segir 
hann og hlær. Í gluggasyllunni 
liggur einstakt hefti með útvarps-
dagskránni frá 1957. Hvítlauk-
ur í glugganum vekur og athygli. 
„Hann er til að fæla músina frá,“ 
útskýrir Filippus kankvís. „Hún 
sótti líka í bílinn en eftir að ég 
setti hvítlauk í hann hefur hún 
forðast hann.“ Enn kveðst hann 
stundum bregða sér af bæ í bíln-

JEPPINN Sá er af árgerð 1953.

Ekkert farið eftir klukku hér

NÚPSSTAÐUR Margt minnir hér á fortíðina því hlutum hefur verið haldið til haga. Íbúðarhúsið er byggt 1928 og Willy‘s-jeppinn er 
af árgerð 1953. 

Á HLAÐINU „Það eru orðnar margar myndir til af mér með þessum húsum.“

Skammdegissólin 
bregður roðagylltri 
birtu á burstir og þil á 
Núpsstað í Fljótshverfi 
þegar Gunnþóra Gunn-
arsdóttir og Gunnar V. 
Andrésson bruna í hlað 
til fundar við öðlinginn 
Filippus Hannesson. 
Hann býr einn þó að 
hann fagni hundrað ára 
afmæli 2. desember. 

Fréttablaðið/G
VA
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Frábært verð!

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

1.198kr/kg

BALÆRI
OSIÐ

LAMBAFILLET
M/FITU, FROSIÐ

2.998kr/kg

HAMBORGARAHRYGGUR

798kr/kg

áður 1.425 kr/kg

44%
afsláttur

53%
afsláttur

BAYONNESKINKA

898kr/kg

áður 1.898 kr/kg

HANGIFRAMPARTUR
SAGAÐUR

834kr/kg

áður 1.198 kr/kg

30%
afsláttur

LAMBALÆRI
KRYDDAÐ, FERSKT

FÁST HJÁ OKKUR

1.399kr/kg

áður 1.998 kr/kg

51%
afsláttur

F/ÖRBYLGJUOFN

89kr/pk.

áður 179 kr/pk.

50%
afsláttur

A
400g

49kr/stk.

áður 98 kr/stk.

RED EÐA ORANGE 

99kr/pk.

99kr/pk.

áður 198 kr/pk.

ÝMSAR TEG. 50%
afsláttur

Tilboðin gilda  28. - 29. nóvember eða meðan birgðir endast
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um. „Það er ákaflega misjafnt 
hvert ég fer,“ segir hann þegar 
forvitnast er um það. „Stundum 
fer ég austur í Öræfi. Það er líka 
góður túr að skreppa að Klaustri.“ 
Svar hans við spurningu um hvort 
hann fari vikulega í verslunina er 
í svipuðum dúr og um fótaferðar-
tímann. „Nei, það fer ekkert eftir 
dagatalinu.“ 

Veisluhöld á Hvoli
Núpsstaður er næsti bær vestan 
Skeiðarársands og viðkomustað-
ur ferðamanna frá alda öðli. Fil-
ippus fór yfir sandinn um vötn og 
vegleysur áður en brýrnar komu, 
meðal annars í póstferð fyrir föður 
sinn sem hafði þær með hönd-
um um fjörutíu ára skeið. Hann 
minnist líka ferðar yfir sandinn 
í ágúst 1927 á hestum. „Jökullinn 
náði miklu lengra fram á sandinn 
þá en nú og var næstum genginn 
vestur í klettana innan við Lóma-
gnúp. Hann vantaði bara svona 
100-200 metra og þar runnu Núps-
vötnin. Það hefði getað orðið lag-
legt lón þar fyrir innan ef skarð-
ið hefði lokast,“ lýsir hann. Landið 
er runnið honum í merg og bein 
og hann þekkir ógrynni örnefna 
allt í kringum sig. En kann þau 
svo nokkur eftir hans dag? „Mörg 
þeirra hafa verið skráð,“ upplýs-
ir hann. „Það kom fólk frá háskól-

anum til að skrá þau. Þetta hefði 
týnst niður annars.“

Engin skepna er á Núpsstað leng-
ur en Filippus var þar lengi fjár-
bóndi, ásamt bróður sínum Eyjólfi. 
Mörg spor átti hann eftir kindum 
um hið mikla fjalllendi sem til-
heyrir jörðinni enda knár göngu-
maður og er enn léttur á fæti. Kýr 
höfðu þeir bræður líka en hafði 
Filippus gaman af búskapnum? 
„Það er ekki gott að segja,“ svarar 
hann og hlær hljóðlega. „Þetta var 
eitt af því sem maður vandist og 
þekkti ekki annað. En það er skrít-
inn búskapur orðinn víða, þetta er 
svona úti um allan heim. Sá grunur 
læðist þó að mér að það sé hvergi 
betra að vera en hér á Íslandi. Það 
eru ákaflega mikil vandræði víða 
þarna úti. Þeir eru alltaf að drepa 
hver annan. Hitt veit maður að það 
er erfitt að stjórna öllum þessum 
milljónum. Það er meira en nokk-
ur nær yfir.“

Nú er stutt í stórafmælið og Fil-
ippus segir meininguna að halda 
eitthvað upp á það. „Það verða víst 
veisluhöld á Hvoli ef veður leyfir,“ 
segir hann kíminn en á Hvoli býr 
systursonur hans og vinur, Hannes 
Jónsson. Þar sem aðventan er líka 
á næsta leiti er þessi aldni höfðingi 
að lokum spurður hvort hann ætli 
að vera heima um jólahátíðina. „Já, 
ætli það ekki?“ svarar hann með 
heimspekilegri ró og bætir við: „Ef 
ég verð ekki dauður. Það eru allir 
dauðlegir.“ 

FRAMHALD AF SÍÐU 40

FJÖLSKYLDAN Á NÚPSSTAÐ ÁRIÐ 1917 Eyjólfur, Dagbjört, Margrét yngri, Hannes bóndi, Málfríður, Jón, Þóranna húsfreyja, Filippus 
og Margrét eldri. MYND/ÚR EINKASAFNI. LJÓSMYNDARI KJARTAN GUÐMUNDSSON.

HÁLFHEILÖG ÞRENNING Gamla eldhúsið, Bænhúsið og Lómagnúpur.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞAÐ SEM UPP ÚR STENDUR EFTIR HUNDRAÐ ÁR? „Ég segi ekki frá því.“ 

ÚTVARPSDAGSKRÁIN Hefti frá 1957 og hvítlaukur til að fæla músina frá. 

VIÐ ELDHÚSBORÐIÐ „Það er ekkert kaffi nema hafa rjóma í því,“ segir Filippus og fær 
sér sopa. 
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V
ið Hermann hittumst 
fyrir utan kaffihús í 
miðbænum sem við 
höfum sammælst um 
að rökstólarnir fari 
fram á. Í ljós kemur 

að það hefur umbreyst í eitt af þess-
um tómu ónýttu húsum sem ein-
kenna nú höfuðborgina. Hermann 
er ekki lengi að ákveða hvert skuli 
haldið: „Við förum á Humarhúsið, 
þú bíður eftir Sigga og ég fer og læt 
gera huggulegt fyrir okkur uppi.“ 
Ég skýst eftir bílnum og sé þá hvar 
Sigurður er á harðahlaupum upp 
Hverfisgötuna. Ég næ honum á ferð 
og við brunum upp á Humarhús. 
Mennirnir heilsast með virktum og 
samræðurnar hefjast af sjálfu sér. 
Eins og svo oft á milli tveggja karla 
snúast þær um fótbolta. Nánar til-
tekið hetjurnar okkar á alþjóðavett-
vangi. Fljótlega snúast samræð-
urnar upp í tilhneigingu margra 
Íslendinga til að draga afreksfólk 
á hinum ýmsu sviðum niður …

Hermann: „Ég var þarna úti í 
Þýskalandi þegar hann Ásgeir var 
kosinn besti leikmaðurinn af leik-
mönnunum sjálfum. Þá hringdu í 
hann heimsfræg félög sem vildu 
ólm klófesta kappann. En hann var 
ekkert fyrir þetta. Svo kom maður 
heim og sagði frá þessu, hvern-
ig allt snerist um Ásgeir. Þá var 
bara sagt: „Þú lýgur þessu.“ Við 
kunnum ekki að eiga toppa hérna 
á Íslandi.“

Sigurður: „Nei, það er satt, það 
er eins og við viljum það ekki. Við 
eigum í ástar- og haturssambandi 
við fólk sem skarar fram úr. Langa-
lengi var hér til dæmis skipulagt 
fálæti gagnvart Erró. Helgi Tómas-
son er annað dæmi. Hann er þjóð-
hetja í Bandaríkjunum og algjört 
stórveldi í ballettheiminum yfir-
leitt. En það er lítið fjallað um hann 
hér heima.“

Hermann: „Svona afrek ein-
staklinga og hópa lyfta þjóð-
inni upp. Besta dæmið um þetta 
voru handboltastrákarnir á 
Ólympíuleikunum.“

Sigurður: „Talandi um knatt-
íþróttir: Hermann, þér hefur aldrei 
dottið í hug, svona af því þú varst 
nú bæði í handbolta og fótbolta, að 
notfæra þér nýja trixið hjá Thierry 
Henry að spila hvort tveggja í 
einu.“

Og nú kveður við hláturinn sem 
allir þekkja sem sátu fyrir framan 
sjónvarpið á laugardagskvöldum 
og horfðu á Hemma Gunn á níunda 
áratugnum.

Hermann: „Við yrðum fljótir að 
rífa fótboltann upp þannig. Ég er 
sammála þér!“

Sveitamennskan í þjóðarsálinni
Hermann: „Já, við sitjum uppi með 
einhverja sveitamennsku í okkur. 
Við kunnum þetta ekki, hvorki að 
verða rík né fræg. Við viljum lifa 
í meðalmennskunni. Þess vegna 
reynum við að draga þá aðeins 
niður sem skara fram úr, á sama 
hátt og við reynum að rífa rónana 
í Austurstrætinu aðeins upp. Við 
reynum að setja alla á sama stig. En 
ég held að það sé gott að við höfum 
eignast afreksfólk á svo ótalmörg-
um sviðum. Við eigum að vera stolt 
af þessu fólki.“

Sigurður: „Nákvæmlega, stolt 
af, en ekki hrokafull. Hroki er ban-
vænn og eyðileggur allt í kringum 
sig mjög hratt. Stolt er að gera sér 
grein fyrir göllum sínum en að vera 
sáttur við sjálfan sig á heilbrigðan 
hátt.“

Þennan reginmun á orðunum 
hroki og stolt hefði kannski mátt 
skýra betur árið 2007, þegar 
„ástandið“ stóð sem hæst. Margir 
vilja meina að það hafi skapast því 
þessu var ruglað saman.

Sigurður: „Það er eitthvað í 
þjóðar sálinni sem er allt of líkt 
maníu-depressífu. Maníu-depress-
ífur sjúklingur er annaðhvort í 
oflæti og getur allt eða þá að allt 

er í rassgati og þunglyndi. Það er 
þörf á einhverju jafnvægi hérna. 
Við eigum ekki alltaf að setjast á 
vegasaltið og frysta það niðri við 
jörð öðrum megin. Við þurfum að 
ná sveigjanleika, dýnamík, bæði 
sem einstaklingar og þjóð.“

Ilmurinn af jólunum
Nú er minna en mánuður í blessuð 
jólin. Er jólastressið að hellast yfir 
rökstólaparið eða taka þeir Sigurð-
ur og Hermann sallarólegir á móti 
desembermánuði?

Hermann: „Um jólin fer ég til 
fóstru minnar sem er 81 árs og 
býr í Haukadal. Þar hverf ég bara 
aftur í gamla og góða tíma. Þarna 
verðum við bara tvö ein, með hundi 

og hestum. Ég hef farið út á gaml-
árskvöld, í sama veðri og tungl-
skini sem lýsir upp hjarnið og þessa 
mögnuðu náttúrufegurð. Þarna er 
ég bara einn. Það er ekkert hægt að 
lýsa tilfinningunni.“

Sigurður: „Ég er alinn upp í 
svona kringumstæðum í Norður-
Þingeyjarsýslu. Í rauninni þarf ég 
ekki annað en að rifja þetta upp, þá 
er ég kominn þangað aftur. Það er 
þessi íhugunar- og æðruleysisstað-
ur sem ég hef alltaf innra með mér. 
Ég þarf ekki nema hluta fyrir heild 
– ilmur af rjúpu færir mér jólin í 
öllu sínu veldi.“

Langar þessa herramenn þá 
ekki einu sinni í neitt sérstakt í 
jólagjöf?

Hermann: „Nei, ekki núna, en 
ef þú hefðir spurt mig fyrir tíu 
árum...“

Sigurður: „Mig langar í hið 
óvænta, alltaf. Ég vil láta koma 
mér á óvart. Það er stuttur þráður 
í jólabarnið í mér.“

Tíminn afgreiðir bækurnar
Eruð þið farnir að þefa af jólabók-
unum? Hver þeirra fær að fara með 
ykkur upp í rúm á jólanótt?

Hermann: „Listaskáldið vonda er 
vafalaust miklu meiri bókaormur 
en ég, þó að ég lesi nú talsvert.“

Sigurður: „Ég er nú yfirleitt 
tveimur til þremur árum á eftir. 
Staflinn er gríðarlegur fyrir hver 
jól og auglýsingarnar gefa til 
kynna að maður þurfi bráðnauð-
synlega að lesa þetta allt saman. 
Svo kemur tíminn og hann afgreið-
ir bunkann niður í eitthvað sem er 
hægt að ráða við. En ég ætla að lesa 
ævisögu Vigdísar, Óvíd í þýðingu 
Kristjáns Árnasonar og svo portú-
gölsk ljóð sem Guðbergur Bergs-
son hefur verið að þýða í fimmtíu 
ár. Þá er ég góður fyrir jólanótt.“

Hermann: „Mig langar að lesa 
ævisögu Gylfa Ægissonar, þótt 

sögurnar af honum eigi kannski 
ekki við á jólanótt og hæfi betur 
áramótunum. Ég er líka spenntur að 
lesa bækurnar um Villa og Vigdísi. 
Svo les ég Góða elskhugann hennar 
Steinunnar Sigurðardóttur.“

Sigurður: „Voruð þið Steinunn 
ekki að vinna saman?“

Hermann: „Jú, mikið rétt, ég 
kynntist henni á Útvarpinu, ekki 
sem skáldkonu heldur fréttakon-
unni og fjörkálfinum Steinunni. Í 
beinu framhaldi af því fór ég að 
lesa bækurnar hennar.“

Listaskáldin vondu
Sigurður: „Á Útvarpinu hitti ég þig 
einmitt fyrst, þegar ég var frétta-
ritari í París.“

Hermann: „Einmitt, og síðan hef 
ég fylgst með þér og met þig mik-
ils sem skáld og rithöfund. Á þeim 
árum þegar listaskáldin vondu 
voru upp á sitt besta var ég á kafi 
í íþróttum. En þá hugsaði ég með 
mér að þetta hlyti að vera alveg 
rosalega skemmtilegur félags-
skapur. Og meira að segja fór á 
upplestur hjá ykkur.“

Sigurður: „Varstu í Háskóla-
bíói?“

Maníu-depressífir Íslendingar
Þeir tilheyra ólíkum kreðsum og eru eins og svart og hvítt á yfirborðinu. Leiðir rökstólapars vikunnar hafa þó skarast oftar 
en einu sinni á lífsleiðinni. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir fékk sér kaffisopa með fjölmiðlamanninum og skemmtikraftinum 
Hermanni Gunnarssyni og listaskáldinu vonda, Sigurði Pálssyni, sem komst að þvi fyrir margt löngu að Hemmi er ekkert fífl. 

Á RÖKSTÓLUM

ENGIN FÍFL Einu sinni var Sigurður Pálsson fenginn til að taka viðtal við Hermann Gunnarsson. Rannsóknarverkefnið var að komast að því hvort Hemmi væri fífl. Hann komst 
að því að svo væri ekki og voru þeir báðir sáttir við þá niðurstöðu.

Við eigum ekki alltaf að setjast á 
vegasaltið og frysta það niðri við 
jörð öðrum megin. Við þurfum 
að ná sveigjanleika, dýnamík, 
bæði sem einstaklingar og þjóð.
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Í fátækustu ríkjum Afríku og Asíu 
vinnur Hjálparstarf kirkjunnar að 
því að útvega hreint vatn og bæta 
þar með heilsu og alla afkomu. 
Við eflum fólk til sjálfshjálpar og 
styrkjum konur sérstaklega. 

Hér heima veitum við fjölskyldum í 
fjárhagsvanda umfangsmeiri aðstoð 
en nokkru sinni með ráðgjöf, mat, 
fatnaði, lyfjagreiðslum og stuðningi 
við börn. Þörfin fyrir framlög til 
hjálparstarfs hefur sjaldan verið 
meiri en nú, bæði hér heima og 
erlendis.

Við komum gjöf þinni á þarfan 
stað í þakklátar hendur
Vegna jólaátaks Hjálparstarfsins 
bíður þín valgreiðsla í heima-
bankanum þínum að upphæð 
2.500 krónur. Við hvetjum þig til 
að gefa af gleði. Þau verða þakklát 
sem taka við. Helmingur rennur til 
aðstoðar innanlands. 

Einnig er hægt að leggja inn á 
reikning 334-26-50886, kennitala 
450670-0499, hringja í 907 2002
fyrir aðstoð innanlands, 907 2003
fyrir aðstoð erlendis eða gefa fram-
lag á framlag.is eða gjofsemgefur.is.

Svo margir treysta á þig

Á þriðjudaginn byrjar Hjálparstarf
kirkjunnar að taka við umsóknum
um jólaaðstoð fyrir þá sem þess
þurfa með. Á höfuðborgarsvæðinu
snýr fólk sér beint til Hjálpar-
starfsins. Úti á landi eru prestar 
með umsóknarblöð og ræða við
umsækjendur. Umsóknir þeirra eru
svo sendar til Hjálparstarfsins sem 
deilir út aðstoð síðar í desember.
Einnig taka félagsráðgjafar á
stofnunum við umsóknum.

Umsóknardagar í Reykjavík verða
1., 2. og 3. desember og 8., 9. og 
10. desember. Við bjóðum þá sem
þurfa aðstoð velkomna. Síðasti
umsóknardagur er 10. desember.

Tryggja að allir fái sem 
jafnast
„Við eigum ennþá eftir að sjá hve
margir sækja um. En við gerum 
ráð fyrir miklum fjölda því það 
hefur verið mikið að gera í allt
haust og umfang aðstoðarinnar hjá
okkur hefur aukist gríðarlega. Þess
vegna höfum við treyst samstarfið
um sérstaka jólaaðstoð enn frekar.

Við vinnum eins og undanfarin
jól með Mæðrastyrksnefnd
Reykjavíkur og Reykjavíkurdeild
Rauða krossins en við höfum líka
efnt til samstarfs um sameiginlega
skráningu allra þeirra sem sækja
um, við Mæðrastyrksnefnd og
Rauðakrossdeildir í Kópavogi og 
Hafnarfirði. Það skiptir miklu
máli og hjálpar okkur að gæta
jafnræðis og sjá til þess að allir 
sem þurfa fái aðstoð,“ segir 
Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi 
Hjálparstarfsins og umsjónarmaður 
innanlandsaðstoðar. Hún bætir við
að fólki sé frjálst að sækja um hjá
hverjum þessara samtaka sem er.

Úthlutun, á vegum Hjálparstarfsins,
Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur 
og Reykjavíkurdeildar RKÍ sem
verður síðar í desember fer 
svo fram í Norðlingaholti 12 í
Reykjavík. Umsækjendur utan af 
landi fá senda aðstoð.

Hátíðamatur og gjafir
Það sem fólki býðst fyrir jólin
er að fá hátíðamat, kjötmeti,
meðlæti, gos og ýmislegt annað
s.s. smjör, brauð, ávexti o.fl. Svo
er aldrei að vita hvað kemur upp
úr Aukapokanum sem fólk hefur 
verið duglegt að koma með. Auk 
þess getur fólk fengið gjafir handa
börnum.

Fjöldi sjálfboðaliða tekur þátt í
úthlutuninni, m.a. margir sem hafa
misst vinnuna og vilja nýta tíma
sinn til góðs. Einnig koma unglingar 
úr æskulýðsstarfi kirkjunnar, fólk frá
ungliðahreyfingum stjórnmálaflokka
og fleiri sem vilja kynna sér 
ástandið í þjóðfélaginu að þessu
leyti og leggja góðu máli lið.

Jólaaðstoð

Sjálfboðaliðar að störfum.
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Svo ótrúlega einfalt að gera 
eitthvað
Á heimasíðu Hjálparstarfsins 
www.help.is eru allar upplýsingar 
um starfið. Af heimasíðunni 
getur þú líka sent minningarkort, 
keypt gjafabréf eða gefið framlag. 
Allt hjálpar.

Gjöf sem gefur, gjafabréfin okkar 
vinsælu, gleðja og fræða um kjör 
fátækra og leiðir til hjálpar. Þú 
kaupir gjöf sem heldur áfram að 
gefa á www.gjofsemgefur.is eða 
með því að hringja til okkar í 
síma 528 4400.

Við komum þínu framlagi til 
skila – þangað sem þú kýst - 
í gegnum www.framlag.is.

Fréttablaðið Margt smátt er 
ókeypis og flytur fréttir af 
starfinu og þróunarmálum. 
Láttu okkur vita ef þú vilt áskrift.

Það er svo ótrúlega einfalt að 
hjálpa. Notaðu netið eða hringdu 
til okkar í síma 528 4400.

Hjálparstarf kirkjunnar veitir 
aðstoð um allt land í gegnum 
presta, félagsráðgjafa og 
námsráðgjafa.

Með þessari hvatningu leitar Hjálparstarf 
kirkjunnar eftir stuðningi landsmanna á þessari 
aðventu. Helmingur framlagsins rennur til 
aðstoðar innanlands og helmingur til verkefna 
erlendis.

Engum blöðum er um að fletta að þörfin 
fyrir innanlandsaðstoð hefur aldrei verið 
meiri en nú. Með Guðs hjálp og góðs fólks 
hefur Hjálparstarfinu tekist að mæta þeirri 
þörf til þessa. Eins tókst Hjálparstarfinu 
að standa við allar sínar skuldbindingar 
gagnvart samstarfsaðilum erlendis, þrátt fyrir 
gengishrunið. Á umliðnu ári hefur Hjálparstarf 
kirkjunnar fundið stóraukna samstöðu, auknar 
fégjafir, fjölgun sjálfboðaliða, og aukningu 

safnaða, presta og annarra styrktaraðila sem 
styðja starfið með reglubundnum framlögum 
sínum. Þeim öllum vil ég þakka. 

Gefðu vatn og von! 
Það er ótrúlegt en satt að með því að leggja 

kr. 2.500 til Hjálparstarfs kirkjunnar er unnt að 
gefa sjö manns í Afríku hlutdeild í brunni, tæru 
og fersku vatni til langframa. Það er erfitt fyrir 
okkur hér að ímynda okkur þau lífsgæði sem 
þar með veitast. Það er ekkert minna en nýtt líf 
ungum sem gömlum, körlum, konum og börnum, 
nýtt líf og ný von!

Helmingur framlagsins styður einnig bágstadda 
hér á landi og veitir styrk og von til að takast á 
við erfiðleikana og komast í gegnum þá. Fjöldi 
fjölskyldna glímir við erfiðleika við að framfleyta 
sér og sínum.

Hjálparstarf kirkjunnar starfar um land 
allt með ráðgjöf, matargjöfum, fatagjöfum, 
lyfjagreiðslum og stuðningi við börn. Starfið 
byggir á mikilli reynslu, traustri yfirsýn og 
faglegum metnaði, og virðingu fyrir sérhverjum 
einstaklingi.

Þú mátt treysta því að Hjálparstarf kirkjunnar 
kemur gjöf þinni á þarfan stað, í þakklátar 
hendur. Og Guð blessar glaðan gjafara. 

Karl Sigurbjörnsson

Gefðu vatn og von!
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Efnahagshrunið á Íslandi hefur ekki farið framhjá neinum. Gríðarleg aukning 
hefur orðið í innanlandsaðstoð Hjálparstarfsins. Aukin þörf fyrir aðstoð er mest á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum. Lág laun, atvinnuleysi og skuldir eru helstu 
ástæður. Þetta og fleira má lesa út úr meðfylgjandi gröfum.

Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi 
er í eldlínunni í innanlandsstarfi 
Hjálparstarfs kirkjunnar. Okkur 
lék forvitni á að vita svolítið 
meira um hana.

Hverra manna ert þú? 

Ég er fædd í Kópavoginum og 
uppalin þar að mestu en dvaldi 
sem barn og unglingur á Dalvík á 
sumrin.

Pabbi er Oddur Brynjólfsson úr 
Þykkvabæjarklaustri í Álftaveri og 
móðir mín var Elín Jakobsdóttir úr 
Grímsey.

Hvaða áhugamál hefur þú? 

Ég hef gaman af göngum úti í 
náttúrunni, að lesa bækur og 
vinna með börnum. Og í tengslum 
við það tek ég þátt í starfsemi 
Systkinasmiðjunnar sem hefur 
að markmiði að veita systkinum 
fatlaðra barna og barna með 
sérþarfir tækifæri til að hitta 
önnur systkin til að ræða málin og 
læra hvert af öðru. Svo hef ég bara 
áhuga á mannlífi og pólitík.

Hvaða menntun hefurðu?

Ég útskrifaðist sem þroskaþjálfi 
1985. Lærði félagsráðgjöf í 
Óðinsvéum í Danmörku, kláraði 
1993. Svo var ég í stjórn og 
stjórnsýsla í Endurmenntun 
Háskóla Íslands.

Hvenær hófstu störf hjá 
Hjálparstarfinu?

Fyrir rúmum 5 árum.

Hefur starfið breyst á þessum 
árum?

Já. Nú er meiri áhersla á tals-
mannshlutverk okkar. Við tökum 
virkari þátt í þjóðfélagslegri 
umræðu t.d. um minnihlutahópa 
sem margir okkar skjólstæðingar 
tilheyra. Samsetning hópsins sem 
leitar til okkar hefur líka breyst, 
sérstaklega síðasta árið. Fólk sem 
áður hafði vinnu og eignir hefur 
misst vinnuna og jafnvel eignir 
sínar og leitar sér aðstoðar í fyrsta 
skipti á ævinni. Meðalaldur hefur 
líka lækkað. Skráning og úrvinnsla 
gagna er meiri og betri.

Hvað finnst þér erfiðast og 
ánægjulegast við starfið?

Erfiðastir eru allir þröskuldarnir í 
kerfinu, bæði fyrir þá sem koma til 
okkar og almennt í kerfinu sjálfu 
þar sem skortur er á samstarfi milli 
aðila. Ánægjulegast er að sjá að við 
erum að gera gagn, upplifa að fólki 
tekst að rjúfa vítahring fátæktar og 
komast í gegnum erfiðleika. 

Ef þú værir forsætisráðherra, til 
hvaða aðgerða mundir þú fyrst grípa 
miðað við ástandið á Íslandi í dag?

Kalla til samstarfs við ríkisstjórn- 
arborðið fleiri aðila, stjórnar-
andstöðuna og hagsmunaaðila og 

hreinlega mynda nýja sameiginlega 
vinnu-ríkisstjórn. Gefa þjóðinni þor 
og kjark til að halda áfram.

Finnur þú fyrir því í kjölfar 
efnahagshruns að stuðningur við 
Hjálparstarfið hafi minnkað?

Alls ekki minnkað heldur aukist 
og breyst. Ég finn fyrir meiri 
samkennd og vilja til að hjálpa. 

Fleiri sjálfboðaliðar bjóða sig fram 
og einstaklingar, félög, fyrirtæki 
og stofnanir styðja vel við okkur.

Eitthvað að lokum? 

Við hjá Hjálparstarfinu reynum á 
hverjum degi að vanda okkur. Við 
höfum reglur til að fara eftir en 
reynum líka að vera sveigjanleg 
þegar það á við. Við berum 

virðingu fyrir þeim sem koma til 
okkar, vitum að þetta eru erfið 
skref. Við viljum stöðugt hugsa 
upp á nýtt hvernig best er að 
mæta hverjum einstaklingi.

Gríðarleg aukning í innanlandsaðstoð 
Hjálparstarfs kirkjunnar

Úthlutanir frá júlí til september 2009 milli starfsára eftir landshlutum

Samanburður þriggja 
síðustu ára á afgreiðslu 
í september

Ástæður fyrir úthlutun 
frá júlí til september 2009

Framfærsla styrkþega 
frá júlí til september 2009

Hann er orðinn svo ansi 
vinmargur, Aukapokinn. Þvælist 
út um bæ, kemur víða við og 
hittir marga. Ótrúlegt hvað tekur 
stuttan tíma að koma sér upp 
tengslaneti. Fólk fer á námskeið 
til að læra að tengja, svo fer 
HANN bara á Facebook - og er 
um leið kominn með 2.435 vini!

Krónan, Nettó og Bónus 
– á Akureyri og á 
höfuðborgarsvæðinu
Ef þú vilt kynnast Aukapokanum, 
þarftu ekki að gera annað en 
tína nokkrar geymsluþolnar 
vörur í pokaskjatta næst þegar 
þú kaupir inn og skilja hann 
eftir eða skutla honum beint 
til okkar í Grensáskirkju. Nettó 
í Hverafold, í Mjódd og á 
Akureyri eru nýjustu skilastaðir 
Aukapokans. Þar getur þú keypt 
kaffi, pasta, hreinlætisvörur, 
rúsínur og kornfleks og skilið 
eftir í þar til gerðu íláti. Vörurnar 
þínar verða svo sóttar og þeim 
deilt út úr matarbúri Hjálparstarfs 

kirkjunnar. Krónan um allt 
höfuðborgarsvæðið og Bónus 
bæði á Reykjavíkursvæðinu og á 
Akureyri, taka þátt.
 
Allt landið heyrir undir 
Aukapokann
Fólk um ALLT LAND fær að njóta 
þess sem kemur í aukapokana. Hjá 
okkur er nóg að gera að afgreiða 
fólk hér í bænum og senda út 
á land. Og aukapokinn hefur 
sannarlega létt undir. Gaman er 
að sjá hvað fólk velur í pokana, 
vöruúrvalið hjá okkur verður 
fjölbreyttara og gaman þegar upp 
koma sérþarfir sem við getum 
uppfyllt núna af því aukapokinn er 
kominn til sögunnar.
 
Gerðu þér dælt við 
Aukapokann
Við hvetjum alla til að gera sér 
dælt við Aukapokann. Hann 
er snaggaralegur, sniðugur og 
áreiðanlegur. Svo er hann svo 
ótrúlega hjálplegur! Enda er hann 
aukapoki Hjálparstarfs kirkjunnar. 
Tíndu í aukapoka næst þegar þú 
kaupir inn og leggðu bágstöddum 
á Íslandi lið.

Þú getur kynnst aukapokanum 
nánar á facebook.com undir 
aukapoki eða fræðst um hann á 
help.is. 27%

Gerðu þér dælt við Aukapokann, 
hann skilar sér til bágstaddra

Vilborg og kötturinn Simbi á góðri stund.

sveitarfélags
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Þær ákváðu að skella sér til 
Indlands. Þegar samstúdentar 
í læknisfræði fóru margir 
hverjir í næstu byggingu til 
að taka valáfangann sinn, 
brugðu þær undir sig betri 
vængnum og flugu til Andhra 
Pradesh á fund samstarfsaðila 
Hjálparstarfs kirkjunnar. Þar 
unnu þær sem læknar og 
kynntust m.a. sjúkdómum sem 
þær munu líklega aldrei rekast 
á hér. Þær heita Anna Kristín 
Þórhallsdóttir sem nú starfar við 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 
og Þórey Steinarsdóttir við 
Landspítalann. 

Hvað kom til að þið fóruð út? 

Við vorum á lokaári okkar í 
læknisfræði við Háskóla Íslands. Á 
síðustu önninni er valtímabil þar 
sem nemendurnir geta sjálfir valið 
sér viðfangsefni tengd læknisfræði. 
Við höfðum báðar áhuga á að 
fara til útlanda á tímabilinu og 
fannst kjörið að nota tækifærið til 
að kynna okkur hjálparstarf. Við 
höfðum samband við Hjálparstarf 
kirkjunnar og óskuðum eftir að 
fara til Andhra Pradesh á Indlandi 
en þar styrkir Hjálparstarfið 
heilsugæslu og skólastarf hjá 
samtökunum United Christian 
Church of India.

Í hverju fólst starf ykkar úti? 

Aðalstarf okkar á Indlandi fólst í 
læknishjálp í fátækum þorpum í 
sveitunum í nágrenni samtakanna. 
Þar á fólk oft ekki peninga fyrir 
mat, hvað þá læknishjálp og 
lyfjum. Auglýst var nokkurs 
konar farandheilsugæsla eða 
Health Camp í þorpunum og við 
náðum þannig til fólksins með 
aðstoðarfólki okkar. Við tókum 
með okkur lyf, helst sýklalyf en 
einnig vítamín, magalyf o.fl. Oft 
komu 5–100 manns og var mikið 
fjör. Allt frá börnum til aldraðra 
komu til okkar og þessi hópur var 
mjög misjafnlega á sig kominn. 
Við gerðum okkar besta til að 
meðhöndla það sem hægt var 
með þeim lyfjum sem við höfðum 
og sendum þá sem þörfnuðust 
frekari læknismeðferðar áfram 
til skoðunar hjá sérfræðingum. 
Vandinn var sá, að við gátum ekki 
fylgt því eftir hverjir skiluðu sér 
þangað. Einnig tókum við þátt 
í ýmsum verkefnum sem voru í 

gangi hjá samtökunum. Suma daga 
tókum við þátt í að gefa föt og mat 
til fátækra, en einnig heimsóttum 
við spítala og skóla.

Hvernig komu hlutirnir ykkur 
fyrir sjónir fyrst og hvernig lituð 
þið á sömu hluti þegar liðið var á 
dvölina?

Eftirminnilegasta menningar-
sjokkið er morgunmaturinn á 
hótelinu fyrsta daginn eftir að 
við komum út. Við skelltum 
okkur í matsalinn, og áttum von 
á morgunkorni, ristuðu brauði og 
kaffi eins og er alltaf á hótelum, 
allavega eins og við þekkjum. 
Á móti okkur tók hinsvegar 
ilmandi karrýlykt og fullur salur af 
Indverjum í jakkafötum að borða 
mat með höndunum. Maturinn 
var ekki kunnuglegur og við 
höfðum ekki minnstu hugmynd 
um hvað passaði með hverju. Að 
auki var hann logandi sterkur en 
því eigum við ekki að venjast með 
morgunmat. Með tímanum vandist 
maturinn og þegar leið á dvölina 
vorum við orðnar þaulvanar 
og reyndum t.d. að borða með 
höndunum þótt okkur hafi nú þótt 
það mjög skrítið. 

Lærðuð þið eitthvað í sambandi 
við læknanámið eða upplýstist 
eitthvað sem þið höfðuð lært um 
en ekki haft tækifæri til að þreifa á 
annars staðar?

Við fengum tækifæri til að 
heimsækja hóp af HIV-smituðum 
einstaklingum og kynnast þeirra 
aðstæðum sem oft á tíðum voru 
ansi bágbornar. Við komumst 
að því að þegar valið stendur á 

milli þess að kaupa HIV-lyfin 
eða mat þann mánuð getur 
lífið orðið mjög flókið. Einnig 
hittum við berklasmitað fólk, 
holdsveika og kynntumst ýmsum 
hitabeltissjúkdómum sem eru 
ekki hérlendis. Ógleymanlegt var, 
þegar einn sérfræðingurinn á 
ríkissjúkrahúsinu í nærliggjandi 
bænum Vijaywada hafði á orði að 
við gætum nú ekki kunnað mikið 
í læknisfræði þar sem vantaði alla 
helstu sjúkdómana á Íslandi. 

Annað sem var ólíkt því sem 
við höfum vanist hér heima er 
að í því starfi sem við vorum í 
þurfti að miklu leyti að treysta 
á skoðun og klínísk einkenni 
við sjúkdómsgreiningar í stað 
rannsókna þar sem í fæstum 
tilfellum var tækifæri til að senda 
fólk í slíkt.

Hvað hafði mest áhrif á ykkur?

Í svona ferð er mjög margt 
sem hefur áhrif á mann. Í 
heildina séð eru Indverjarnir 
gestrisnir og glaðir. Okkur var 
yfirleitt tekið opnum örmum 
og við boðnar velkomnar með 
blómakrönsum, söng og dansi. 
Æðruleysi, nægjusemi og gleði 
við margfalt erfiðari aðstæður en 
við Íslendingar munum nokkurn 
tímann kynnast er eitthvað sem 
við eigum að taka okkur til 
fyrirmyndar. Maður lærir að meta 
gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu 
sem ekki er misjöfn eftir 
þjóðfélagsstöðu eða stétt.

Það sem var átakanlegt var að 
mikið af fólkinu sem við hittum 
í starfi okkar hefur mjög lítinn 

aðgang að heilbrigðisþjónustu. 
Einnig var mjög átakanlegt að 
hitta börn í barnaþrælkun en þau 
vinna við að vefa silki eða höggva 
grjót og fá því hvorki menntun 
né nokkuð annað atlæti sem börn 
þurfa. Þessu kynntumst við líka 
þarna úti því við heimsóttum 
einnig mannrétindasamtökin 
Social Action Movement 
sem Hjálparstarfið er stór 
stuðningsaðili að.

Sumir krakkarnir þurftu að sjá fyrir 
foreldrum sínum sem voru veikir 
og höfðu engin önnur úrræði til 
að framfleyta fjölskyldunni. Það 
var að sama skapi gaman að hitta 
börn sem höfðu verið leyst úr 
skuldaánauð í gegnum samtökin 
og voru komin í skóla. Foreldrar 
þeirra höfðu fengið og fengu lengi 
á eftir mikla fræðslu um réttindi 
og líka hjálp til að sjá betur fyrir 
sér og þurfa ekki að senda börnin 
aftur í vinnu vegna skuldar. Þegar 
börnin eru komin í almennan skóla 
fara þau svo að vinna að því að 
hjálpa öðrum krökkum í sömu 
aðstæðum. 

Mitt í heimsókn okkar í silki-
verksmiðjuþorp kom hópur af 
unglingsstrákum, 16 til 17 ára 
gamlir, sem allir unnu hálfgerða 

þrælavinnu. Þeir báðu um fund 
og óskuðu eftir að fá kennslu. Þeir 
höfðu heyrt af starfinu og sögðust 
vera í sömu aðstæðum og ungu 
börnin sem verið var að hjálpa, 
þeir væru bara nokkrum árum 
eldri. Þeir vildu einhverja smá 
menntun svo þeir gætu brotið sig 

út úr vítahring þrælavinnunnar. 
Þetta þótti okkur góð vísbending 
um að þarna væri verið að vinna 
gott starf. 

Hvað situr í ykkur eftir 
heimkomuna? 

Ferðin var í heild alveg ótrúleg 
upplifun. Þetta var einstakt 
tækifæri til að kynnast landinu 
og Indverjum, frá hlið sem 
vanalega gefst ekki tækifæri 
til sem ferðamaður. Indland 
er land mikilla andstæðna, 
margir eru mikið menntaðir 
og heilbrigðisþjónustan er að 
sumu leyti sambærileg þeirri 
sem við búum við hér á Íslandi. 
Vandamálið er hins vegar það 
að stéttaskiptingin er svo mikil 
að margir hafa hvorki aðgang 
að slíkri þjónustu né menntun. 
Vaninn er að börn feta í fótspor 
foreldra sinna og það er gríðarlega 
erfitt að brjótast úr viðjum 
stéttaskiptingarinnar sem þarna 
ríkir. 

Hvað þarf að einkenna gott 
hjálparstarf að ykkar mati?

Við teljum mikilvægast að 
hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft, 
helst á þann hátt að með tíð og 
tíma breytist aðstæðurnar og að 
þekking sé til staðar að viðhalda 
breytingunni án stöðugrar 
utanaðkomandi aðstoðar.

Þannig er mikilvægt að horfa á 
heildarmyndina, hvar vandamálin 
raunverulega liggja og hjálpa 
fólkinu með það sem það sjálft 
óskar eftir, ekki bara það sem 
okkur Vesturlandabúum finnst 
að vanti hjálp við. Það var 
frábært að sjá til dæmis í starfi 
mannréttindasamtakanna sem 
Hjálparstarf kirkjunnar styrkir, 
hvernig tekið er á þeim vanda sem 
barnaþrælkun er. Ekki er nóg að 
taka börnin og setja þau í skóla. 
Það þarf að fræða foreldrana og 
þeir fá líka kennslu sem hjálpar 
þeim að afla tekna og brjóta sig út 
úr þeim aðstæðum sem fjölskyldan 
er í. Því börnin feta jú í fótspor 
foreldranna. Þegar börnin hafa 
síðan aðlagast og eru komin í 
hefðbundna skóla, halda þau áfram 
að hittast og vinna að því að bæta 
aðstæður annarra barna í sínu 
þorpi. Þannig má segja að þetta 
smiti út frá sér. 

„Varla kunnið þið mikið í læknisfræði!“

Anna Kristín Þórhallsdóttir og Þórey Steinarsdóttir með krökkum á 
heimavist skólans sem Hjálparstarf kirkjunnar styrkir í Kethanakonda.

Farandheilsugæslan, Anna Kristín 
og Þórey taka á móti allt að 
hundrað manns.
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Hér í blaðinu er sagt frá 
helstu þáttum í umfangsmiklu 
og árangursríku starfi 
Hjálparstarfs kirkjunnar með 
samstarfsaðilum í Afríku og 
á Indlandi. Dæmi eru gefin 
– þó alls ekki tæmandi - um 
það sem er gert. Þetta hefur 
verið hægt vegna stuðnings 
landsmanna í gegnum árin. 
Við gerum langtímasamninga 
því þróun tekur tíma. 
Árangurinn er augljós og 
sífelld hvatning til að gera 
betur því alls staðar er unnið 
frá upphafspunkti algjörrar 
örbirgðar án þess öfluga 
félagslega kerfis sem við búum 
við hér heima. Annars staðar 
í blaðinu sérðu gríðarlega 
aukningu á innanlandsaðstoð 
Hjálparstarfsins en hún hefur 
alltaf verið mikilvægur þáttur 
í starfinu. 

Réttindi, ábyrgð og gagnsæi
Fólkið í verkefnum Hjálparstarfsins 
býr við örbirgð á harðbýlustu 
svæðum landa sinna, þeim 
afskekktustu, þar sem hætta stafar 
af náttúru eða af mannavöldum, 
þar sem gróðureyðing er eða þar 
sem lög eða venjur hefta fólk. 
Hjálparstarf kirkjunnar snýst um 
grunnrétt til vatns, fæðu, heilsu 
og afkomu; um verkalýðsbaráttu 
meðal stéttlausra á Indlandi, um 
að leysa þrælabörn úr ánauð og 
um skólastarf.

Aðstoðin er öll réttindamiðuð, fær 
þá sem valdið hafa til að horfast 
í augu við afleiðingar örbirgðar 
og hvernig hið opinbera getur 
nýtt fjármuni og regluverk til 
að styðja fátæka. Fólkið er frætt 
um kerfið; rétt, þjónustu, lög 
og venjur sem viðhalda fátækt. 
Sjálf höfum við það markmið að 

vera ábyrg og gagnsæ gagnvart 
skjólstæðingum og styrktaraðilum. 
Við þjálfum utangarðsfólk til að 
móta eigin skoðanir og koma því 
á framfæri sem mundi bæta hag 
þess. Samstarfsaðilar okkar þjálfa 
konur í að vega vinnuframlag sitt 
í ljósi framlags karla og ætla sér 
hlutdeild í ákvörðunum sem varða 
afkomu þeirra. Konur eru styrktar 
með atvinnuskapandi aðgerðum 
sem færa þeim fjárráð og áhrif. 
Unnið er gegn kynbundnu ofbeldi 
með leiðtogum, stofnunum og 
lögreglu. 

Dæmi um aðgerðir:
Námskeið og fundir um 
heimilisofbeldi, þorpsleiðtogar 
þjálfaðir til að taka á því og 
veita þolendum stuðning.

Bæði kynin taka jafnan þátt í 
verkefnum og njóta afraksturs

Réttindafræðsla, lögfræðiaðstoð.

Fjárstuðningur vegna 
skólagöngu barna, giftinga, 
veikinda, slysa.

Smálán til foreldra, námskeið til 
atvinnusköpunar.

Námskeið fyrir opinbera 
starfsmenn um jafnréttismál og 
þúsaldarmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna.

Þjálfun fyrir opinbera 
starfsmenn svo þeir geti betur 
sinnt sínu starfi með fátækum. 

Vatn – undirstaða alls
Vatn er stóra málið. Og það 
vantar á öllum starfssvæðum 
Hjálparstarfs kirkjunnar í Afríku; 
Mósambík, Malaví, Úganda og 
Eþíópíu. Rigningar bregðast og 

grunnvatn endurnýjast þá ekki. 
Jarðvegseyðing veldur því að 
vatn skolast burt á yfirborðinu. 
Fólk þarf að sækja vatn um æ 
lengri veg oft í staðna polla 
fulla af ormum, skordýrum og 
bakteríum. Til þess að sporna 
við þessu voru í vetur settir upp 

vatnstankar til að safna þó því 
litla sem rignir. Brunnar voru 
boraðir og handgrafnir; vatnsþrær 
gerðar til að safna yfirborðsvatni 
þar sem of dýrt og erfitt var að 

bora. Vatnsnefndir voru þjálfaðar 
til viðhalds, þær miðluðu fræðslu 
um hreinlæti sem á ný var hægt 
að viðhafa; persónulegt, heima 
fyrir og í nánasta umhverfi. 
Kamrar voru reistir. Pumpur 
settar upp fyrir áveitur. Fræ nýrra 
og hagkvæmari tegunda, tól og 
kennsla var hluti af verkefninu. 
Trjám var plantað til að binda 
jarðveg. Uppskera varð oftar 
yfir árið. Grænmetisúrgangur 
varð húsdýrafóður en geitur 
og hænur fylgdu verkefninu. 
Skepnur er hægt að halda þegar 
vatnsöflun er örugg. Tað skilaði 
næringu í jarðveginn. Vatnið 
var notað í fiskiræktartjarnir. 
Umframframleiðslu má selja og 
kaupa fyrir nauðsynjar og senda 
börn í skóla. Öll vatnsöflun er 
sameiginleg vinna okkar og 
fólksins enda þátttaka þess 
forsenda varanlegs árangurs.

Dæmi um aðgerðir:
Vettvangsferðir til að kynnast 
vatnsnýtingu.

Bændur þjálfaðir til að greina og 
lækna helstu búfjársjúkdóma.

Konur fá skepnur til að fita og 
selja til eigin tekjuöflunar.

Námskeið um meðferð og 
geymslu uppskeru og matar.

Þjálfun fyrir opinbera 
starfsmenn til að styðja við íbúa.

Geitur og hænur afhentar, 
bændur gefa öðrum fyrsta 
afkvæmi.

Þvottaaðstaða sett upp við 
heimili munaðarlausra barna.

Sér eldhús reist við íbúðarhús til 
að auka hreinlæti.

Ekki gefið – en þínir peningar eru á góðum 
vöxtum í starfi sem skilar sér

Brunnur breytir öllu.

Brosandi við brunn í Malaví.
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Stundum bökum við piparkökurnar 
sjálf en stundum kaupum við þær. 
Skreytingarnar eru aðalmálið. Við 
skreytum með litaðri flórsykur-

bráð og alls konar skrautkúlum og 
skrautsykri og það er stundum 

ansi mikið á hverri köku,“ segir 
Ragnhildur og hlær við. „Við 
höfum alltaf reynt að skreyta 
piparkökur, Hlín hefur viljað 

það frá því hún var lítil og nú 
eru piparkökuskreytingar nauð-

synlegur hluti af jólaundirbúningn-
um og við erum sammála um að þær 

eru aldrei of skrautlegar.“ Kökurnar 

vilja oft vera mikil listaverk eins og sést 
á myndunum enda er húsmóðirin skart-
gripahönnuður og gullsmiður og dæturn-
ar feta í fótspor hennar í listfengi. Kött-
urinn Óliver er aðeins tveggja mánaða og 
fær ekki að leggja loppur til verksins. 

Sörur og súkkulaðibitakökur
Þó að piparkökurnar komi stundum úr 
búð bakar Ragnhildur alltaf tvær köku-
sortir fyrir jólin sem hún fær hvergi eins 
góðar annars staðar. „Ég baka alltaf sörur 
eins og margir gera og svo auðvitað súkk-
ulaðibitakökurnar hennar mömmu. Þær 
eru mjög góðar og ekkert of sætar held-

ur dúnmjúkar,“ segir hún og bætir því við 
leyndarmálinu við mýktina. „Galdurinn 
er að hræra eggin og sykurinn mjög vel 
og lengi saman.“ Í jólamatinn hefur fjöl-
skyldan alltaf rjúpur sem heimilisfaðir-
inn skýtur til að hafa á aðfangadagskvöld. 
„Stelpurnar eru hrifnar af villibragðinu, 
enda aldar upp við það. Sjálf er ég græn-
metisæta og geri einhvern ljúffengan 
grænmetisrétt handa mér.“ Í eftirrétt er 
góður, gamaldags fjölskylduís sem er að 
sjálfsögðu borðaður með jólaskeiðum. 

„Það á hver sína skeið, eins og ég veit til 

Samheldin á aðventunni
Ragnhildur Sif Reynisdóttir skartgripa-
hönnuður, Gísli Sigurðsson sjúkraþjálfari 
og dætur þeirra Hlín fjórtán ára og Egla 
Sif sex ára eru mikil jólafjöl-
skylda og hefja jólaund-
irbúninginn með því að 
skreyta piparkökur. Þau 
hjálpast einnig að á gull-
smíðaverksstæði Ragnhild-
ar en þar er smíðuð jólaskeiðin 
sem margir Íslendingar þekkja vel. FRAMHALD Á SÍÐU 6

Skrautlegar Skrautsykur, 
flórsykurbráð, Smarties 

og silfurkúlur koma 
við sögu á piparkökum 

fjölskyldunnar.

Röndóttir og 
umhverfisvænir
Röndóttir vettlingar sem 
prjónaðir eru úr 
afgöngum eru á 
meðal þess sem 
framleitt er hjá 
heimilislega 
fyrirtækinu 
Rendur.
SÍÐA 4

Býr í enskum drauma-
bæ fjölskyldunnar 
Sara Hlín Hálfdanardóttir segir bókaútgáfu 
og móðurhlutverkið fara vel saman. SÍÐA 10 
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BARNVÆNT

Þau setja upp svuntur og vilja alger-
lega sjá um matinn,“ segir Mar-
grét Einarsdóttir tækniteiknari 
hlæjandi þegar hún er spurð út í 

sið sem tekinn hefur verið upp á heimil-
inu. Hann snýst um að börnin þrjú fái að 
hjálpa til í eldhúsinu hvert einasta föstu-
dagskvöld. „Þetta er búið að vera svona 
í nokkurn tíma,“ segir Margrét. „Börn-
in skiptast á um að ráða hvað á að borða 
hverju sinni en allir á heimilinu taka 
svo þátt í matargerðinni og leggja sitt 
af mörkum. Það má ekkert út af bregða 
með þetta.“

Börnin eru Rebekka Rós og Róbert 
Rafn, sjö ára tvíburar og Nökkvi Hrafn, 
fjögurra ára. Foreldrarnir, Margrét og 
maðurinn hennar, Guðni Magni Kristj-
ánsson, vélvirki og flugmaður, eiga helst 
að standa sem lengst fyrir aftan þau 
meðan eldamennskan fer fram. „Þau ýta 
okkur frá og segja: „Ég ætla að gera.“ 

„Ég má núna.“ Að þeirra eigin sögn sjá 
þau um þetta alveg sjálf enda er allt gert 
að þeirra frumkvæði en við fylgjumst 
auðvitað grannt með þeim og gerum 
aðeins meira en þau halda,“ 
segir Margrét glaðlega. 

Hvað skyldi svo oftast vera á 
matseðlinum hjá þessum fram-
takssömu börnum? Móðir-
in lýsir því. „Strákarnir 
eru hrifnastir af pitsum 
og Róbert Rafn sér 
ekkert annað. Hann 
vill ekki breyta 
út af laginu með 
það. En Rebekku Rós finnst meira 
gaman að elda eitthvað hollt, hvort 
sem hún er þar að reyna að þóknast 
mömmu sinni eða ekki. Hún velur því 
grænmetisréttina, bæði grænmetissúp-
ur og lasagna með grænmeti og slíka 
rétti höfum við stundum brallað saman. 

Það er ekki endilega þar með sagt að 
hún borði þessa hollustu sjálf því hún er 
ekki yfir sig hrifin af soðnu grænmeti. 
Henni finnst bara svo gaman að með-
höndla grænmeti og matreiða úr því. 

Nökkvi aðhyllist pitsurnar og stælir 
þar bróður sinn en hann hefur líka 

pantað pylsur og þá hefur 
verið brugðist við því.“ 

Eftir þessar skemmtilegu 
samverustundir í eldhúsinu, 
bæði við eldavélina og borðið 

er alltaf kósíkvöld á eftir að 
sögn Margrétar. Þá hreiðr-

ar fjölskyldan um sig í 
sófanum með popp og 
horfir á vídeó.
Þetta er ekki það eina 

sem Margrét og Guðni gera með börn-
unum sínum heldur eru sundferðir vin-
sælar líka og svo er öðru hverju farið í 
göngur.  - gun

Sjá um matargerðina 
undir eftirliti foreldra
Fimm manna fjölskylda í Hafnarfirði hefur þann hátt á að matreiða saman á föstudagskvöldum. Systkin-
in þrjú, Rebekka Rós, Róbert Rafn og Nökkvi Hrafn, skiptast á um að ákveða hvað haft er í matinn, hjálpa 
til við eldamennskuna og vilja helst gera allt sjálf.  Matarsmekkur systkinanna er þó ekki alveg eins.

Samhent Nökkvi Hrafn, Rebekka Rós og Róbert Rafn búa sig undir að matreiða grænmetissúpu að tillögu heimasætunnar. Foreldrarnir 
Guðni og Margrét fá náðarsamlegast að fylgjast með en þeim er gjarnan ýtt frá ef þau gerast of nærgöngul.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jólatré úr jólaskógi Börn 
og fullorðnir hafa örugglega jafn 
gaman af því að halda í leit að 
jólatré í Heiðmörk á aðventunni. 
Undanfarin jól hefur fjölskyldum 
staðið til boða að koma þangað 
fyrir jólin og höggva sitt eigið 
jólatré gegn sanngjörnu verði, 
4.900 krónum. Á aðventunni í ár 
verður opið í jólaskóginum 
helgarnar 12. til 13. desember og 
19. til 20. desember frá klukkan 
ellefu til fjögur. Alla daga verður líf 
og fjör, jólasveinar verða á 
staðnum og það verður logandi 
varðeldur, heitt kakó og piparkökur 
og jólalögin sungin. Sagir og 
klippur eru til taks í skóginum þannig að ekki er nauðsynlegt að eiga slík verkfæri í fórum sínum.

Trén í jólaskóginum eru úrvals íslensk stafafura, barrheldin og vel ilmandi. Jólaskógurinn bendir á 
að þau eru vistvæn, ræktuð án eiturefna og ekki flutt á milli landa. Í staðinn fyrir hvert tré sem er 
höggvið gróðursetur Skógræktarfélag Reykjavíkur að minnsta kosti fimmtíu tré. 

Leiðbeiningar og kort er að finna á heimasíðunni heidmork.is.

Leið mín og barnanna lá í blómabúð í vikunni. 
Erindið var að kaupa jólastjörnu og hráefni í 
aðventukrans sem ég ætlaði í fyrsta sinni að búa 

með mínum eigin höndum. Ég hafði hugsað mér að 
leyfa börnunum að hjálpa til við gerð kransins en 
hafði ekki áttað mig á að þar með væru hugmyndir 
um einfaldan og stílhreinan krans roknar út í veður 
og vind. 

Það var erfitt að halda aftur af syninum sem vildi 
sífellt bæta við skrauti til að kaupa á kransinn enda 
margt litríkt og fallegt í boði. Lítið mark var tekið 
á vinsamlegum ábendingum móðurinnar sem hafði 
reyndar gert þau reginmistök að fara í verslunar-
ferðina of nálægt hinum venjubundna háttatíma 
barnanna þannig að þolinmæði þeirra var minni 
en ella. Kaupin á aðföngum í aðventukransinn tóku 

þannig meiri tíma en ég hafði ætlað en að 
lokum hafðist þetta og ég hélt heim á leið 
með þreytt börn en þó í góðu jólastuði. 

Þegar þau svo voru háttuð fannst móð-
urinni gráupplagt að hefja kransagerð-
ina, ég sá að vitanlega væri gáfulegra 
að ég gerði þann einfalda hlut í ró og 
næði að vefja greninu um kransinn, þar 
myndu hæfileikar þeirra ekki nýtast. Það 

er skemmst frá því að segja að það 
verk var alls ekki jafn einfalt og 
ég hugði. Einhvern veginn flækt-

ist grenið fyrir mér og varð klesst 
í meðförum mínum og blómavírsins 

og alls ekki jafn fagurt og á þeim 
ótal krönsum sem ég hef skoðað 
myndir af í jólablöðum – og skrif-

að greinar um ef út í það er farið.
Það er samt ekki uppgjöf í mér – ég ætla að ljúka 

verkinu áður en sunnudagur rennur upp. Kveikt 
verður á hinu fyrsta kerti á skemmtilega skreytt-
um kransinum fyrsta sunnudag í aðventu. Við sama 
tækifæri ætla ég að gæða mér á heimabökuðum 
smákökum. En ég veit að kannski verður ekki tími 
til þess að hnoða deig með fyrirvara og því hef ég 
tekið um það meðvitaða ákvörðun að tilbúið deig sé 
algjörlega leyfilegt, málið snýst um að borða ilm-
andi smákökur, en ekki hvort ég eða Jói Fel hnoðuð-
um deigið. 

Notalegar jólastundir á aðventunni eru í miklu 
uppáhaldi hjá mér. Ég hef af því mikið yndi að borða 
smákökur og drekka kakó eða malt og appelsín með 
fjölskyldunni og hitta góða vini í matar- og kaffi-
boðum. Eftir hæfilegt magn af hreingerningu og 
jólainnkaupum en mikið af ljúfum samverustundum 
er alveg öruggt að maður fer afslappaður inn í jóla-
helgina. Gleðilega aðventu.

Einfaldur undirbún-
ingur á aðventunni

Er til betri gjöf en verkjalaus jól !Er til betri gjöf en verkjalaus jól !Er til betri gjöf en verkjalaus jól !

Sore No More er fáanlegt í heilsubúðum, apótekum og Fjarðarkaup

Sore No More náttúrlega 

Sore No More náttúrlega

hita- og kæligelið er 

hita- og kæligelið er

áhrifaríkt á líkamsverki 

áhrifaríkt á líkamsverki
Sore No More náttúrlega 

hita- og kæligelið er 

áhrifaríkt á líkamsverki 

Auglýsingasími

– Mest lesið



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

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

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

NEW ENGLAND tungusófi
Stærð: 252X165
Færanleg tunga

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

-10%

LUCAS leðurtungusófi
Stærð: 285X223 Verð: 299.000,-

TV skenkur 
180cm

Verð: 105.000,-
TV skenkur 
200cm

Verð: 89.000,-

DIVANY
– hvítt háglans
Skenkur 240cm (einnig fáanlegur í 180cm)

Verð: 199.000,-

ROMEO leðurtungusófi
Stærð: 285X165

Fáanlegur í svörtu leðri

Verð: 289.000,-

HETTHI 
– stækkanleg eikarborð
160(248)x100cm 

Verð: 159.000,-
200(288)x110cm

Verð: 179.000,-

SABINE 
leðurstóll
Einnig fáanlegur í 
svörtu og hvítu
Verð: 

16.800,-

CROCO 
leðurstóll
Ennig fáanlegur í 
svörtu
Verð áður: 

35.000,-
Verð nú: 

28.000,-

SARINA 
stóll
Einnig fáanlegur í 
hvítu
Verð: 

14.800,-

ORIANA 
stóll
Einnig fáanlegur í 
svörtu
Verð: 

15.900,-

-20%

-20%

Eikarborð 
200X100

Verð áður: 

108.000,-
Verð nú: 

86.400,-

Borðstofuborð 
200x100cm
Verð: 

118.000,-
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samvera
teljum niður til jólanna

Hugmyndin að fyrirtækinu 
Röndum kviknaði fyrir 
þremur árum hjá Björgu 
Pjetursdóttur og Hildi 

Einarsdóttur hönnuðum. „Okkur 
langaði til þess að gera eitthvað 
umhverfisvænt. Það þróaðist út í 
það að búa til fatnað úr efni sem 
til væri í geymslum hér og þar um 
bæinn. Við vildum nýta efni sem 
til var en ekki kaupa nýtt,“ segir 
Björg. Þær Hildur fengu mjög 
mikið af garni í efnisleitinni og 
ákváðu upp úr því að hanna föt úr 
ullargarni á börn á leikskólaaldri. 
Tvær prjónakonur aðstoðuðu þær 
við að búa til flíkur sem þær voru 
ánægðar með og til að gera langa 
sögu stutta eru nú fjórar gerðir af 
flíkum framleiddar undir þeirra 
nafni, peysur, hosur, húfur og vett-
lingar.

„Allar flíkurnar eru prjónað-
ar úr afgöngunum og engar tvær 
eru því eins,“ segir Björg og heldur 

uppi vettlingapari því til sönnun-
ar; vettlingarnir eru ekki í sama 
lit en báðir röndóttir eins og allar 
flíkurnar eru. Þess má líka geta 
að vettlingarnir passa allir á bæði 
hægri hönd og vinstri. Björg og 
Hildur eyddu talsverðum tíma 

í að þróa vörurnar sínar og nutu 
aðstoðar tveggja góðra prjóna-
kvenna. „Við vorum með ýmsar 
hugmyndir og prófuðum okkur 
áfram þangað til við vorum orðn-
ar ánægðar.“ 

Haustið 2007 opnuðu þær svo 
litla verslun undir sínu nafni. Sú 
búð var starfrækt þann vetur en 
er leið að vori lokuðu þær henni. 
Síðasta vetur var lítil starfsemi hjá 
þeim, Hildur í fæðingarorlofi og 
Björg að vinna á leikskóla. Sú síð-
arnefnda tók hins vegar upp þráð-
inn í haust með góðum árangri. 
„Flíkurnar eru seldar í verslun-
inni Rumputuski á Laugavegin-
um og það gengur mjög vel,“ segir 
Björg, sem hefur nú fjórar prjón-
andi konur í vinnu auk þess sem 
hún grípur sjálf í prjónana af og til. 
„Þetta er auðvitað hæg framleiðsla 
– en það er hluti af hugmyndafræð-
inni, flíkurnar eru handgerðar og 
það tekur sinn tíma.“ - sbt

Röndótt, endurunnnið 
og umhverfisvænt
Handprjónaðir vettlingar, húfur, peysur og sokkar eru framleidd undir merkinu Rendur. 
Efniviðurinn er garn sem hönnuðirnir sönkuðu að sér héðan og þaðan.  

Björg og börnin Pjetur Már og Sigurbjörg Þóra vel búin í röndóttum flíkum frá Röndum ásamt móður sinni Björgu.

Teljum niður jól Það tilheyrir aðventunni að telja niður 
dagana þangað til jólin koma. Þótt margir krakkar séu afskap-
lega spenntir fyrir því að fá súkkulaðidagatal eru foreldrar 

mishrifnir af súkkulaðineyslu árla 
morguns með tilheyrandi sykurfalli 
og skapsveiflum. Súkku-
laðidagatal er alls ekki 
eina dagatalið sem 
hægt er að hafa gaman 
af á aðventunni. Sumar 
fjölskyldur eiga útsaum-
að dagatal sem hægt er 
að festa á örlítinn pakka 
á hverjum morgni sem 
getur þá innihaldið 

eitthvað annað en sælgæti, til dæmis þurrkaða 
ávexti, litla vísu, eða hluta af framhaldssögu. 
Margir krakkar fylgjast með Jóladagatali sjónvarps-
ins og opna nýjan myndaglugga á hverjum degi og 
önnur myndadagatöl eru líka skemmtileg og koma 
vel í staðinn fyrir súkkulaði og annað sælgæti.  

Kveikt á dagatalakerti Mjög notalegt er að 
kveikja á dagatalskerti yfir morgunverðinum og 
eiga notalega stund að morgni dags, tala aðeins um 
jólin og fylgjast með þvi hvernig tíminn til aðfanga-
dags styttist. Dagatalakerti fást víða en ef fólk vill 
styrkja gott málefni með kertinu er hægt að festa 
kaup á þessu fagra appelsínugula kerti sem Unifem 
selur á skrifstofu sinni að Laugavegi 42.

HEIMATILBÚNAR GJAFIR  Afar og ömmur sem allt eiga hafa örugglega mest 
gaman af heimatilbúnum jólagjöfum. Þessi fagurgræni krans gæti verið dæmi um slíka 
gjöf. Börnin leggja hönd á grænt karton og draga línu meðfram henni, fullorðnir klippa 
út og allir hjálpast að við að setja kransinn saman. 

Hver með sínu lagi Enginn vettling-
anna er eins á litinn. 

JÓLIN

Þær fjölskyldur sem langar í leik-
hús á aðventunni eiga valkvöl fyrir 
höndum því úrvalið af barnaleik-
ritum sem sýnd eru á aðventunni 
er mikið og gott og efnistökin fjöl-
breytt. 

Í Loftkastalanum má sjá Ladda 
bregða sér í allra kvikinda líki 
í Jólaævintýri Dickens um hinn 
jólafúla Skrögg sem fær tækifæri 
til að bæta  ráð sitt. 

Fallega ævintýrið um Augastein 
og kynni hans af jólasveinunum er 
sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu en 
þar leikur Felix Bergsson öll hlut-
verkin með hjálp frá brúðum eftir 
Helgu Arnalds. 

Aðventuævintýri Þjóðleikhúss-
ins, Leitin að jólunum, verður sýnt 

í desember fimmta leikárið í röð. Í 
því ferðast börnin inn í ævintýra-
veröld jólanna.

 Á Akureyri er leikritið Lykill-
inn að jólunum sýnt hjá Leikfélag-
inu en í því fer Signý álfastelpa að 

velta fyrir sér hvernig jólasveinn-
inn fer að því að setja í mörg þús-
und skó á hverri nóttu. 

Í Iðnó er verkið María, asninn og 
gjaldkerarnir á fjölunum í sýningu 
Borgarbarna.  

Leitin að jólunum 100. sýningin er í 
dag á jólasýningu Þjóðleikhússins.

Ævintýri Felix, Augasteinn og jóla-
sveinarnir í Hafnarfjarðarleikhúsinu. 
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Jólaævintýri í leikhúsum landsmanna

LÚR - BETRI HVÍLD

Eigum til á lager Slide Back rúm
tilbúin til afgreiðslu strax

www.lur.is
10:00 – 18:00mán

fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00



Allt á einum stað fyrir gæludýrið þitt

Opnum í dag Dekurdýr

Tímapantanir í síma 554-4242

Ásta María Guðbergsdóttir hundasnyrtir, 
Sóley Halla Möller hundasnyrtir,
Björgvin Þórisson dýralæknir.

Dalvegi 18, Kópavogi.

Fjöldi frábærra opnunartilboða
Gæludýraverslun, Hunda- og kattasnyrtistofa, Dýralæknaþjónusta 

Nýjung á Íslandi!

Tilboð á Hill’s hunda- 
og kattamat til jóla.
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að er hefð í mörgum fjölskyldum,“ 
segir Ragnhildur, en fjölskylda 
hennar hefur smíðað jólaskeiðarn-
ar frá upphafi og þær eru sterk-
lega tengdar við jólahald í hennar 
huga. „Afi, Guðlaugur Magnússon, 
gerði fyrstu skeiðina árið 1956 og 
svo tóku pabbi og hans systkini 
við af honum og svo fjölskyldur 
þeirra. Krakkarnir í fjölskyldunni 
hafa alltaf fengið að hjálpa til við 
að gera skeiðarnar, gylla og þrífa 
og þess háttar,“ segir Ragnhildur 
og bætir við að annríkið við skeiða-
gerðina hafi alltaf litað aðventuna 
hjá fjölskyldu hennar í æsku. 

Hjálpast að á verkstæðinu
„Verkstæðið og vinnan þar er órjúf-
anlegur hluti af jólunum. Ég vann 
þar þegar ég var lítil og Hlín, eldri 
stelpan mín, hefur líka fengið að 
hjálpa til á verkstæðinu. Krakk-
arnir hafa alltaf talað um að „fá 
að hjálpa til á verkstæðinu fyrir 
jólin“ frekar en að „vera í vinnu 
fyrir jólin“, sem sýnir viðhorfið til 
verkstæðisins.“

Ragnhildur fetaði í fótspor föður 
síns og afa og lærði gullsmíði og 
fór svo í nám í skartgripahönnun í 
Bretlandi. Fjölskyldan eyddi einum 
jólum þar og fann töluverðan mun 

á hátíðleikanum í Bretlandi og hér 
á landi. 

„Jólin á Íslandi eru svo hátíð-
leg og mikil fjölskylduhátíð,“ segir 
Ragnhildur og minnist á hvað þeim 
fannst skrýtið þegar nágranninn 
bankaði upp á á aðfangadagskvöld. 
„Við vorum komin í okkar fínasta 

púss og allt orðið hátíðlegt þegar 
okkur var boðið í partí í næsta 
hús.“ Ragnhildur er nú í masters-
námi í skartgripahönnun í Bret-
landi í fjarnámi og rekur vefversl-
unina skartgripir.is. Skartgripina 
hennar er hægt að fá í Kraum og 
verslunni Ernu. - bb

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Litnum beitt Eglu Sif sex ára finnst 
aldrei ofskreytt.

Fagmannleg Piparkökurnar þurfa að 
þorna svo þær klessist ekki saman.

Jólaskeiðin 2009 Fjölskylda Ragnhildar hefur smíðað jólaskeiðarnar frá upphafi. 

 1 bolli smjör
¾  bolli púðursykur
¾  bolli sykur

Hræra þetta mjög vel saman, 

síðan bæta við:

½ tsk. salt
1 bolli möndlur eða þínar 
uppáhaldshnetur
1 bolli Sírius suðusúkkulaði
2  ½ bolli hveiti
1 tsk. matarsódi
1 msk. vatn 

Setja þær á plötu með  

teskeið. 200 gráður í ca 5-10 

mínútur eða þar til þær eru 

orðnar gulllitaðar. 

Galdurinn er að hræra mjög 

vel deigið, kökurnar eiga að 

vera mjúkar. Ég þarf yfirleitt 

að gera 3-4 falda uppskrift, 

þessar kökur eru ekki dísætar 

og klárast yfirleitt mjög fljótt á 

mínu heimili.

Súkkulaðibitakökurnar 
hennar mömmu

Samheldin fjölskylda Ragnhildur, Gísli, Hlín, Egla Sif og kötturinn Óliver skreyta piparkökur á jólaföstunni. 

JÓLAEPLI OG APPELSÍNUR  Þó að epli og appelsínur fáist á Íslandi allan ársins hring 
og hafi gert um árabil er samt sjálfsagt að viðhalda þeirri hefð að bjóða upp á epli í 
jólaboðum og appelsínur eða mandarínur. Rauð epli eru líka einkar jólaleg og tilvalið á 
aðventunni að hafa skál með eplum á stofuborðinu, skemmtilegt og fyrirhafnarlítið skraut.

Laugavegi 59, 2. hæð   |   101 Reykjavík   |   Sími 551 8258  
storkurinn@storkurinn.is   |   www.storkurinn.is

Jólagjafi r 
prjónakonunnar

FR
ÉT

TA
BL

A
Ð

IÐ
/V

ILH
EL

M

bakað
ilmurinn er svo lokkandi...



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

JÓLASÍÐA SKÓLAVEFSINS  er stútfull af 

skemmtilegu efni. Þar má til að mynda finna Jóla-

gjafasmiðjuna þar sem hægt er að útbúa ýmsar 

ódýrar jólagjafir á borð við dagatöl, hljóðbækur og 

bækur. www.skolavefurinn.is

„Frú Birna vill nú hafa það þannig 
að vistarverur okkar séu hreinar 
og fínar fyrir jólin og því er farið 
í það sem kallast jólahreingern-
ing, sem flestir kannast við,“ 
segir Helgi Pétursson Ríó tríó-
félagi um hvað standi til um helg-
ina. Hann telur að bæði laugardag-
ur og sunnudagur fari að mestu í 
þetta árlega verkefni. „Ég mun  
hefja máls á því rétt eina ferðina 
enn, að þessi vinna sé unnin fyrir 
gýg þar eð smáfólkið allt eigi eftir 
að koma margsinnis í heimsókn 
á næstu vikum og rusla öllu til, 
svo það sé miklu nær að vera með 
nýárshreingerningu, en það verð-
ur ekki hlustað á það,“ segir hann 
glettinn. 

Helgi ætlar sér þó einnig að fara á 
yfirlitssýningu Svavars Guðnasonar 
í Listasafninu og vera við opnun á 
sýningu í listasalnum í Garðabæ, 

enda segist hann áhugasamur um 
myndlist. „Ég mála í frístundum 
og er í Myndlistarskóla Kópavogs 
undir þolinmóðri handleiðslu Söru 
Vilbergsdóttur. Mála þar með fínu 
og skemmtilegu fólki og missi ekki 
úr einn einasta tíma.“

Margir velta eflaust fyrir sér af 
hverju jólaplata Ríó hafi ekki litið 
dagsins ljós fyrr. „Eins og allt með 
okkur félagana í Ríó gerast góðir 
hlutir hægt. Þeir segja það útgef-
endur að þetta ferli slái örugglega 
öll met, hugmyndin hefur verið í 
vinnslu í ein níu ár. Við áttum ein 
sjö jólalög sem höfðu komið út á 
ýmsum safnplötum og víðar og 
hugmyndin sem kom fram fyrir 
níu árum, var að safna þeim saman 
og bæta við fimm lögum. Síðan liðu 
níu ár. Við ræddum þetta nokkrum 
sinnum, bara svo því sé haldið til 
haga, en af einhverjum orsökum, 

sem mér eru ekki ljósar, drifum 
við í því að syngja inn fimm jólalög 
núna í sumar. Sömdum meira að 
segja eitt lag hver okkar,“ útskýrir 
Helgi en nafn plötunnar, Gamlir 
englar, á að sögn Helga rætur að 
rekja til gamalla klippimynda af 
englum sem vinsælar voru þegar 
Ríó-liðar voru yngri.

En er eitthvað fleira að frétta af 
hljómsveitinni? „Það hefur verið 
boðað til Ríó-ráðstefnu á nýju ári. 
Við höfum nú verið svo lengi að, að 
núna segjumst við gera eitthvað ef 
okkur dettur eitthvað skemmtilegt 
í hug. Það reynir þá á það,“ segir 
Helgi en á meðan skemmta þeir 
félagar sér í leikhúsi. „Við fengum 
okkur vetrarmiða í Borgarleik-
húsinu og stundum það grimmt 
með spekingslegum svip og erum 
ábúðar  fullir í hléum.“

solveig@frettabladid.is

Hjálpar frú Birnu með 
jólahreingerninguna
Ríó tríó hefur gefið út sinn fyrsta jóladisk. Helgi Pétursson, einn þriðji hluti sveitarinnar, verður skikkaður 
í jólahreingerningu um helgina auk þess sem hann ætlar á yfirlitssýningu Svavars Guðnasonar.

Jólahreingerning stendur fyrir dyrum á heimili Helga. Hann ætlar sér þó einnig að komast á yfirlitssýningu Svavars Guðnasonar í 
Listasafni Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

L í n  D e s i g n ,  g a m l a  s j ó n v a r p s h ú s i ð    •    L a u g a v e g i  1 7 6    •     S í m i  5 3 3  2 2 2 0      •    w w w . l i n d e s i g n . i s

www.hobbyroom.is

Ármúli 38, 108 Rvk.   •  hobbyroom@hobbyroom.is  •  S: 841 8800 / 565 5200

Útsala á billiardborðum 
og billiardvörum

Opnunartíminn frá frá 12-18:00 alla 
virka daga. Í dag laugardag 

frá kl. 12-15.
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Jólamarkaðurinn í Elliðavatnsbænum verður opnaður um helgina. Á laugardag 

leika Dragspilsdrottningarnar á harmóníkur, Einar Már Guðmundsson les úr Hvítu 

bókinni og Rósa Þorsteinsdóttir úr bókinni Einu sinni átti ég gott. Svo mun Jón 

Guðmundsson fræða gesti um trérennismíði. 

Á sunnudag verður meira harmóníkuspil og Þórar-

inn Eldjárn og Þórarinn Leifsson lesa úr bókum. Jóla-

skógurinn í Hjalladal verður opinn tvær helgar fyrir jól.

www.heidmork.is

Árný og Helga Guðrún kynntust 
fyrsta skóladaginn í arkitektúr í 
Árósum árið 2001. Þær fylgdust 
að, fluttu heim í byrjun árs 2008, 
fóru að vinna á teiknistofum og 
misstu báðar vinnuna á svipuðum 
tíma fyrir rúmu ári. „Þá fórum 
við að huga að einhverju öðru. 
Helga Guðrún hafði kynnst leiser-
tækni í skólanum og við fórum að 
leita að slíku tæki og fundum, rétt 
fyrir jólin. Þá fórum við að prófa 
okkur áfram með jólaskraut úr 
plexígleri,“ segir Árný en skraut-
ið, sem hannað er undir merkjum 
Stáss, vakti jákvæð viðbrögð. Því 
héldu þær áfram á sömu braut og 
bættu við skartgripalínu úr sama 
hráefni.

Fæðingarorlof hægði örlítið á 
framleiðslunni en þær stöllur eign-
uðust börn með 22 klukkustunda 
millibili. „Við erum vandræðalega 
samstiga,“ segir Árný og hlær. 
Starf þeirra lá þó ekki niðri þessa 
mánuði heldur héldu þær áfram að 
þróa vöruna og eru nú komnar á 
fullt skrið að hanna og útbúa jóla-
vöru fyrir þessi jól.

„Við erum innblásnar af íslensku 
útsaumsmynstri, höfum skoðað 
gamlar útsaums- og prjónabækur 
en fiktum svolítið í munstrunum,“ 
segir Árný og finnst skemmtilegt 
að blanda saman þessari gömlu 
hefð og hinu nýja efni, plexígler-
inu.

En hvað hafa þær upp á að 
bjóða? „Við erum með jólastjörnur 
í tveimur stærðum, þremur litum 
og fjórum mynstrum,“ svarar hún 
og bætir við að sérstaða stjarn-
anna sé sú að hægt er að taka þær 
í sundur og þannig pakkist þær vel 
þegar búið er að nota þær.

„Við erum að prófa okkur 
áfram með aðventukrans 
sem pakkast einnig niður í 
flatar pakkningar á stærð 
við plötuumslag. 
Grunnformið að 
honum er átta blaða 
rós,“ segir Árný.

Þeir sem vilja fjár-
festa í þessu fallega jóla-

skrauti geta litið við í 
Epal, Sirku á Akrueyri, 

safnbúð Þjóðminja-
safnsins, Kraumi og 

safnbúð Listasafns Íslands. Einn-
ig er hægt að senda fyrirspurn-
ir á vefsíðunni www.stass.is og á 
Facebook.  solveig@frettabladid.is

RAUÐ NÆRFÖT  sem klæðst er 

um jólin boða ást á nýju ári sam-

kvæmt gamalli mexíkóskri þjóðtrú.

Jólastjörnurnar eru þrívíðar 
en hægt er að taka þær 
í sundur og þá pakkast 
þær vel.

Árný Þórarinsdóttir og Guðrún Helga Vilmundardóttir hanna jólaskraut og skartgripi 
undir merkjum Stáss. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leiserskorið jólastáss
Árný Þórarinsdóttir og Helga Guðrún Vilmundardóttir segjast vandræða-
lega samstiga. Þær fóru í sama nám, misstu vinnu á sama tíma, eign-
uðust börn með fárra tíma millibili og hanna nú saman jólaskraut.

Stjörnurnar 
er hægt að 
fá í ýmsum 
stærðum 
og litum.

Fallegt þrí-
vítt jólatré.

Aðventu-
krans úr 
glæru 
plexí-
gleri.

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
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„Þetta er rosalega skemmtilegt á 
margan hátt. Það er frábært að fá 
að upplifa hvernig það er að setja 
upp svona sýningu upp á eigin 
spýtur og svo er félagslífið líka 
alveg æðislegt,“ segir Karítas Lax-
dal Bjarkadóttir, nemandi í tíunda 
bekk í Garðaskóla, um þátttöku 
sína í barna- og unglingaleikhús-
inu Borgarbörnum sem frumsýndi 
jólasöngleikinn María, asninn og 
gjaldkerarnir í Iðnó um síðustu 
helgi. Sýningar standa yfir fram 
til 20. desember.

Borgarbörn eru rekin af söng- 
og leiklistarskólanum Söng-
list, sem starfræktur er í sam-
vinnu við Borgarleikhúsið. Ásamt 
öðrum verkefnum hefur leikhúsið 
sett upp árlegar jólasýningar síð-
ustu ár. Meðal þeirra eru Rétta 
leiðin, og unglingaleikritið Alsæla. 
María, asninn og gjaldkerarnir 
var einnig sett á svið árið 2007, 
og er þetta því í annað sinn sem 

leikhúsið tekst á við þetta verk-
efni. 

Höfundur verksins er Erla Ruth 
Harðardóttir, en hún sér einnig um 
leikstjórn og leiðbeinir þátttakend-
um varðandi allt sem viðkemur 
uppsetningu á leikverkum ásamt 
Ragnheiði Hall. 

Þetta er í þriðja sinn sem 
Karítas tekur þátt í uppfærslu á 
vegum Borgarbarna. Í fyrri upp-
færslum steig hún á svið en er 
aðstoðar manneskja í þetta sinn, 
og sér ásamt tveimur öðrum um 
markaðssetningu, ljós, búninga 
og smink. „Þetta er mjög lærdóms-
ríkt,“ segir Karítas, og bætir við 
að hún hafi fullan hug á að starfa 
við leikhús í framtíðinni. „Þá yrði 
það frekar í sambandi við sjálfa 
leiklistina en undirbúninginn. Ég 
kann betur við mig á sviðinu.“

Ívar Elí Schweitz Jakobsson, 
nemandi í tíunda bekk Víðistaða-
skóla, hefur tekið þátt í þremur 

jólasýningum Borgarbarna en 
stundað söngnám í Sönglist síðan 
hann var sjö ára gamall. Þátttak-
endur í Borgarbörnum eru allt 
frá tíu ára til nítján ára gamlir, 
og Ívar segir samstarfið ganga 
eins og í sögu þrátt fyrir nokkurn 
aldurs mun á þeim elstu og yngstu. 
„Okkur sem erum eldri þykir bara 
gaman að vera góð við litlu krakk-
ana, þannig að það er allt í fína.“

Ívar stefnir á nám við Verslunar-
skóla Íslands í vor, þar sem hann 
hyggst reyna fyrir sér á söngsvið-
inu í uppfærslum skólans. „Mér 
þykir gaman að syngja en mút-
urnar sem ég fór í gegnum í sumar 
fóru dálítið með mig. Mér finnst 
þó jafnvel enn skemmtilegra að 
leika,“ segir hann.

Áhugasamir eru beðnir um að 
panta miða tímanlega í síma 590-
8838 eða 861-6722, eða í gegnum 
netfangið borgarbörn@gmail.com.
 kjartan@frettabladid.is

Setja sjálf upp sýningu 
Barna- og unglingaleikhúsið Borgarbörn frumsýndi nýverið jólasöngleikinn Maríu, asnann og gjaldkerana 
í Iðnó. Þátttakendur í sýningunni eru á aldrinum tíu ára til nítján ára og læra margt af uppfærslunni.

Ívar Elí og Karítas hafa bæði starfað með Borgarbörnum í nokkur ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það ríkir alltaf sérstök stemning á flóamörkuðum en núna fyrir jólin 
hafa nokkrar konur tekið sig til og ætla að vera með hönnunar- 

og flóamarkað á Nýbýlavegi 18, Kópavogi. „Neyðin kennir 
naktri konu að spinna og í þessu árferði hafa konur 

unnið meira að handverki en áður. Það er líka meiri 
og betri nýting á hlutum en verið hefur,“ segir 

Ástríður Ástráðsdóttir, ein af konunum sem 
koma að þessum markaði. „Á markaðnum 
er allt milli himins og jarðar. Konurnar eru 
margar með eigið handverk eins og lopa-

peysur og fleira úr ull, eins eru á markaðnum 
notuð og ný föt, skartgripir, antíkvörur og jólavörur allt frá 
jólasveinum Brians Pilkington til jólapappírs og jólakorta. 
Ágóðinn af jólakortunum mun einmitt renna til íslenskra 

barna sem eiga við sjúkdóm eða aðra erfiðleika að etja.“ 
„Við erum að prófa þetta í fyrsta sinn, höfum reynt að vera 

útsjónarsamar, bæði hvað varðar verð og gæði og svo mun vitaskuld jóla-
stemningin svífa yfir vötnum.“ Opnunartími er 10-18 báða dagana. Markaður-
inn verður opinn í desember ef vel gengur.  

Flóamarkaður í Kópavogi
HÖNNUNAR- OG FLÓAMARKAÐUR Á NÝBÝLAVEGI 18 Í KÓPAVOGI UM HELGINA.

Strandgötu 43  |  Hafnarfirði
Sími 565 5454

Nálastungudýnan

• Dregur úr vöðvaspennu
• Höfuð- háls- og bakver
• Hefur góð áhrif gegn st
• Er slakandi og bætir sve

Tilboð fram að jólumm
Hentug taska fylgir mmeð

Verð frá 9.750 kr.

gefur þér aukna orku og vellíða

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Gæludýr eru eigend-

um sínum afar kær. 

Mörg þeirra fá góðan 

mat á jólum 

og jafnvel 

gjafir. Sam-

kvæmt 

könn-

un sem 

gerð var í 

Bretlandi árið 1995 fá 

sjö af tíu gæludýrum 

jólagjafir frá eigendum 

sínum.

heimild: Netið

Ermahnappar úr smiðju 
Ljóssins eru falleg gjöf. 

Sigrún Magnúsdóttir með eina af húfunum sem hannaðar hafa verið í Ljósinu. 

Fyrsti sunnudagur í aðventu 
rennur upp á morgun. Af því 
tilefni verður kveikt á jólatrjám í 
bæjum víða um land.

Jólasveinar koma til byggða, 
börnin syngja og jólaljósin kvikna 
á grenitrjám í mörgum bæjum á 
landinu um helgina. Hér er upp-
talning á nokkrum hátíðum.

Jólahátíð verður á Hálsatorgi 
og nærliggjandi menningar-
stofnunum í Kópavogi á laugar-
dag. Hægt verður að taka þátt í 
laufabrauðsbakstri, hlusta á jóla-
söngva og fræðast um jólaköttinn 
svo eitthvað sé nefnt. Síðan verð-
ur kveikt á jólaljósunum á jólatré 
á torginu. www.kopavogur.is

Á Akureyri verður tendrað á 
jólatrénu á Ráðhústorginu á laug-
ardag. Tréð kemur frá vinabænum 
Randers í Danmörku. Big Band 
Tónlistarskóla bæjarins byrjar 
að spila klukkan 14.45 og dagskrá 
á sviði hefst klukkan 15. 

Í Hafnarfirði verður kveikt á 
jólaljósum á jólatrénu við Flens-
borgarhöfnina klukkan 15 á laug-
ardag. Tréð er gjöf frá vina-
bænum Cuxhaven í Þýskalandi. 
Lúðrasveit Hafnarfjarðar flytur 
nokkur lög og jólasveinar líta við. 
www.hafnarfjordur.is

Kveikt verður á jólatrénu í Mos-
fellsbæ á laugardag. Tréð stend-
ur á Miðbæjartorgi við Kjarna, en 
kveikt verður á ljósunum klukk-
an 16. Skólahljómsveit Mosfells-
bæjar leikur og barnakór Var-
márskóla syngur jólalög. www.
mos.is

Tendrað verður á jólatrénu á 
Garðatorgi í Garðabæ á laugar-
daginn klukkan 16. Jólatréð er 
gjöf frá Asker, vinabæ Garðabæj-

ar í Noregi. Athöfnin fer fram á 
Garðatorgi í nýja miðbæjargarð-
inum. 

Aðventuhátíð verður haldin á 
Austurvelli á sunnudag. Lúðra-
sveit Reykjavíkur leikur jólalög 
klukkan 15.30. Dómkórinn syngur 
nokkur lög klukkan 16 og að því 
loknu verða ljósin kveikt á Ósló-
artrénu. Bangsi litli úr Dýrunum 
í Hálsaskógi og Ljónið úr Galdra-
karlinum í Oz koma í heimsókn. 
Þrír hressir jólasveinar hafa 
laumast til byggða og heilsa upp 
á krakkana. Gerður G. Bjarklind 
er kynnir og dagskráin er túlk-
uð á táknmáli. Dagskránni lýkur 

klukkan 16.45. www.rvk.is
Menningarhátíð verður að 

Laugalandi í Holtum á sunnu-
daginn frá 13 til 16. Kvenfélag-
ið Eining stendur fyrir aðventu-
hátíðinni þar sem boðið er upp á 
bóka- og handverksmarkað, tomb-
ólu, jólasveina og fleira. Kveikt 
verður á jólatré og flutt hugvekja 
klukkan 13.45.

Í Borgarbyggð verður kveikt 
á jólatré við Tónlistarskólann í 
Borgarnesi á sunnudaginn klukk-
an 17. Jólasveinarnir koma af 
fjöllum og gleðja börnin og jóla-
tónlist ómar. Heitt súkkulaði veitt 
á staðnum. www.borgarbyggd.is

Ljósin kveikt um allt land

Dansað í kringum jólatréð á Austurvelli

Þær eru skrautlegar 
sumar töskurnar.

Jólaþorp Hafnarfjarðar er opið á aðventunni. Á sama tíma fer fram jólaleik-
ur á vefnum www.visithafnarfjordur.is. Með því að svara laufléttum spurn-
ingum er möguleiki á að fá glæsilega vinninga en dregið er úr réttum svör-
um alla aðventuna.
Meðal vinninga er gisting fyrir tvo á Hótel Hafnarfirði, heilsdagsferð með 
Íshestum, jólahlaðborð í Fjörukránni og gisting á Hótel Víking, helgarpakki 
frá Bílaleigu Akureyrar og ferð fyrir tvo með leiðsögn í jólaþorpið og miðbæ 
Hafnarfjarðar með Mountain Climbing.

Jólaleikur Jólaþorps Hafnarfjarðar
Á VEF JÓLAÞORPS HAFNARFJARÐAR ER HÆGT AÐ TAKA ÞÁTT Í JÓLAEIK EN Í BOÐI 
ERU GLÆSILEGIR VINNINGAR.

Jólahlaðborð í Fjörukránni er meðal vinninga í jólaleiknum.

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is
sími 512 5473

Þriðjudaga

Ljósið á Langholtsvegi 43 heldur 
handverksmarkað á morgun, 
sunndag, milli klukkan 12 og 18

Margs konar munir verða til sölu 
á handverksmarkaði Ljóssins á 
Langholtsvegi 43 sem haldinn er á 
morgun milli klukkan 12 og 18.

„Allir Ljósberar hafa lagt mikið 
af mörkum við að hanna og búa til 
fatnað, skartgripi, trévörur og allt 

mögulegt sem of langt 
væri upp að telja,“ 
segir Erna Magn-
úsdóttir brosandi. 

Hún er forstöðu-

kona Ljóssins, endurhæfingar- og 
stuðningsmiðstöðvar á Langholts-
vegi 43 og hún telur að þar sé í upp-
siglingu flottasti markaður sem 
sést hafi lengi. „Við köllum þetta 
handverksmarkað en ekki basar,“ 
tekur hún fram.

Hún segir fólk geta fengið þar 
fallegar jólagjafir úr leir, gleri, ull 
og silki og nefnir dúkkuföt, litrík-
ar barnahúfur og bútasaumsmuni 
sem dæmi. 

Kökubasar, ásamt kaffi og vöf-
flusölu verður á staðnum meðan 
á markaðinum stendur og allur 
ágóði rennur til styrktar starfsemi 
Ljóssins.

Láta ljósið skína



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

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

Við leitum að konum jafnt sem körlum í eftirfarandi starf:

Undirbúningsteymi - þrif og undirbúningur á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu, regluleg þrif á framleiðslusvæðum og skjalfærsla. Unnið er á þrískiptum vöktum á 
virkum dögum, viku í senn á dag- og kvöldvöktum og sjöttu hverja viku á næturvöktum.  

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

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 6. desember nk.

…þá bjóðum við 
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

Ef þú ert…
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur 
og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
góð/ur í að vinna í hóp
líkamlega hraust/ur 
með grunnþekkingu í ensku
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Kennari
á fataiðnbraut

www.tskoli.is

Fataiðnbraut Hönnunar- og handverksskóla 
Tækniskólans óskar eftir af leysingakennara á 
vorönn 2010. Um er að ræða fullt starf. 

Meistararéttindi í kjólasaumi eða klæðskurði og
kennsluréttindi eru skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember n.k.
Umsóknir ásamt ferilskrá berist til skólastjóra 
Hönnunar- og handverksskóla Tækniskólans á 
póstfangið tsi@tskoli.is. Upplýsingar veitir Þóra 
Sigurðardóttir, skólastjóri, í síma 514 9201.

Kjör samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans 
og KÍ.

www.alcoa.is
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Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er 
eitt af þeim fullkomnustu í heiminum og 
mikið hefur verið lagt upp úr því að búa 
til góðan og öruggan vinnustað. 
Starfsmenn vinna saman í teymum og 
hafa stöðugar umbætur að leiðarljósi. 
Vinnustaðurinn býður upp á margvísleg 
tækifæri til starfsþróunar.

Framtíðarstörf fyrir vélvirkja\vélfræðinga

Við leitum að fagmenntuðum vélvirkjum og vélfræðingum til að sinna fyrir-
byggjandi viðhaldi sem á að tryggja áreiðanleika framleiðslunnar og hámarka 
um leið nýtingu og endingu tækjabúnaðar. Unnið er í teymum með öðrum 
starfsmönnum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Sveinspróf í vélvirkjun eða vélfræðipróf skilyrði
Reynsla af almennri vélsmíðavinnu

Verkefnisstjóri í viðhalds- og áreiðanleikateymi

Ábyrgðarsvið:
- og hönnunarverkefni Fjarðaáls

Hæfniskröfur:

Framtíðarstörf hjá 

Alcoa Fjarðaáli

hjá Capacent í síma 540 1000 eða netfangið tomas.hrafnsson@capacent.is 

eða skráðu umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

Umsóknarfrestur fyrir þessi störf er til og með 7. desember.



LAUGARDAGUR  28. nóvember 2009 3

FASTEIGNIR
RÍKISSJÓÐS
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Icelandair Hótel Loftleiðir óskar 
eftir að ráða tæknimann til starfa.

Verksvið 
• Yfi rseta yfi r fundum og öðrum viðburðum
• Tæknilegur undirbúningur og frágangur fyrir fundi og  
 aðra viðburði
• Tilboðs og áætlunargerð fyrir fundi og aðra viðburði
• Viðhald og eftirlit með tæknibúnaði fundar og veislusala
• Þjónusta við ytri og innri viðskiptavini
• Ýmis verkefni fyrir tæknistjóra
• Aðstoð við önnur verkefni á hótelinu

Hæfniskröfur
• Iðnnám eða stúdentspróf
• Sjálfstæði, skipulögð og öguð vinnubrögð
• Snyrtimennska, kurteisi, þjónustulund
• Alhliða tækni- og tölvukunnátta ss. hljóðkerfi , 
 myndbúnaður, tölvubúnaður og hugbúnaður
• Tala og rita íslensku og ensku. Önnur tungumál eru  
 kostur

Umsóknir sendast til ráðstefnustjóra 
elinborgm@icehotels.is  fyrir 8 desember.

Icelandair Hótel Loftleiðir er 220 herbergja, fjögurra 
stjörnu hótel með fjölbreytta veitinga- og ráðstefnu-

aðstöðu. Hótelið er eitt af sjö hótelum Icelandair Hótel 
keðjunnar,  sem er leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi.

Nánari upplýsingar: www.icelandairhotels.is

Sérfræðingur 
Veðurstofa Íslands

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í 
rannsóknarverkefni á Snjófl óðasetri Veðurstofunnar á 
Ísafi rði. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs.

Starfssvið
Meginverkefnið felur í sér tölfræðilegar rannsóknir á 
snjófl óðagögnum. Við vinnuna er m.a. notað líkan sem 
reiknar fl æði snjófl óða.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði raunvísinda eða önnur 
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af vinnu við rannsóknir er kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Reynsla af útivist við íslenskar vetraraðstæður er kostur

Á Snjófl óðasetri Veðurstofunnar á Ísafi rði eru sjö 
starfsmenn. Setrið er í Vestrahúsinu þar sem einnig eru 
fjölmargar aðrar rannsóknarstofnanir og Háskólasetur 
Vestfjarða.

Um er að ræða fullt starf og  fara launin eftir kjarasamningi 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Harpa Grímsdóttir 
útibússtjóri Snjófl óðaseturs harpa@vedur.is, s. 8430413 og 
Borgar Æ. Axelsson mannauðsstjóri borgar@vedur.is, 
s. 5226000.

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2009.

Umsóknir sem greina frá menntun og fyrri störfum skulu 
berast Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík 
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt 
„Sérfræðingur á snjófl óðasetri“. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þróa stefnu fyrirtækisins á svið sölumála.
• Stjórna sölustarfi nu/sölumönnum og samskiptum við viðskiptavini  
   fyrirtækisins og efl a tengsl við þá, innanlands og erlendis.
• Birgðastýring fullunnar vörur og starfsmenn á lager.
• Öfl un nýrra viðskiptavina.
• Áætlana- og skýrslugerð er tengist sölumálum fyrirtækisins. 
• Sýna frumkvæði í uppbyggingu og þróun sölustarfs fyrirtækisins.
• Þjónusta viðskiptavini okkar eins og best verður á kosið.

Menntun og reynsla sem starfi ð kallar á:
• Menntun og/eða reynsla á svið sölu- og/eða markaðsmála.
• Stjórnunarhæfi leikar og áhugi á ullar- / fataiðnaði.
• Tungumálakunnátta; enska og eitt norðurlandamál í það minnsta.
• Tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel líkana.
• Góðir samskiptahæfi leikar gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

Glófi  ehf./ VARMA óskar eftir 

að ráða Sölustjóra
Leitað er að einstaklingi með áhuga á framleiðslu og sölu á fatnaði, 
ásamt reynslu af sölu- og markaðssetningu.

Markmið starfsins:
Sjá um, skipuleggja, stýra og framfylgja sölustarfi  fyrirtækisins með það að leiðarljósi að ná sem bestum árangri hvað varðar nýtingu á 
framleiðslugetu og samsetningu á framleiðsluvörum þess á hverjum tíma.

Umsóknir sendist afgreiðslu Fréttablaðsins box@frett.is merktar “VARMA Ísland” fyrir 8. desember n.k.

Glófi  framleiðir, undir vörumerkinu VARMA, hágæða  ullarvörur, einkum úr íslenskri ull, bæði fl íkur og smávörur svo sem húfur, trefl a, sjöl, 
vettlinga, sokka  og ýmsar mokkavörur úr íslensku lambskinni. Þá selur Glófi  teppi undir vörumerkjunum Álafoss og Álafoss Interior. 
Glófi  hefur í gegnum árin verið þekkt fyrir að vera leiðandi í þróun á prjónavöru á Íslandi. Útfl utningur er vaxandi þáttur í starfsemi fyrirtæki-
sins. Fyrirtækið er með þrjár starfsstöðvar; framleiðslu á Akureyri, Hvolsvelli og Kópavogi og skrifstofu og dreifi ngu í Kópavogi. Alls starfa hjá 
fyrirtækinu rúmlega 40  starfsmenn. Sjá nánar www.varmaiceland.is og www.varmadesign.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að hafa lokið réttindanámi kennara.
• Nauðsynlegt er að hafa framhaldsmenntun á háskólastigi á sviði uppeldis- og 
 kennslufræðimála og/eða menntastjórnunar eða aðra sambærilega menntun.
• Nauðsynlegt er að hafa góða reynslu af kennslu og stjórnun í grunnskóla.
• Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri fræðslusviðs, sími 570 1500.

www.kopavogur.is  job.is

KÓPAVOGSBÆR

Fræðslusvið Kópavogs
Deildarstjóri grunnskóladeildar

Deildarstjóri grunnskóladeildar hefur umsjón 
með faglegu starfi grunnskóladeildar, starfar 
að faglegri þróun og ráðgjöf til grunnskólanna 
og tekur þátt í stefnumótun skólamála með 
sviðsstjóra, skólastjórnendum og skólanefnd.  
Hann sinnir eftirliti með grunnskólahaldi í 
samræmi við lög og reglugerðir og hefur 
umsjón með greiningarvinnu, áætlana- 
og skýrslugerð vegna faglegra málefna 
grunnskólanna auk þess að sinna verkefnum 
tengdum sérfræðiþjónustu grunnskóla.  
Deildarstjóri grunnskóladeildar skipuleggur 
endur- og símenntun skólastjórnenda, kennara 
og annarra starfsmanna grunnskóla og stuðlar 
að samræmingu og samstarfi milli skólastiga.

Umsóknum skal skila með ferilskrá
 til sviðsstjóra á netfangið 

annabs@kopavogur.is
merkt „deildarstjóri grunnskóladeildar“. 

Einnig er hægt að sækja um 
starfið á job.is

Umsóknarfrestur er til og með 
12. desember 2009.

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast á dagvaktir í fullt starf, 
og í hluta starf.
Upplýsingar veittar á staðnum.

Skólavörðustíg 3a | Opið daglega kl. 9-18.30

Starf á ferðaskrifstofu 
Óskum eftir starfsmanni í fullt starf 

í innanlandsdeild okkar.
 
Hæfniskröfur:
•  Reynsla af störfum á ferðaskrifstofu
•  Starfsmaður þarf að vera skipulagður að upplagi
•  Mjög góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta skilyrði.
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg.
•  Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Einungis er tekið við skrifl egum umsóknum til Ferða-
þjónustu bænda, Síðumúla 2, 108 Reykjavík eða á 
netfang: erlap@farmholidays.is

Umsóknarfrestur er til 5. desember. Upplýsingar eru ekki 
veittar í síma eða á skrifstofu okkar.  
 
Ferðaþjónusta bænda/Bændaferðir er rótgróið fyrirtæki 
sem sérhæfi r sig annars vegar í sölu á gistingu og afþreyingu 
hjá ferðaþjónustubændum innanlands og hins vegar í skipu-
lagningu og sölu utanlandsferða s.s. útivistarferða, sérferða 
og hinna sígildu Bændaferða. Metnaður er lagður í gott 
starfsumhverfi  og að veita persónulega og góða þjónustu. 
Nánar má lesa um fyrirtækið á www.sveit.is og 
www.baendaferdir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Auglýsingasími

– Mest lesið

 
Lux International with HQ in Zug Switzerland has operations in more than 35 
markets worldwide engaging 15.000 Employees. Founded in 1901 by Mr. Axel 
Wennergren, Lux has a long tradition of selling high-quality household appli-
ances. Today we serve more than 25 million satisfi ed customers. We are now 
experiencing a rapid growth within our existing and new markets. In order to 
keep up with our growth we are looking to take onboard 4-5 highly qualifi ed 

INTERNATIONAL EXECUTIVE TRAINEES

Lux Norway will start up with new Distributors in Island during 
2012. We will Train the Trainees for 24 months in Norway.
You will take part in our International Executive Trainee Program. 
During Step I-IV you will be based in  Norway. You need to speak 
fl uent Norwegian. Thereafter you will move back to Island for start 
up as a Distributor for Lux Norway. 

Step I    6-9 months
 •  Comprehensive Product and Sales Training
 •  Direct sales of Lux household appliances
 •  Lux Business School Module I

Step II    6-9 months 
 •  Leadership Training
 •  Assigned as Team Leader leading 2-5 Partners in their  
    daily work and duties
 •  Lux Business School Module II

Step III    3 months
 •  Advanced Leadership Training
 •  Assigned as Assistant Branch Manager, this crash course
     in our business model and culture aims at preparing you 
    for the next step
 •  Lux Management School Module I

Step IV   Branch Manager  6-12 months
 •  Practical Leadership Training
 •  Branch Manager fully responsible for 5-10 Partners 
 •  Lux Management School Module II and III
 •  The Executive International Trainee will join the Lux 
    Academy   – our prestigious Leadership school with 
    participants from all around the world 

Your profi le
 •  Age 23-38 with Academic or diploma degree (preferred)
 •  Determined to succeed within sales and to grow as a leader 
 •  Genuine interest in people and different cultures 
 •  Positive mindset, dynamic, hardworking with strong 
     interpersonal skills
 •  Good Norwegian Langue’s skills

For further information – please visit www.lux.no  or contact 
Odd Richard Bjørnvoll +47 41542315 

Please forward your application and CV in English to 
odd.r.bjoernvoll@lux.no  before January 31, 2010

Síðumúla 5  108 Reykjavík

Sími 511 1225   Fax 511 1126

www.intellecta.is

Blindravinnustofan var stofnuð árið 
1941 og er í eigu Blindrafélagsins. 
Frá stofnun hefur hún verið 
ómissandi hlekkur í atvinnumálum 
blindra og sjónskertra á Íslandi. 
Markmiðið með starfrækslu hennar 
er að veita blindum og sjónskertum 
atvinnu, þjálfun og endurhæfingu 
til annarra starfa. Hjá vinnustofunni 
starfa 26 starfsmenn. 

Helstu verkefni Blindravinnu-
stofunnar eru að merkja og pakka 
hreingerningarvörum sem m.a. eru 
seldar í Bónus, Hagkaupum, 10-11, 
Nóatúni, 11-11 og Húsasmiðjunni. 
Þá tekur Blindravinnustofan að sér 
pökkunarverkefni af öllu tagi.

Ef þú vilt...
spyrjast nánar fyrir um  þetta starf er þér velkomið 
að hafa samband við Þórð S. Óskarsson eða 
Gísla Á. Gíslason hjá Intellecta í síma 511 1225. 

Umsókn...
sendist til Intellecta á neðangreint heimilisfang eða 
á thordur@intellecta.is til og með 7. desember 
2009.  Umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri 
störfum og helstu verkefnum sem umsækjandi 
hefur tekist á við á undanförnum árum og sem 
hann telur að koma muni að gagni í þessu starfi. 

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar og verður öllum umsóknum svarað.

Helstu verkefni:
• Sinna öflugu markaðs- og sölustarfi og ná til fleiri 
   viðskiptavina
• Vera í nánum samskiptum við innkaupastjóra og 
   aðra sem taka ákvarðanir um vörur í verslunum
• Vera fylginn sér í áherslum og setja metnaðarfull markmið
• Fara á sýningar erlendis og á Íslandi til að fylgjast með 
   markaðnum og finna nýjar leiðir í framleiðslu og sölu
• Leita nýrra leiða og verkefna til að efla starfsemi 
   Blindravinnustofunnar
• Þátttaka í fundum með stjórn Blindravinnustofunnar

Þú þarft að:
• Hafa menntun sem nýtist í starfi
• Beita árangursmiðuðum aðferðum
• Vera skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum
• Hafa reynslu af sölu- og markaðsstarfi eða 
   viðskiptastjórnun
• Vera  tilbúinn að umgangast fólk með mismunandi
   starfsgetu með opnum huga og jákvæðni.
• Vera áræðinn og skipulagður til að taka starfsemina 
   enn lengra í viðskiptum

Til að veita forstöðu Blindravinnustofunni ehf. í Reykjavík er leitað að öflugum

- sem mun leggja áherslu á sölu- og markaðsmál
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Framkvæmdastjóra

Skrifstofustjóri - lögfræðingur - hagfræðingur
Í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er laust til umsóknar starf skrifstofustjóra á skrifstofu viðskiptamála. Undir skrifstofuna 
heyra m.a. málefni er varða kauparétt, þjónustuviðskipti, samkeppnisrétt, samningarétt, fyrningu, félagarétt, innheimtulög og 
ábyrgðarmenn, viðskiptabréf, hugverkaréttindi á sviði iðnaðar, endurskoðendur, bókhald og ársreikninga auk framkvæmdar 
EES- samningsins og almennra lögfræðimála á sviði ráðuneytisins. Þá er laust til umsóknar starf lögfræðings á sömu skrifstofu. 

Einnig er laust til umsóknar starf hagfræðings á skrifstofu efnahagsmála. Undir skrifstofuna heyra m.a. hagfræðilegar athug-
anir, eftirfylgni við efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, umsjón með efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins, málefni Seðlabanka Íslands og Hagstofu Íslands og samskipti við alþjóðastofnanir á sviði efnahagsmála. 

Í öllum tilvikum er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Um laun og önnur starfskjör skrif-
stofustjóra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð nr. 47/2006. Laun lögfræðings og hagfræðings greiðast 
samkvæmt kjarasamningi FHSS og fjármálaráðherra.

Starfssvið:
• Ábyrgð á skrifstofu viðskiptamála og verkaskipting innan hennar
• Yfi rsýn yfi r málefni og verkefni sem undir skrifstofuna heyra
• Þátttaka í stefnumörkun með yfi rstjórn ráðuneytisins
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði
• Framhaldsmenntun í lögum (LLM) æskilegt
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi  
• Hæfni í mannlegum samskiptum og leiðtogahæfi leikar
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefnasviði  
 ráðuneytisins æskileg og þá einkum þeim málafl okkum er  
 heyra undir skrifstofu viðskiptamála.
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu 
 Norðurlandamáli nauðsynleg.

Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumörkun
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi  
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefnasviði  
 ráðuneytisins æskileg og þá einkum þeim málafl okkum er  
 heyra undir skrifstofu viðskiptamála.
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu 
 Norðurlandamáli æskileg

Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumörkun
• Hagfræðileg greining
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði eða viðskiptafræði
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi  
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefnasviði  
 ráðuneytisins æskileg og þá einkum þeim málafl okkum er  
 heyra undir skrifstofu efnahagsmála.
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu 
 Norðurlandamáli æskileg

Skrifstofustjóri:

Lögfræðingur: 

Hagfræðingur:

Nánari upplýsingar veitir Jónína S. Lárusdóttir ráðuneytisstjóri í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu. Umsóknarfrestur 
er til og með 12. desember nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
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Forritari í hugbúnaðarþróun
Starfslýsing
Spennandi starf við hönnun og þróun á stöðluðum, 
alþjóðlegum hugbúnaði í öflugu þróunarteymi með 
góðan starfsanda. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfis-

fræði eða sambærileg menntun.
• Haldgóð starfsreynsla af þróun hugbúnaðarkerfa.
• Metnaður, öguð vinnubrögð og góð samstarfs-

hæfni.

Ráðgjöf og þjónusta
Starfslýsing
Spennandi tækifæri í þjónustu og ráðgjöf á sviði DNS, 
DHCP og IP stjórnun. Við þjónum alþjóðlegum stór- 
fyrirtækjum á okkar fagsviði.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfis-

fræði eða sambærileg menntun.
• Haldgóð starfsreynsla af þjónustu hugbúnaðar-

kerfa.
• Góð enskukunnátta er skilyrði.
• Góð framkoma og samstarfshæfni.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist til: 
careers@menandmice.com.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir 
og fyrirspurnir.

Umsóknir óskast sendar fyrir 15. desember nk.

Menn og mýs er rótgróið hugbúnaðarfyrirtæki, stofnað árið 
1990. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróun og sölu hugbúnaðar-
lausna fyrir IP address management í Microsoft og Linux 
netumhverfi. Menn og Mýs þróa eingöngu staðlaða vöru 
fyrir alþjóðlegan markað. Viðskiptavinir okkar eru alþjóðleg 
stórfyrirtæki sem þurfa heildstæða lausn við stjórnun og 
eftirlit á DNS, DHCP og IP skilgreiningum.
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Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs 
á auglýstri tillögu að deiliskipulagi.

Kópavogsbær

Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. og 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst afgreiðsla 
bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögu:

Hafnarfjarðarvegur – Skeljabrekka – Nýbýlavegur, auglýsingarskilti, breytt deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar samþykkt þann 
27. október 2009 tillögu að deiliskipulagi auglýsingarskilti við Hafnarfjarðarveg. Athugasemd og ábending barst og hefur þeim aðila 
sem sendi inn athugasemd verið send umsögn skipulagsnefndar. Málsmeðferð var skv. 1. mgr. 26 . gr. Skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með 
samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar með kæru sbr. 8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. 
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda. 

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar skipulagsáætlanir er hægt að nálgast á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 200 
Kópavogi milli kl. 8:30 og 16:00 mánudaga til fi mmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00.

Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.
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HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FÖRÐUN?

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

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

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

netfang: idan@idan.is

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin 
sem hér segir ef næg þátttaka fæst:

Málaraiðn í janúar.
Bifvélavirkjun og bifreiðasmíði 29.–30. janúar, 
bílamálun 5. febrúar.

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

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

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

Sveinspróf í öðrum greinum verður haldið ef næg þátt-
taka fæst.

Umsóknarfrestur er til 1. desember. 

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfi rlit og burtfararskírteini með einkunnum 
eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast 
í desember 2009.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi 
eftir iðngreinum.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð má nálgast á 
heimasíðu okkar, veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

TÆKNISTJÓRI
Stórt fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 

leitar að tæknistjóra.

Umsækjandi þarf að geta forritað í

 Windows og Linux 

og hafa þekkingu á forritun í PHP, Ruby og Pearl.

Hann þarf einnig að hafa þekkingu á síma- og 

netkerfum sem og góða enskukunnáttu.

Umsóknir skulu senda á netfangið 

bjartaframtid@gmail.com fyrir 

3. desember n.k.

Öllum umsóknum verður svarað.

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum leitar eftir forstöðumanni 
í búsetuþjónustu á Ísafirð frá og með 15. Janúar 2010.

Um er að ræða 100% starf.

Ábyrgðarsvið forstöðumanns:
# ber ábyrgð á rekstri og þjónustu tveggja íbúðakjarna
# ber ábyrgð á innra starfi, starfsmannamálum og samskiptum við   
aðstandendur og samstarfsstofnanir.
# ber ábyrgð á áætlunargerð búsetuþjónustu í samræmi við 
stefnumótun svæðisskrifstofu.

Menntun og hæfniskröfur:
# háskólamenntun innan málasviðs, s.s.  þroskaþjálfun eða 
sambærileg menntun.
# reynsla og þekking á málefnum fatlaðra.
# stjórnunarreynsla æskileg.

Í boði er:
# fjölbreytt stjórnunarstarf
# gott starfsumhverfi
# stuðningur og fræðsla  

Umsóknarfrestur er til 10. desember n.k.  Nánari upplýsingar veita Sóley Guðmundsdóttir 
framkvæmdarstjóri eða Sigfríður Hallgrímsdóttir  sviðsstjóri í síma 456 5224

Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og BHM, eða því stéttarfélagi sem við á.
Umsóknareyðuböð liggja frammi á Svæðisskrifstofu Vestfjarða, Hafnarstræti 1,  400 Ísafirði 
og á heimasíðu Svæðisskrifstofunnar www.svest.is.

Átt þú þér draum?
Um að starfa í faðmi fjalla blárra þar sem  gnótt er af menningu 
og góðu mannlífi ?  Ef svo er ættir þú að lesa lengra.

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Virkjanaframkvæmdir Panama
Ístak óskar eftir að ráða verkfræðing til starfa við virkjanaframkvæmdir 

í Panama. Um er að ræða aðstoð við stjórnun á byggingarstað.

Framkvæmdir Jamaíka
Ístak óskar eftir að ráða verkfræðing til starfa við framkvæmdir á 

Jamaíka. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu af bygginga-

framkvæmdum.

Framkvæmdir Noregi
Ístak óskar eftir að ráða verkfræðing til starfa við framkvæmdir í Noregi.

ÍSTAK ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA VERKFRÆÐINGA TIL STARFA 
VEGNA FRAMKVÆMDA ERLENDIS
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Álafosskvos 
– yfi rborðsfrágangur 

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í yfi rborðsfrágang í Álafosskvos 
í Mosfellsbæ. Um er að ræða jarðvinnu, lagnir, malbikun og 
hellulögn. Verkinu er skipt í 2 áfanga og eru áætluð verklok 15. 
nóvember 2010.

 Helstu magntölur: 
 Malbikun: 1400 m2
 Hellulögn: 1000 m2
 Grjóthleðsla: 200 m2
 Þökulögn: 1800 m2
 Trjábeð:   850 m2

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í þjónustuveri Mosfells-
bæjar Þverholti 2, frá og með þriðjudeginum 1. desember n.k. 
Tilboðum skal skilað á bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar 2. hæð 
fyrir kl. 11:00  þriðjudaginn 15.desember n.k, þar sem þau 
verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Umhverfi ssvið Mosfellsbæjar

Fimmtudaginn 3. desember n.k., á 
alþjóðadegi fatlaðra , boða  Ás styrktarfélag  

og Landssamtökin Þroskahjálp 
til morgunverðarfundar.

Ás styrktarfélag mun þá  fagna útgáfu bókar um 
50 ára sögu Styrktarfélags vangefi nna sem nefnist 

“Viljinn í verki”. 

Einnig mun  Árni Páll Árnason félags- og 
tryggingamálaráðherra, afhenda “múrbrjóta” 

Landssamtakanna Þroskahjálpar  í viðurkenningar-
skyni fyrir vel unnin störf í þágu fatlaðs fólks.  

Fundurinn verður haldinn á  Grand Hóteli Reykjavík 
(Hvammi) og hefst kl. 8:30 með morgun-

verðarhlaðborði.

Auglýsing um styrki til rannsókna 
á stofnum villtra fugla og villtra 

spendýra

Samkvæmt 3. mgr. 11. gr. laga nr. 64/1994, 
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og 
villtum spendýrum, eins og henni var breytt með 
39. gr. laga nr. 164/2002, úthlutar umhverfi s-
ráðherra fé til rannsókna af tekjum vegna sölu 
veiðikorta.

Umhverfi sráðuneytið auglýsir eftir umsóknum 
um styrki til rannsókna á stofnum villtra dýra sem 
undir áðurnefnd lög falla og heimilt er að veiða. 
Skrifl egar umsóknir skulu berast ráðuneytinu, 
Skuggasundi 1, 150 Reykjavík, merktar Veiði-
kortasjóður, fyrir 30. desember 2009. Ráðu-
neytið mun að fenginni umsögn Umhverfi sstofnunar 
úthluta styrkjum í febrúar 2010.

Umhverfi sráðuneytið
26. nóvember 2009

Styrkir til úrbóta á 
ferðamannastöðum
Íslensk náttúra er eitt helsta aðdráttarafl Íslands í hugum ferðamanna. Stefna íslenskra stjórnvalda er að
ferðaþjónustan í landinu starfi sem mest í anda sjálfbærni. Liður í því er markviss uppbygging og fyrirbyg-
gjandi aðgerðir til verndunar íslenskrar náttúru.

Ferðamálastofa auglýsir styrki til úrbóta í umhverfismálum fyrir árið 2010. Sérstök áhersla verður lögð 
á verkefni tengd sjálfbærri ferðaþjónustu fyrir alla sem hafa heildrænt skipulag og langtímamarkmið að
leiðarljósi. Styrkir skiptast í tvo meginflokka:

1. STYRKIR TIL SMÆRRI VERKEFNA ER VARÐA ÚRBÆTUR Á FERÐAMANNASTÖÐUM:
Veittir verða styrkir til smærri verkefna til úrbóta í umhverfismálum. Hámarksupphæð hvers styrks verður 500 þúsund krónur og 
er hann ætlaður fyrir efniskostnaði. Ekki er veittur styrkur vegna vinnuframlags. Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis 
og mannvirkja er tengjast viðkomandi verkefni eftir að framkvæmdum lýkur.

Umsókn skal innihalda:
a) Kostnaðar- og framkvæmdaáætlun
b) Afrit af skipulagi svæðis og/eða skriflegt samþykki viðkomandi yfirvalda vegna verkefnisins
c) Teikningar af mannvirkjum, þar sem það á við, og/eða skriflegt samþykki byggingarfulltrúa
d) Skriflegt samþykki allra landeigenda og húsráðenda

Ekki kemur til greiðslu styrks fyrr en að undangengnum skriflegum samningi milli Ferðamálastofu og styrkþega. 

2. STYRKIR TIL UPPBYGGINGAR Á FJÖLSÓTTUM FERÐAMANNASTÖÐUM OG NÝJUM SVÆÐUM:
Veittir verða styrkir til úrbóta í umhverfismálum og uppbyggingar á nýjum svæðum fyrir ferðamenn. Styrkupphæð getur að há-
marki orðið 50% af kostnaðaráætlun. Verkefni þar sem skipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi liggur fyrir njóta áfram 
forgangs en nú verður einnig hægt að sækja um styrki fyrir skipulags- eða hönnunarvinnu ásamt undirbúningsrannsóknum. 
Sérstök áhersla verður lögð á að styrkja verkefni sem hafa sjálfbærni og langtímamarkmið í umhverfismálum að leiðarljósi. 
Ferðamálastofa áskilur sér rétt til að fara yfir skipulag og hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki.

Umsókn skal innihalda:
a. Kostnaðar- og framkvæmdaáætlun
b. Afrit af skipulagi svæðis og/eða skriflegt samþykki viðkomandi yfirvalda vegna verkefnisins
c. Teikningar af mannvirkjum, þegar það á við, og/eða skriflegt samþykki byggingarfulltrúa
d. Skriflegt samþykki allra landeigenda og húsráðenda

Vakin er athygli á að styrkþegi stjórnar framkvæmdum sjálfur og er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkjum er 
tengjast viðkomandi verkefni eftir að framkvæmdum lýkur. Ekki kemur til greiðslu styrks fyrr en að undangengnum skriflegum 
samningi milli Ferðamálastofu og styrkþega. 

Hverjir geta sótt um:
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.  Við úthlutun verður 
m.a. tekið mið af ástandi og álagi á svæði, og mikilvægi aðgerðanna út frá náttúruverndarsjónarmiðum. Einnig verður tekið tillit 
til þess hvort viðkomandi verkefni nýtur þegar fjárstuðnings opinberra aðila. Ekki verður sérstaklega litið til dreifingar verkefna 
eftir landshlutum.   

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar 2010. Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Meðfylgjandi gögn:
Með öllum umsóknum skal skila inn gögnum er sýna fram á mikilvægi framkvæmdarinnar sem og skriflegu samþykki hlu-
taðeigandi aðila s.s. landeigenda, sveitarfélags og umhverfisyfirvalda ef með þarf.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknareyðublöð má finna á www.ferdamalastofa.is og á skrifstofu stofnunarinnar að Strandgötu 29, 600 Akureyri. Nánari 
upplýsingar veitir umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5510 eða á sveinn@icetourist.is. 

Ferðamálastofa starfar samkvæmt lögum nr. 73/2005 um skipulag ferðamála. Helstu verkefni stofnunarinnar eru einkum: 
1. Útgáfa leyfa, skráning á starfsemi og eftirlit með að skilyrðum fyrir þeim sé fullnægt. 2. Þróunar-, gæða- og skipulagsmál ferða-
þjónustu, þ.e. framkvæmd markaðrar ferðamálastefnu, samræming umhverfis- og fræðslumála, miðlun upplýsinga, svæðis-
bundin þróun og alþjóðlegt samstarf. 3. Markaðs- og kynningarmál ferðaþjónustu, í samræmi við ákvörðun ráðherra hverju sinni.

Geirsgata 9  I  101 Reykjavík  I  Sími 535-5510  I  upplysingar@icetourist.is  I  www.icetourist.is

Strandgata 29  I  600 Akureyri  I  Sími 464 9990  I  upplysingar@icetourist.is  I  www.icetourist.is

www.ferdamalastofa.is
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BÍLAR &
FARATÆKI

BMW 318IA Árgerð 09/2004, ekinn 
69þ.km, ssk, leður, verð aðeins 
2.490.000kr, rnr 150410. Sjá nánar 
á www.stora.is. Vegna mikillar sölu 
vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og 
á svæðið til okkar.

VW Golf Trendline Árgerð 09/2005, 
ekinn 59þ.km, ssk, verð 1.890.000kr, 
rnr 140293. 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

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

Range Rover Sport HSE V8 dísel , 
árg.2008, ek. 43þús.km, 273 hö, 
sjálfsk, leður, lúga, krókur, Stór glæsi-
legur umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett 
verð 10500þús.kr!bíllinn er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

TOYOTA LAND CRUISER. Þetta er nýr 
ókeyrður LC 120, silfur grár, sjálfskipt-
ur, LX, samlitur, ný VX dekk og felg-
ur, 8 manna, sóllúga, Okkar verð 8,7 
millj.. kostar 9,9 millj úr UMBOÐINU . 
Rnr.102518

TOYOTA LAND CRUISER 120 afhendist 
á 44“. Árg 2008, ekinn 42 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur.Læstur framan og að aftan 
- Koni demparar - OME gormar - Prófíl 
beisli að aftan - Spil biti að framan - 
Aukatankur - 3“ púst - Spoiler - Filmur 
og fleira grind að framan Verð 9.9. millj 
skipti á ódýrari ATH .. Rnr.129563.

LYNX RAVE XTRIM 800 136“. Árg 
2007, ekinn 2700 km. Verð 1.190 þús. 
Rnr.127571 .. V I Ð ERUM FYRIR OFAN 
ÖLGERÐINA.. SKRÁÐU SLEÐANN ÞINN 
HJÁ HÖFÐABÍLAR.IS OG LEXI.IS

ARCTIC CAT F 1000. Árgerð 2007, ekinn 
2 þ.km . Verð 1.350 þús. Rnr.129343 .. 
V I Ð ERUM FYRIR OFAN ÖLGERÐINA.. 
SKRÁÐU SLEÐANN ÞINN HJÁ 
HÖFÐABÍLAR.IS OG LEXI.IS

YAMAHA PHAZER FX 500. Árgerð 
2007, ekinn 700 km . Verð 1.090 þús 
Rnr.129583 .. V I Ð ERUM FYRIR OFAN 
ÖLGERÐINA.. SKRÁÐU SLEÐANN ÞINN 
HJÁ HÖFÐABÍLAR.IS OG LEXI.IS

POLARIS 700 RMK DRAGON 155“. Árg 
2007, ekinn 1650 km Verð 1.390. þús 
Rnr.129390 .. V I Ð ERUM FYRIR OFAN 
ÖLGERÐINA.. SKRÁÐU SLEÐANN ÞINN 
HJÁ HÖFÐABÍLAR.IS OG LEXI.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

NISSAN PATROL GR 37 „. Árgerð 2005, 
ekinn 79 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
4.980.000. Rnr.242301. Vegna mikillar 
sölu undanfarið óskum við eftir bílum 
á staðinn og á söluskrá okkar.WWW.
BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 

laug. 12-16.
www.bilalif.is

Vilt þú kaupa selja eða 
skipta ?

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta 
úrval landins á bifreiðum og stórlækkað-
an 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 990.þ stgr
VW PASSAT 1.8 TURBO, árg 2002, ek 
121.þ km, Sjálfskiptur, Leður, Topplúga, 
Kastarar, Ásett verð 1.490.þ Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 5672700

TILBOÐ 850.þ
FORD MUSTANG COUPE, árg 1999, ek 
121.þ km, 3.8L V6 Beinskiptur, Álfelgur, 
Spoiler, Ásett Verð 1.290.þ Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

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.

Til sölu Lexus SC430 árg 2003 ekinn 
16þkm, blæjuharðtoppur, ljóstleður, 
M Levinson hljómkerfi, navi, rafm í 
öllu,xenon ljós, sami eigandi frá 2004, 
uppl. í s: 892 1116 og 892 5005.

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum, 
árg 2005, ekinn 60þ km, einn með 
öllu, kæling í sætum samlitur, xenon-
ljós,cromeálfelgur 7 manna, uppl í s: 
892 1116

Honda Crv ‘árg 00, skoðaður ‘10, ssk , 
ek 120þ. V. 770.þ Uppl í S. 868 4281.

Citroen C4 árg.’05, ekinn 61þ. 
Toppeintak. Yfirtaka afb. 35 þús. á mán. 
S 660 8828/ berghaf@hotmail.com

Gullmoli, sem nýr. Toyota Rav4 árg’05. 
Ekinn 46þ km. Lán fylgir. S:895 6160

Subaru Outback H6-3.0. Árg. 02. ek. 
91 þús. Mjög gott eintak! Fullkomin 
þjónustubók. listav 1790 þ. Tilboð ósk-
ast. Uppl í S: 895-8684 eða jonhjon@
simnet.is

Til sölu Crysler 300 C HEMI árg. ‘07. 
Ekinn 15þús mílur. Bíll með öllum 
aukabúnaði. Til sýnis á bílasölunni bill.
es. eða 896 0015

Fjarskafallegur Nissan Almera árg. ‘99 
nýsk. ‘10 ekinn 135þ. vel meðfarin 
og góður bill verð 340,000 uppl. í S. 
692-8526.

Toyota Yaris 1.3 10/06 ek30. 300þús 
út og yfitaka ísl lán 1160þús. Sími 
863 8587.

Hyundai Santa Fe 4x4, árg. ‘05. Diesel, 
ein með öllu. Ek. 80þ. Gott verð. S 
897 0068.

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.

Isuzu pickup árg. 2000 ek. 180þ. m. 
pallhúsi V. 800þ. Uppl. í s. 846 4628.

Bílapartar ehf

Bílar til sölu
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Kia Grand sportage árg.’98 ek 130þ. 
bsk. V. 400þ Uppl í S. 846 4628

Daewoo Nubira árg. ‘00. Ekinn 101þús. 
Sjálfsk. Skoða skipti. Borga 300þús 
með. S 698 2306

Terrano II 5 SE, 2,4 l, árgerð 1997, ekinn 
215 þús. Mjög mikið endurnýjaður . 
Uppl: 824-1849

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

Til sölu Suzuki RM-Z árg. ‘07. Mjög lítið 
notað og er í toppstandi. Verð 570 þús. 
Nánari uppl. í s. 821 1770.

Chrysler 300c 3.5 lt árg. ‘06. Ek. aðeins 
38þ. Dökkrauður. Ásett v. 3.m. Tilb. 
2.7m stgr. S. 866 8595.

Isuzu Trooper ‘00, 3,0 disel, sjálfsk, 7 
manna, ekinn 185 Þ. Verð 980Þ. Uppl. 
í s. 8926850

Vegna flutninga til sölu Yaris árg. ‘99. 
Ekinn 204 þús. Þriggja dyra, hvítur. 
Fæst á 220 þús. staðgr. Uppl. í s. 823 
4228.

Toyota Hiace árg. ‘03. Ekinn 167þús. 
Áhvílandi 2,2 millj. Fæst á yfirtöku. 
Fjórhjóladrifinn, beinsk. Afb. 35þús. á 
mán. Uppl. í s 891 8982

Verð aðeins 195þ
MMC Carisma ‘98 5G. Ek 150þ. V 
195þ. Peugot 306 ST ‘99 5G V 155þ. 
S 844 6609

Svartur Golf árg. ‘98 m. nýja laginu, 
skoðaður. Verðtilboð. Uppl í S. 896 
5894 & 869 7211.

CARCHIP PRO Fylgstu með akstrinum, 
sparaðu bensín og lestu bilunarkóða. 
Kíktu á www.car.is S: 866 3657

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

 0-250 þús.

Suzuki Baleno GL 1996. Ekinn 170þ. 
Góð nagladekk fylgja.V. 135þ. Sími 
660 8964

Toyota Corolla ‘95 Ekinn 240þ. 
Skoðaður ‘10 V. 200þús. eða tilboð 
s. 663 6510.

Corolla 95’ til sölu. Sjálfsk. nýskoðað-
ur, ek 151þ.Nýjar bremsur+vatnskassi.
V.250þ. Ragnar 695 5204

Tilboð! 450 þús. stgr. Subaru Legacy GL 
‘00 ek. 151 þús. Sjálfsk. m. krók. Helgi, 
s. 6982392

Suzuki Witara árg. ‘96. V. 200þ. Witara 
árg. ‘97, ssk. V. 250þ. Chereokee V8 
árg. ‘93. V. 330þ. Uppl. í s. 898 3590.

Vantar bíl á verðbiinu 0-100 þús stað-
greitt má þarfnast lagf. S 899 5430.

Til sölu Renault Megane ‘98. Skoðaður, 
snjódekk. Verð 150þús. Renault 
Kangoo ‘00 sendibíll. Ekinn 180þ. Verð 
180þús. Uppl. í s 848 5280

Tilboð óskast. Toyota Corolla 1300, 5 
dyra, árg. ‘94, bsk. 5 g., rauður, þarfnast 
viðgerðar, er óskaður og ekki á númer-
um. Einnig Daewoo Lanos 1500, 3ja 
dyra, árg. ‘99, bsk. 5 g., grár, þarfnast 
viðgerðar, þarf að laga fyrir skoðun 
2010. Uppl. í síma 696 3883.

 250-499 þús.

Til sölu Toyota Hilux Doublecab árg ‘92, 
36“ breyttur á nýjum dekkjum og fl. Ek 
268 þús. Bensín. Verð 300 þús stgr. 
Uppl. í s. 896 0625

 500-999 þús.

Til sölu Range Rover 4.0 HSE, árg. 1998, 
ekinn 98þkm, leður, topplúga, 18“ lgur, 
þarfnast smávægilegra viðgerða, fæst á 
650 stgr. uppl. í s: 892 1116.

MMC Pajero Sport, árg.’02, ek.107þ.
km. 5gíra bsk. 3.0l bensín, eyðsla 
13l./100km. Ásett 1.290þ. Tilboð 950þ. 
stgr. Ath. skipti á ód. Maggi 696 5717.

Golf 9/2003 E:105þ. Leður,Lúga,Hiti 
í sætum ofl.verð 990þúsund S:824-
6231 Eftir KL 16.

 1-2 milljónir

Til sölu MMC Pajero Sport TDI, árg. 
2000, ekinn 164þ. leður, topplúga, nýl. 
32“ekk, glæsilegur bill, áhv 1150þ, fæst 
fyrir 1250þ . uppl. í s: 892 1116.

 2 milljónir +

Golf TrendLine, 5d, árg. 07, ek. 14.000. 
1,6 l. Sport Pakki, Sólluga, Álfelgur, 
Samlitir stuðarar, Spoiler og IPod Tengi. 
Verð: 2.6m eða yfirtaka á erl. láni S: 
848 4621

Toyota Hilux 2.5i árg. ‘06 ek. 69þ. pall-
hús, heitklæðning og dráttarbeysli áhv. 
650þ. v. 2.950þ. s. 698 5955.

Volvo S40 ár.04, ek.97þús, silvurgrár, 
leðursæti. Óverðtr.lán ca.1.1 millj 
(afb. ca.30.000 pr.mán). Ásett verð 
.2.150.000 kr. Sími 895 0303.

 Bílar óskast

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

Vantar Econoline til niðurrifs boddí 
yngra en ‘92, helst langan, helst hvítan. 
897 3015.

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

Corolla eða Yaris óskast!
Árg. 1998-2001 fyrir 150-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821 
2545.

Lancer eða Micra óskast!
Árg. 1996-2001 Fyrir 80-200 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772 
5450.

 Jeppar

Til sölu Jepp Grand Cherokee 5.7 Hemi, 
árg. 2005, ekinn 78þkm, einn með 
öllu, skemmdur eftir umferðaróhapp, 
auðveld viðgerð, verð 1150 stgr, uppl. 
í s. 892 1116.

Til sölu Range Rover Vouge, árg. 2003, 
ekinn 116þ,, leður, topplúga, 19“álf-
elgur, nýleg dekk, vel með farinn bill, 
skipti á ód, uppl. í s: 892 1116.

35“ Nissan Terrano,árg 03,ssk,3,0L dís-
el,ek 195þ,ásett verð 2,4m fæst á 1,6m 
stgr. skipti mögul, s 690 3466.

Til sölu Toyota Landcruser 100 Diesel 
árg. 5 -’00. Ekinn 240þús. 38“breyttur. 
Sjálfsk., leður, lúga, tens-fjöðrun og ný 
dekk. Gott bílalán. Uppl. í s 896 0015

Til sölu Toyota Landcruser 100 Diesel 
árg. 4-’04. Ekinn aðeins 94þús. Sjálfsk. 
38“breyttur. Ný dekk. Dana 50 að 
framan. Loftlæsingar. Loftdæla. Auka 
tankur. Leður, lúga, tens-fjöðrun, 7 
manna. Bíll með öllum aukahlutum. 
Eins og nýr. S 896 0015

Ford Expedition Eddie Bauer árg. ‘00. 
Ek. 200 þús. 8 manna. Bíll í toppstandi. 
Verð 800 þús. Skipti möguleg. Uppl. í 
s. 896 4171.

Ford F350, 7,3 dísel turbo, árg.’89, 
‘44 góð dekk, Verð 650þ. Uppl. s. 
659 3459

Ford Escape ‘05 (nýskr. 4/’04) ek. 94 
þús. Verð 1.300 þús. stgr. Ath skipti. 
S. 824 7590.

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

Suzuki XL-7,Árg’03. E.114þ. Bíll í góðu 
standi. Ný skoðaður. Verð 990þús. S. 
861 5832.

Honda HRV 4x4 árg. ‘99 ek. 108 þús. 
Allur ný yfirfarinn. Reikningar fylgja. V. 
350 þús. stgr. Uppl. í s. 696 5113.

3 Smárar Laugarvegi Erum að leita eftir 
verslunarstjóra í verslun okkar 3 smárar 
Laugarvegi. Viðkomandi þarf að vera 
ábyrgðarfull með góða þjónustulund, 
stundvís og umfram allt að hafa gaman 
af lífinu.áhugasamir sendið umsókn á 
jon.smarar@gmail.com

 Fornbílar

Til sölu. Land Rover 67 í varahluti. Er 
með góða vél.Uppl. í síma 8634971.

 Hópferðabílar

Renault Master árg. 2005 ekinn 90 
þús. km. 17 farþega, hópleyfisskoðun. 
Er breyttur fyrir hjólastólaakstur, einfalt 
að setja sæti í. Selst með hjólastóla-
rampi og fylgihlutum eða ekki. Uppl. 
í s. 899-2589.

 Vörubílar

Man 33 464 árg.’00 3 drifa ek. 230 
þús. pallur og stóll, hiab 166 árg.’03 
er á hradfestingum ,snjómokstursbún-
adur og fleira. Man 19 422 árg.92 
framdrif og búkki ek. 624000 pallur 
og stóll, hiab 195 árg.’96 er med und-
irtönn árg.04 og snjómokstursbúnadi. 
Bádir eru i gódu standi. Uppl. sverrir 
6907141.

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

 Fjórhjól

Til sölu Polaris Outlaw 500, árg. 2007, 
ekið aðeins 28tíma, ný olia og sía, 
rafstart, 3 dekkjagangar, öflugri kveikja, 
lítur út eins og nýtt verð aðeins 1150þ. 
uppl. í s: 892 1116.

 Vélsleðar

Til sölu Skidoo Renegade 600 SDI 
árg. 2006. Ek. 2400 km. Flottur og vel 
með farinn sleði, bakkgír, nelgt belti, 
nýr rafgeymir og ný yfirfarinn, Uppl í 
s. 892-1200

Mikið úrval af vara og aukahlutum fyrir 
vélsleða, fjórhjól og mótorkrosshjól. 
Svo sem reimar, gormar og fl. Sjá 
www.msport.is

 Kerrur

til sölu ný kerra 1,5x3 m opnanleg fram-
an og aftan galvanhúðuð v 300000 kr 
upl 8927687

 Vinnuvélar

Til sölu 30 tonna beltavél ‘98 ek. ca. 
6500 tíma. Einnig hjólavél, Komatsu 
150 árg. ‘91. Nýlegur mótor.S. 892 
5309.

Til sölu fjölplógur á dráttarvél er með 
lyfti búnaði einnig snjóblásari víking 
1300 passar á vél yfir 16 tonn sími 
8923852

 Bátar

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

Jet-ski Sea Doo, 90hp. Árg ‘97 einnig flr 
sleðar til sölu. Uppl í S. 892 5309

Óska eftir bát frá 4-30 tonn með veiði-
heimild. Uppl. í s. 867 2500.

Sennilega ódýrustu skrúfurnar á mark-
aðnum Útvega koparskrúfur á allar 
gerðir báta, beint frá framleiðanda 
upplýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340.

Bátur til krókaveiða óskast keyptur. 
Uppl í s. 421 2066 & 862 6735

Seyla KE12 nr.5713 sem er 8t trébátur. 
Nýtt haffæri. Uppl í s. 822 3650

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Hancock ný ónelgd vetrad. á felgum 
fyrir Benz C200 típu. St. 195/65R15. V 
70þús S. 869 6918.

Óska eftir góðum sumardekkjum: 
215/65R16 Sími 483 4014 eða 692 
5405.

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

44“ microskorin Super swamper dekk til 
sölu.15“felgur fylgja.sem ný. s. 8973327

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

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.

Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu 
samband í síma 5676700 (varahluta-
verslun). Vakabílar.is

www.netpartar.is 
 Bílapartasala

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

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.

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.

 Viðgerðir

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 696 2242.

 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

Teppahreinsun
Tek að mér teppahreinsun fyrir hús-
félög, fyrirtæki og einstaklinga. 
Upplýsingar í s. 892 9499
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Tek að mér hreingerningar í heima-
húsum er vön og vandvirk. S. 894 
2891, Eva.

Kona á fertugsaldri tekur að sér ræst-
ingar, þrif og umönnun í heimahús-
um. Góð vinna og hlýtt viðmót. Símar 
4454121 og 8628641.

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Jólaskreytingar, trjáklippingar og 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

Búslóðaflutningar og allir alm. flutning-
ar. Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977 
www.toppflutningar.is

 Vöruflutningar

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

ERU SKOLPLAGNIR 
BILAÐAR?

Endurnýjum skolplagnir með 
nýrri tækni, ástandsskoðum 

skolplagnir með röramyndavél.
Kíktu á nylogn.is Uppl. í síma 

893 9229.

3 stk. nýir opnanlegir ál þakgluggar. 
70x90 seljast saman eða í sitthvoru 
lagi. Nýir 110þ. Fást á hálfvirði eða 
tilboð. S. 662 6008.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Setjum upp jólaljós í garða 
og hús. Föst tilboð eða tímavinna. S. 
616 1569.

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá A-Ö 
Niðurrif-Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@
flisaverk.is S: 898 4990.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
vanur allri smiðavinnu. Uppl. í s 869 
1698

GLUGGAR- FRAMLEIÐSLUVERÐ Við 
framleiðum glugga fyrir þig Leitið til-
boða UPB ehf-Bæjarhrauni 10-220 Hfj. 
Sími 555 0066 helga@upb.is www.
upb.is

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. .

Húseigendur,2 iðnaðarmenn tökum að 
okkur trésmíði, flísalög, pípulögn og 
fleira ,höfum gröfu til umráða sann-
gjarnt verð, Davíð 898 4423 og Lárus 
893 3475.

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

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Tilboð eða tímavinna S. 866 3175. 
Geymið auglýsinguna.

 Tölvur

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

 Nudd

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 
5024.

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

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

 Spádómar

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

www.vinkjallarinn.is
Vín- og bjórgerðarefni fyrir kröfuharða. 
Erum með hágæða efni frá Canada, 
AD Vintage. Gerið verð samanburð. 
Suðurhraun 2,Garðabæ,sími 5644299.
Opið frá 12-17.30

Ódýr blekhylki í HP, Brother, Canon 
og Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Dömur
Takið glaðar á móti vetrinum í pels frá 
Jakob. Sími 421 1661.

Til sölu gjafakörfur, ýmsar 
stærðir. Mjög gott verð. Nýjar 

innihurðir 80cm. Massív 
fura með körmum. Ál plötur 

RAL.9010 2mm. 1,50x3,00 metr-
ar hver plata. Mjög hagstærð 

verð.
Upplýsingar í síma 697 6757.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. Fallegar og ódýrar jóla-
gjafir. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata. 
Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is

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

Fiskislóð 1  Reykjavík

Við sinnum allri varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Þjónustupantanir Varahlutir
í síma 580 8510. í síma 580 8509

Nýr umboðsaðili 

Tapað / Fundið

Tilkynningar

ÞjónustaTil sölu

VARAHLUTIR
AUKAHLUTIR

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000 - benni@benni.is - www.benni.is

Sérpöntun vara- og aukahluti fyrir 
allar gerðir bíla beint frá Ameríku.
Yfir 30 ára reynsla í sérpöntunum. 

Varahlutir
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Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand-
aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 
og á laugardögum frá kl. 9-16.

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S. 842 2535.

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v 
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og 
gott verð. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 898 3206.

Glæsilegur amerískur brúðarkjóll til 
sölu. Stærð 12, verð 70.000.-. Uppl. í 
s. 863 8962.

Þvottavélar, varahlutir
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, 3, 5 og 
10 kg. og þurrkarar. Tökum bilaðar 
upp í. Einnig mjög ódýrir VARAHLUTIR 
í þvottavélar. Opið um helgina. S. 847 
5545.

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.

SNJÓKEÐJUR FRÁ S.K.M 
ehf.

Léttkeðjur - Gaddakeðjur - Firkantkeðjur 
- Þverbandakeðjur! Hertar keðjur! F/ 
Vinnuvélar - Traktora - Gröfur - Pilotera 
&Vörubíla - T.D. 315/80-22.5 - Fólksbíla 
& Fjórhjól. S.K.M ehf., Viðarhöfða 2. 110 
RVK ( V/Stórhöfða) 517-8400 www.
snjokedjur.is Fáðu Tilboð!!

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

Til sölu myndavélakerfi frá 
Öryggismiðstöðinni. 7 myndavélar, 
hugbúnaður og skjár. Kerfi sem hægt 
er að nota til að fylgjast með fyrir-
tæki/verslun heiman frá. Kostar nýtt 
ca. 800þ. Tilboð óskast. Uppl. í s. 772 
0070

HD skjávarpi, nýr, aukapera hafið sam-
band í skjavarpi@hotmail.com

Útlitsskemmdar gifsplötur. 100L af hvítri 
málningu. Uppl. í s 891 8982

 Gefins

Siemens Lady 45cm uppþvottavél fæst 
gefins. Er með bilaða dælu. uppl. í 
856 2006.

 Óskast keypt

Óskum eftir notuðum starfsmanna-
skápum, ca. 10 stk. Helst á Norðurlandi. 
Uppl. sími 699 2434

KAUPUM GULL -
 JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 
Leitið til fagmanns.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Óska eftir að kaupa steinasög. S. 896 
3426.

Óska eftir stórum þurrkara, helst 
sameignarþurrkara (Elctrolux). S. 847 
5545.

Kaupi frímerki, umslög, póstkort og 
seðla. Fyrir 1960. Uppl. í síma 691 
7794.

Óska eftir súlugírborvél, slípibandi og 
loftpressu með ca. 100l kút. Uppl. í s. 
698 7828

Óska eftir að kaupa eldhúsinnréttingu 
með tækjum, helst nýlega. S: 896 
6005.

Óska eftir að kaupa notaðan, góðan 
Nokia 3110/3120 GSM eldri gerð í góðu 
lagi. Uppl. í s 898 1445.

 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.

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Einnig harmonikkukennsla. Sími 
824 7610 & 660 1648.

 Sjónvarp

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

Grundik 28“ sjónvarpstæki til sölu. er 
í góðu standi. V.20 þ. Uppl. í s. 553 
8700

 Vélar og verkfæri

Sambyggð trésmíðavél, einfasa. Sög, 
fræsari, afréttari, þykktarhefill og tappa-
bor uppl s.8969925

Lítið notaðir Olíuhitablásarar til sölu á 
hálfvirði. Uppl í S. 770 5451

Notaðar trésmíðavélar til sölu, hefill, 
fræsari, slípivél, afréttari, plötusög + 
fræsari og sogkerfi. Uppl. í s 891 8982

 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

 Fyrirtæki

Gullið tækifæri, vertíðin að byrja. Lítil 
sólbaðstofa til sölu í Hafnarfirði. Athuga 
öll skipti. S. 690 5484.

Ný hárgreiðslustofa á Grensásvegi óskar 
eftir sveinum og meisturum í leigustól 
eða að reka stofuna. Miklir möguleikar 
á að hafa mikið að gera. Stofa í alfara-
leið. Uppl. í s. 690 5484.

HEILSA

 Heilsuvörur

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
773 1025, Katrín 699 6617.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

Heimanuddpakkinn frá EarthLite. Í 
pakkanum er höfuðpúði sem þú setur 
undir rúmdýnu og byrjar svo að nudda 
eftir DVD kennsludisk. Frábær gjöf. Sími 
561 9400 www.Rikki.is

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

Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

Ódýrir og vandaðir ferðanudd- og 
óléttubekkir til sölu. Nemaafsl. 891 
6447 Óli.

 Ýmislegt

Frábær leið til að hætta reykja. Skaðlaus 
raf-retta. Pantaðu á www.gaxa.is eða 
komdu við í Vaxtarvörur Helluhraun 14 
HFJ. Frír mánaðarskammtur fylgir frítt 
með besta pakkanum TILBOÐ í stuttan 
tíma 13.980 kr.

 Námskeið

Smáskipanámskeið - 
Skemmtibátanámskeið

Smáskipanámskeið 25.1. - 6.3., fjarnám 
eða staðarnám. Skemmtibátanámskeið, 
fjarnám 25.1 - 6.3, staðarnám, 27.2. 
- 6.3. Skráning á www.tskoli.is eða í s. 
514 9000. Tækniskólinn, skóli atvinnu-
lífsins.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Húsgögn

Skrifborð til sölu nýleg beiki skrifborð til 
sölu, 2 m. áföstum skúffum og eitt með 
skúffuskáp. Einnig tvö eldri mahogny 
borð. Selst ódýrt. Guðlaugur 896 0747.

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af göml-
um húsgögnum, hurðum ofl S. 897 
5484/897 3327.

 Heimilistæki

Til sölu vegna flutninga lítil þvottavél 
og þurrkari Eumania(50bx65hx45d), 
Philco þvottavél m/þurrkara. Simo 
Kombi vagn með burðarrúmi, svartur. 
Uppl í s. 772 0070

Lítið notið ársgömul Rambo ryksuga til 
sölu. Uppl. í s. 824 8872.

 Málverk

 Fatnaður

Til sölu hálfsíður selskinnspels úr 
Íslensku skinni, saumaður af Eggerti 
feldskera. Nánast ónotaður. Selst á 
hálfvirði. Uppl. í s. 690 6424

 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.

Flottir Miniature Pinscher hvolpar til 
sölu. Ættbók frá íshundum. Uppl. í s. 
897 8848.

Til sölu yndislegir hvítir mini poodle 
hvolpar. Tilbúnir 1. des, þá 8 vikna. S. 
896 2114.

Tek hesta í hagabeit og útigjöf í vetur. 
Er í Árnessýslu 40 km. frá Selfossi. Uppl. 
í s 848 0454.

 Ýmislegt

Til sölu búslóð sunnudaginn 29. Nóv kl. 
13-17 verður opið hús að Laugarnesvegi 
89 íbúð 105 þar sem flest allt verður 
til sölu. T.d. antík húsgögn, málverk, 
bækur og smádót. Sanngjarnt verð.

 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 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 120þús. á mánuði allt innifalið 
(nema rafmagn 2-3000 kr) uppl. í síma 
692 8188.

Til leigu frá 1. des nk. 4 herb. íbúð í 
bökkunum. S. 690 0665 & 893 3596.

Íbúð í Rotterdam
110 fm íbúð til leigu í miðbænum. 
Húsgögn og flatskjár fylgja. Leiguverð 
1200 evrur á mánuði. Uppl. í S. 663 
1884

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

HERB. TIL LEIGU MEÐ HÚSG.8-20FM. 
VERÐ FRÁ 35.000 Á MÁN. LEIGUTÍMI 
FRÁ EINNI VIKU EÐA LENGUR. SJÁ 
WWW.HOTELFLOKI.IS BJARNI S.660-
7799.

10 fm Herb. til leigu í Hafnarfirði , 25þ 
pr mánuð. Aðgangur að eldh. og bað-
herb. Uppl í S. 770 5451

Til leigu eða sölu við Laugaveg saman 
eða á sitthvoru lagi verslunar og íbúðar-
húsnæði. Uppl. kristrun@ismennt.is

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.

Árbær; snyrtilegt lítið herb, húsgögn, 
ísskápur ofl, wc/sturta, þvhús. s. 820-
3515.

2 herb. íbúð við Snorrabraut, útgang-
ur einnig v/Laugaveg. 50 fm, mjög 
vel skipulögð m/húsg., WC m/baðkeri. 
Langtímal. 99þ. á mán. (allt innifalið) 2 
mán. trygging, m/samning. Laus 1. jan. 
S. 690 0558.

Gott forst.herb fyrir einstakl. Eldunaraðst. 
vask ,ískápur, tengi fyrir þvottav. Stórir 
skápar.Með hita, rafmagni & intern. 
V.45þ. Uppl í S. 891 8610

Íbúð til leigu
50 fm kjallaraíbúð í miðbæ Kópavogs, 
(nálægt Hamraborg) til leigu frá og 
með 7. desember nk. Tilvalin fyrir ein-
stakling! Nánari upplýsingar í síma: 
8989912.

Íbúð til leigu í 111 Rvk, 1. hæð, ca. 
40 fm. Leigist með öllu + internet og 
ísskápur á 75.000. Uppl. í s. 820 3880.

Til sölu eða leigu stórt eldra einbílishús 
í þorlákshöfn uppl, í síma 868 8495.

 Húsnæði óskast

2-3 herb íbúð óskast til leigu, helst 
nýleg. Verður að vera björt og snyrtileg 
í rólegu umhverfi. Fyrirframgreiðsla í 
boði fyrir réttu íbúðina. Uppl. 561 9512 
& 772 9811

Vantar 3ja til 4ra herbergja íbúð í 107 
eða 170. Algjör reglusemi, reykleysi og 
öruggar greiðslur. Langtímaleiga. Inga s 
899 5020/864 7050.

Óska eftir snyrtilegri 3-4 herb(ca 100fm) 
íbúð nálægt Kóp.skóla. Öruggar greiðsl-
ur, langtímaleiga. Greiðslugeta 90 þús 
pr/mán. Uppl. í síma 863 0054.

Reglusöm og skilvís fjölskylda óskar 
eftir 4-5 herb. íbúð í Laugarnesi, frá 
áramótum. S. 847 4346, 665 8074.

Einstæður faðir með 2 unga drengi 
óskar eftir 3 til 4 herbergja íbúð á svæði 
112 113 Reglusemi og skilvísum greiðsl-
um heitið uppl í síma 8483537 (Árni)

SOS. Ung móðir með 2 telpur óskar 
eftir 3ja herb íbúð sem fyrst sími 
891-8390.

 Atvinnuhúsnæði

BREIÐHELLA HF. Til leigu eða sölu 134 
fm iðnaðarbil. Hurð 4x4m. Ýmis skipti. 
Uppl. S 822 5588.

Skrifstofa -vinnustofa-verkstæði-versl-
un Til leigu í snyrtilegu húsnæði í 
Hafnarfirði: 20m2, 40m2 og 100m2 
rými. Aðg. að snyrtingum og kaffistofu. 
Sími 898 7820.

Gott 137m² innréttað skrifstofuhús-
næði á 2. hæð í Skipholti, laust til 
afh. 1. desember. Tölvulagnir/ljós-
leiðari. Lokuð herb, móttaka, fund-
arh., geymsla, kaffiaðst. Dúkur. Lyfta. 
Aðgangstýrð sameign. Næg bílastæði. 
Mánaðarleiga kr. 175.000.- Uppl. í síma 
896 0747.

Til leigu nyl. 70m2 iðnaðarbil í Garðabæ 
góð hurð gott aðgengi v.85þ. uppl. s. 
892 7858.

Skemmtanir
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Óska eftir bílskúr eða litlu iðnaðarhús-
næði til leigu til að stúka niður sem 
geymslu og fyrir páfagauka rækt. S. 562 
5013 & 866 8112.

Til leigu Smiðshöfði 200fm atvinnu-
húsnæði til leigu mjög góð aðkoma og 
bilastæði uppl í síma 893 5226.

Til leigu 330fm iðnaðarhúsnæði á 
Viðarhöfða, 220m gólf + 110fm milli-
loft. Góð Lofthæð. Mjög gott aug-
lýsingagildi. Uppl. í s. 899 4009. Sjá 
myndir http://picasaweb.google.com/
nansy83/vidarhofdi

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

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

Til leigu upphitað 13-14 fm herb. 
Snyrtilegt. Leiga 15þ. Uppl í S. 770 
2705

Er með upphitað geymsluhúsnæði fyrir 
Fellihýsi - tjaldvagna - hjólhýsi - pall-
hýsi. S. 867 1282.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

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.

Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði. Sjá nánar á mim-
is4rent.com.

1- 2 manna herb. í miðbæ Rvk. Verð frá 
5000 kr. nóttin. Gistiheimilið Egilsborg 
s. 896 4661.

 Atvinna í boði

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.

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

Ný hárgreiðslustofa á Grensásvegi óskar 
eftir sveinum og meisturum í leigustól 
eða að reka stofuna. Miklur möguleikar 
á að hafa mikið að gera. Stofa í alfara-
leið. Uppl. í s. 690 5484.

 Atvinna óskast

51 árs ísl. kk er vanur járnsmíði, vöru-
bílaaktstri og kranavinnu. Er með 
meirapróf og flest vinnuvélaréttindi. S. 
896 3331 & asgeirjk@simnet.is

Kona á fertugsaldri tekur að sér ræst-
ingar, þrif og umönnun í heimahús-
um. Góð vinna og hlýtt viðmót. Símar 
4454121 og 8628641.

 Viðskiptatækifæri

Frábært þóknunarkerfi. Miklir tekju-
möguleikar. Áhugasamir hafi samband 
bjornelmar@hotmail.com

 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)

Toyota Corolla 1998 ,Ekin:167þ.
km,ABS,Airbags , Vetradekk ,sk. til 2010 
, ásett: 365.þ.Tilboð óskast 697 4589.

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.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

■ ■ ■

Fasteignir

Fasteignir

Til leigu / sölu
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Fallegt parhús á Álftanesi 
- Gott verð 

Opið hús sunnudaginn 29. nóvember kl. 14.00 Vesturtún 49

Hannes 
Steindórsson 

Sölufulltrúi
S: 699-5008

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson

Lögg. fast. hdl.

thorarinn@remax.is

s. 899 5300

Opið
hús

Heiðarhjalli 21
200 Kópavogur
Stórglæsileg sérhæð með bílskúr

Stærð: 148,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 29.470.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
ATH LÆKKAÐ VERÐ: RE/MAX Lind kynnir: Fallega og vel skipulagða 4herb sérhæð í þríbýli með
frábæru útsýni. Um er að ræða 122,3 fm með sérinngangi og bílskúr 26,3 fm, alls 148,6 fm að stærð.
Opið hús á sunnudag kl. 14-14:30.
Allar uppls gefur Páll í sima 8619300 eða Pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag milli 14 og 14:30

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

861 9300

Sandakur
210 Garðabær
Glæsileg raðhús á Arnarneshæð

Stærð: 242 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 41.000.000
TIL SÖLU  --  LÆKKAÐ VERÐ
Sérlega vel skipulögð og falleg tvílift endaraðhús á skjólsælum stað á miðri Arnarneshæðinni.   Húsin
eru samtals 242,6 fermetrar og glæsileg ásýndum þar sem þau er ýmist klædd áli eða harðviði.
Raðhúsunum er skilað svo til tilbúnum til innréttinga, eins og eru við skoðun.
Nánari upplísingar gefur Edwin Árnason í síma 893 2121 eða edwin@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Edwin Árnason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

edwin@remax.is

Bókið skoðun í síma 8932121

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

893 2121

Furuás 33
221 Hafnarfjörður
Skipti á atvinnuhúsn./sumarbústað

Stærð: 313 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: ótilgreint
ATH: skipti á atvinnuhúsnæði eða sumarbústað koma til greina.
Hannes Steindórsson og Anton Máni kynna:Einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr,
samtals 313,5 fm. Húsið afhendist rúmlega fokhelt, þ.e. uppsteypt, þak frágengið, gluggar og gler ísett,
ómúrað að utan. Fokhelt að innan en slípað. Gert er ráð fyrir hita í gólfi, hitalögn komin í bílskúr.
Tröppur og stoðveggir í garði steypt. Lóð grófjöfnuð. Ljósateikning frá Lúmex fylgir. Lýsing skv.
teikningu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 29. nóv. 13-13.30

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

699 5008

Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Falleg íbúð með glæsilegu útsýni

Stærð: 119,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26.200.000

Verð: 30.900.000
Virkilega falleg 4ra herbergja, 119 fm íbúð á þriðju og efstu hæð í litlu 5 íbúða fjölbýli ofan Elliðavatns í
Kópavoginum.  Í íbúðinni eru rúmgóð stofa, sjónvarpsrými, þrjú svefnherbergi með fataskápum, eldhús
með vönduðum tækjum, flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og þvottahús.  Glæsilegt útsýni er af
svölum yfir Elliðavatnið og fallegt umhverfi.  Göngufæri í skóla og leikskóla.  Fallegar gönguleiðir í
hverfinu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigsam@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. frá kl. 15 - 15.30

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

8962312

Sjávargata 34
225 Álftanes
Einbýli á einni hæð á jaðarlóð

Stærð: 250,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 43.980.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.000.000
Fallegt 250 fm einbýlishús á einni hæð á glæsilegum stað við sjávarsíðuna á Álftanesi, þar af um 52 fm
bílskúr.  Sannkölluð sveit í borg.  Vel hefur verið hugsað um húsið í gegnum tíðina og garðinn einnig.  Í
húsinu eru fjögur svefnherbergi, þar af mjög rúmgott hjónaherbergi (ca 20 fm), tvö baðherbergi og stór
stofa.  Bílskúrinn er afar rúmgóður, en hann er tvískiptur með góðum hurðum, tilvalinn fyrir jeppana.
Gólfið í bílskúrnum er flísalagt.  Aðkoma húss er falleg, en innkeyrslan er hellulögð

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigsam@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. kl. 14 - 14.30

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

8962312

Mosprýði 5
210 Garðabær
Glæsilegt parhús á veðursælum stað

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2009

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Fallegt og mjög vandað 5 herbergja, 229,9fm parhús á veðursælum stað og á fallegri 604fm hraunlóð í
Garðabænum.  Bílskúrinn er 43,5fm og íbúðin 186,4fm. Húsið verður afhent fokhelt. Lóðin er falleg
hraunlóð.
Hægt er að fá húsið fullbúið að utan og fokhelt að innan á 39.900.000,-
Eigandi skoðar öll skipti á ódýrari eign.
Allar frekari upplýsingar gefur Bergur í síma 896 6751.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Skipti á minni eign koma til greina

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

8966751
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Vetrartilboð

BÓKIN

Ekki segja frá 
Bókin Ekki segja frá fjallar 
um alkóhólisma. „Það er 
nöturleg staðreynd að 
fjórða hvert barn býr við 
alkóhólisma. Það þýðir að 
í hverjum bekk eru ef til vill 
fimm til átta börn sem líða 
fyrir drykkju foreldra sinna. 
Þessi börn eru oftast falin, 
ræða ekki um vandamál 
sín. Það er jafnframt 
staðreynd að börn 
alkóhólista eru líklegri til 
að verða alkóhólistar en 
önnur börn. Hvernig má 
rjúfa þennan vítahring?” er 
meðal þess sem Arnheiður 
Borg, höfundur bókarinn-
ar, veltir fyrir sér í henni.  

Óboðnir gestir 

Í bókinni Óboðnir gestir 
eftir saman höfund er 
fjallað um gildi. „Hlutverk 
foreldra er meðal annars 
að innræta börnum sínum 
þau gildi sem þeim finnst 
skipta mestu máli. Ætlunin 
með sögunum í bókinni er 
fyrst og fremst að vekja 
umhugsun lesenda og 
gefa foreldrum, kennurum 
og börnum tækifæri til að 
ræða saman um hugtökin 
græðgi, ólund, leti og 
óþekkt. Þessi hugtök eru 
persónugerð og birtast í 
bókinni sem tröllabörn. 
Hvað getum við gert til að 
koma í veg fyrir að þessar 
boðflennur nái stjórn á 
okkur og geri okkur að 
þrælum sínum?,“ segir 
Arnheiður um bókina. 

Arnheiður gefur bækurnar 
sjálf út en hún hefur 
starfað sem kennari og 
sérkennari og skrifar 
þessar bækur og aðrar 
sem hún hefur skrifað til 
þessa í tengslum við 
lífsleikni. Hún vonast enn 
fremur til að bækurnar geti 
stuðlað að samræðum 
kennara, foreldra og barna 
um lífsgildin. Arnheiður 
hlaut Íslensku mennta-
verðlaunin 2008. 

Nánari upplýsingar um 
Arnheiði og verk hennar er 
á síðunni: http://hivenet.is/
arnheidur/

Einfaldir og krúttlegir Klósett-
rúllujólasveinarnir eru ættaðir úr 
Grundarlandi í Fossvoginum og þeir 
elstu eru orðnir fjörutíu ára gamlir 
þannig að þeir hafa enst afar vel. 
Aðferðin er einföld, klósettrúllur eru 
málaðar í rauðum lit og karton sömuleið-
is. Andlit er teiknað á sveinka, augun má 
gjarnan hafa hvít og límd á. Skeggið er 
búið til úr bómull og límt á, brydding á 
jólasveinahúfu sömuleiðis. Og sjá, hér er 
sveinki kominn.
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bækur
lærum með lestri ...

29. nóvember 1. sunnudagur í aðventu
Í dag er kveikt á bæjarjólatrjám víða um land og vart til 
skemmtilegra upphaf á aðventunni en að fara í bæinn, sjá stóra 
jólatréð lifna í ljósum og njóta skemmtiatriða með öllum hinum. 

Í dag er skemmtilegt að föndra saman aðventu-
krans. Aðventukransar geta verið eins einfaldir 
og flóknir og hverjum hentar, aðalmálið er að 
búa þá til saman. Til dæmis er hægt að raða 
fjórum sprittkertum á disk og strá könglum 
eða jólakúlum í kring, eða negulstungnum 
mandarínum. Það er líka hægt að hola epli 
að innan og stilla sprittkertum eða 
venjulegum kertum í. 

6. desember 2. sunnudagur í aðventu 
Ljótu hálfvitarnir halda fjölskyldutónleika í Salnum sem hefjast 
klukkan þrjú. Þar leika þeir öll sín helstu lög og örugglega 
einhver jólalög líka, enda hafa þeir samið fullt af jólalögum sem 
fæst hafa heyrst opinberlega áður.

Svo er skemmtilegt að 
hóa fjölskyldunni saman 
í jólföndur. Lykilatriði er 
að hafa verkefnið ekki of 
flókið. Til dæmis má búa 
til jólasveina og engla úr 
korktöppum, vattkúlum 
og filti. Efniviðurinn 
fæst í öllum föndurbúð-
um.

13. desember 3. sunnudagur í aðventu
Miðbæir landsins eru nú búnir sínu besta jólaskarti og við hæfi 
að fjölskyldan bregði undir sig betri fætinum, labbi um og kíki í 
búðarglugga og bókabúðir. Svo má kíkja á kaffihús í heitt 
súkkulaði og rjómaköku og spjalla um jólin. Alveg kjörið að 
bjóða ömmu og afa með í göngutúrinn, eða að minnsta kosti á 
kaffihúsið.

Hnetur í skurn eru fallegar og sjaldséðar á 
borðum en allir hafa gaman af því að brjóta 
þær og borða. Það er mjög við hæfi að hlusta á 
hinn sígilda jólaballett Hnotubrjótinn á meðan og 
rifja upp söguna fyrir fjölskyldumeðlimi.

20. desember 4. sunnudagur í aðventu
Nú er góður dagur til að pakka inn jólagjöf-
unum og öll fjölskyldan getur tekið þátt. 
Ein hugmynd er að pakka gjöfunum inn í 
brúnan eða hvítan umbúðapappír og leyfa 
svo yngstu fjölskyldumeðlimunum að 
skreyta pakkana af hjartans lyst og list með 
vaxlitum í jólalitunum eða fallegum 

límmiðum. 
Merkimiða má 
föndra með 
því að taka 
grænt eða 
rautt karton 
og skreyta 
með hvítum 
vatns- eða vaxlit. 

Jólasveinarnir eru löngu komnir til byggða og í 
dag kemur Bjúgnakrækir, með fullt fangið af 
pylsum með öllu. Jólasveinarnir koma alltaf við á 
Þjóðminjasafninu og þangað er gaman að koma og 
fá að heyra um ævintýri sveinsins á leiðinni til 
byggða.

Mig langaði alltaf að geta 
ráðið mér sjálf, unnið 
hlutastarf og sinnt börn-
unum mínum númer 

eitt, tvö og þrjú,“ segir Sara Hlín 
Hálfdanardóttir bókaútgefandi 
sem sannarlega fór ekki í hefð-
bundna atvinnuleit í leit að hinu 
fullkomna starfi sem hentaði með 
móðurhlutverkinu, í stað þess að 
leita sér að slíku starfi skapaði hún 
sér það sjálf. „Þannig var að þegar 
ég eignaðist mitt fyrsta barn árið 
2004 þá komst ég að því að úrval-
ið af bókum fyrir þau allra yngstu 
var ekki nægilega gott. Í framhald-
inu hafði ég svo samband við for-
lag sem mér fannst gefa út góðar 
bækur og spurði hvort ég mætti 
þýða þær.“

Þeirri umleitan Söru var vel 
tekið og hún hefur síðan gefið út 
34 titla hjá útgáfunni sinni Unga 
ástin mín sem hún stofnaði til að 
halda utan um bókaútgáfuna. 

Hlutastarf draumurinn
„Stundum skil ég ekki hvað þetta 
hefur vaxið, en fyrir utan útgáfu 
á nýjum bókum hef ég látið end-
urprenta suma titlana aftur og 
aftur,“ segir Sara Hlín sem segir 
bókaútgáfuna í raun hafa gengið 
ótrúlega vel frá byrjun.

„Fyrst um sinn var ég í hluta-

starfi með útgáfunni en svo varð 
hún fljótlega það mikið vinna að ég 
sá að ég gæti leyft mér að sinna 
henni eingöngu,“ segir Sara sem 
segir bókaútgáfuna hafa uppfyllt 
allar hennar kröfur um spennandi 
starf sem hentaði vel með fjöl-
skyldulífinu.“

Öll fjölskyldan með
Árið 2007 bættist svo annar dreng-
ur í fjölskylduna, Hávar Daníel. 
Sara Hlín fór ekki í hefðbundið 
fæðingarorlof við þá fjölgun held-
ur sinnti útgáfunni áfram. „Þetta 
er reyndar algjört fjölskyldufyrir-
tæki og ég hef fengið góða aðstoð 
frá fjölmörgum fjölskyldumeðlim-
um. Afi minn og amma, Engilbert 
Sigurðsson og Guðríður Guðfinna 
Jónsdóttir, sem eru 78 ára og eld-
hress, hafa til dæmis oft komið frá 
Vestmannaeyjum og hjálpað mér 
á annatíma. Pabbi minn, Hálfdan 
Ómar Hálfdanarson, hefur svo 
verið minn helsti ráðgjafi í þýð-
ingum en hann er þýðandi. Hann 
hefur lesið yfir fyrir mig og gefið 
mér góð ráð. Svo hefur Davíð Guð-
jónsson maðurinn minn auðvitað 
verið minn helsti samstarfsmað-
ur.“

Til skamms tíma lögðu þau Sara 
Hlín og Davíð heimilið undir starf-
semi útgáfunnar, lagerinn var í 

geymslunni og þar sem hægt var 
að koma honum fyrir á heimilinu. 
Nú er fjölskyldan hins vegar flutt 
til Englands en Davíð rekur þar 
fyrirtæki, lagerinn kominn í nýtt 
lager- og skrifstofuhúsnæði og 
nýráðinn starfsmaður heldur utan 
um starfsemina.

Fluttu til Englands
Sara Hlín og maðurinn henn-
ar voru opin fyrir ýmsum stöð-
um á Englandi en duttu svo niður 
á draumastaðinn í bænum Cam-
bourne í nágrenni Cambridge. 
„Þetta er fallegur nýlegur bær sem 
er byggður upp sem fjölskyldu- og 
barnabær. Allt er hugsað með þarf-
ir fjölskyldufólks í huga. Göturnar 
eru þröngar og hlykkjóttar svo að 
bílar geti ekki ekið hratt, Leikvell-
ir og græn svæði eru víða að finna. 
Markmiðið var að laða að ungt fólk 
með börn.“

Sara Hlín segir aðlögunina að 
nýju landi og nýjum stað hafa 
gengið mjög vel. „Sá eldri er kom-
inn í dásamlegan skóla og aðlög-
unin gengur mjög vel. Sá yngri er 
svo hjá dagmömmu í næsta húsi 
þannig að það gæti ekki verið 
styttra að fara,“ segir Sara Hlín 
sem lætur mjög vel af lífinu í 
breskum smábæ.  - sbt

BÝR Í DRAUMABÆ 
fyrir fjölskyldufólk
Flutningur með fjögurra manna fjölskyldu til Bretlands gekk ótrúlega vel hjá Söru Hlín 
Hálfdanardóttur bókaútgefanda. Frá litlum bæ í nágrenni Cambridge sinnir hún þýðingu 
og útgáfu barnabóka. Starfið er draumastarf og hentar vel með móðurhlutverkinu.

Sara Hlín, Alvar Davíð og Hávar Daníel Aðlögun fjölskyldunnar að nýju landi hefur gengið mjög vel. 

TUNGUMÁLANÁMSKEIÐ FYRIR BÖRNIN  Enskuskólinn, Mímir og Alliance 
Francaise eru allt staðir sem bjóða upp á tungumálakennslu fyrir börn. Ef lagt er 
á ráðin um flutning til útlanda er ekki vitlaust að leyfa börnum að sitja slíkt 
námskeið en þau eru einnig heppileg til að halda við tungumálaþekkingu barna.

sunnudagar til nota-
legra fjölskyldustunda

Bækurnar sem Unga ástin mín gefur út eru fyrir yngstu börnin, allt frá 
nokkurra mánaða aldri. Bækurnar eiga það sammerkt að vera litríkar 
og þroskandi. „Það hefur ekki verið nein niðursveifla hjá okkur, við 
höfum verið að vaxa í kreppunni,“ segir Sara Hlín. „Við höfum líka 
reynt að halda hagstæðu verði á bókunum sem sífelld eftirspurn er 
eftir. Einnig höfum við haldið kostnaðinum við útgáfuna í lágmarki.“

Að kenna börnum að meta lífið

4





12 fjölskyldan

Taubleyjumarkaður  Það 
verður æ vinsælla að nota 
taubleyjur á Íslandi. Þeir sem eru 
áhugasamir en hafa ekki treyst sér 
til að stíga skrefið frá pappírs-
bleyjum geta fengið svör við 
öllum spurningum á taubleyju-
markaði íslenskra vefverslana 
sem haldinn verður laugardaginn 
12. desember í Manni lifandi. Auk 
taubleyjanna munu verslanir líka 
kynna aðrar vörur, sem eru á 
boðstólum hjá þeim,

Jólaverslun UNICEF  Fallegar 
handmálaðar jólakúlur er á 
meðal þess sem finna má 
í jólabúð UNICEF sem 
opin verður til 
jóla. Verslunin er 
í húsnæði 
samtakanna á 
Laugavegi 42. 
Þar er einnig 
að finna ýmiss 
konar leikföng 
og gjafavöru auk 
jólakortanna sem 
margir þekkja. Ágóðinn af allri 
sölunni rennur til samtakanna 
sem hafa verið leiðandi í hjálpar-
starfi fyrir börn um heim allan.  

GAGN&GAMAN

Köttur út í mýri  Einstaklega 
falleg barnabók, Köttur út í mýri, á 
örugglega heima sem ein af 
jólabókum barnanna í ár. Í henni 
eru 22 íslensk ævintýri úr safni 
Jóns Árnasonar valin af Silju 
Aðalsteinsdóttur sem hefur 
endursagt sögurnar svo þær henti 
börnum á öllum aldri. Lista-
maðurinn Halldór Baldursson 
hefur síðan myndskreytt sögurnar 
fagurlega svo úr verður bók sem 
endurnýjar kynni íslenskra barna 
við sagnaarfinn. 

www.tskoli.is

Mótaðu framtíðina
Tæknimenntaskólinn
• Náttúrufræðistúdent - f lugtækni
• Náttúrufræðistúdent - skipstækni
• Náttúrufræðistúdent - raftækni
• Náttúrufræðistúdent - véltækni
• Stúdentspróf af list- og starfsnámsbr.

Byggingatækniskólinn
• Húsasmíðabraut
• Húsgagnasmíðabraut
• Málarabraut
• Múrsmíðabraut
• Tækniteiknun
• Veggfóðrunar- og dúklagningabraut 

Fjölmenningarskólinn
• Almenn námsbraut fyrir nýbúa

Flugskóli Íslands
• Einkaflugmannsnámskeið
• Atvinnuflugmannsnámskeið
• MCC
• Flugkennaraáritun

Hönnunar- og handverksskólinn
• Almenn hönnun
• Almenn hönnun - hraðferð
• Keramikhönnun
• Keramikhönnun - hraðferð
• Fataiðnbraut - Fatatæknir
• Fataiðnbraut - Kjólasaumur 
• Fataiðnbraut - Klæðskurður 
• Mótun - Keramikhönnun; Diplómanám

Raftækniskólinn
• Grunnnám raf iðna
• Grunnnám raf iðna - hraðferð
• Hljóðtækni
• Rafeindavirkjun
• Rafveituvirkjun
• Rafvélavirkjun
• Rafvirkjun

Skipstjórnarskólinn
• Skipstjórn A, 24 metra skip
• Skipstjórn B, 45 metra skip
• Skipstjórn C, 3000 BT
• Skipstjórn D, öll skip

Upplýsingatækniskólinn
• Tölvubraut
• Upplýsinga- og f jölmiðlabraut
 - Grunnnám upplýsinga- og f jölmiðlagr.
 - Bókband
 - Grafísk miðlun (prentsmíð)
 - Ljósmyndun
 - Prentun

Véltækniskólinn
• Grunnnám málmiðna
• Vélstjórn A, hraðferð, <750 kW
• Vélstjórn B, <1500 kW
• Vélstjórn C, <3000 kW
• Vélstjórn D, ótakmörkuð réttindi

Núna er rétti tíminn til að bæta við sig þekkingu.
Tökum við umsóknum á biðlista til 10. desember.

Kynntu þér fjölbreytt námsframboð okkar á www.tskoli.is

A
u
g

lý
si

n
g

a
sí

m
i

– Mest lesið



Hjálparstarf kirkjunnar 7

Umhverfisvernd
Umhverfisvitund er innbyggð 
í vatns- og jarðræktarverkefni 
Hjálparstarfs kirkjunnar í Malaví, 
Mósambík og Eþíópíu. Kennsla 
er veitt í aðferðum sem binda 
jarðveg og varðveita og endurnýja 
næringu og raka í jarðvegi.

Fólki er kennt að rækta græðlinga 
og gróðursetja meðfram ám og 
lónum til að halda í jarðveg 
og raka. Stallar eru gerðir svo 
jarðvegur skolist ekki burt.

Tré eru ræktuð til skjóls og 
skugga fyrir ræktarplöntur. Nýjar 
ræktartegundir eru kynntar og 
skipt á tegundum sem dregur úr 
næringartapi í ökrum. Hreinlætis 
er gætt við vatnsból og skepnum 
brynnt sér, tað er nýtt til áburðar. 
Náttúruleg hringrás verndar 
auðlindir.

Dæmi um aðgerðir:

Námskeið um ástand 
náttúruauðlinda, ofnýtingu, 
vernd og sjálfbærni.

Fræðsla um vinnslu og geymslu 
uppskeru svo hún nýtist betur 
og dragi úr ofnýtingu á litlu 
ræktarlandi.

Kennt að steypa sparhlóðir sem 
þurfa helmingi minna eldsneyti.

Létt á hrikalegum 
afleiðingum alnæmis
Baráttan gegn HIV/alnæmi og 
afleiðingum þess er þáttur í öllum 
verkefnum Hjálparstarfsins í 
Afríku. Að fá vatn úr nálægum 
brunni eða tanki við húsið sparar 
sjúkum erfiðsvinnu og eykur 
hreinlæti fyrir þá sem hafa lamað 
ónæmiskerfi.

Konur eru þjálfaðar til að taka á 
móti börnum smitaðra mæðra. 
Sjálfboðaliðar eru þjálfaðir til að 
finna sjúka og börn í afskekktum 
kofum og koma þeim til hjálpar 
með aðhlynningu, fræðslu og 
ráðgjöf. Í henni felst að byggja 
hús, reisa sérstaka eldunarkofa 
með sparhlóðum sem heldur 
reyk frá íverustað, sparar eldivið 
og tímann í að finna hann. 
Munaðarlausum börnum er t.d. 
kennt að flétta mottur og selja, 
þeim gefið reiðhjól til að þéna 
á sendiferðum og í það minnsta 
einhverjum af systkinunum er 
komið í skóla.

Rétt fræ, áhöld og kennsla gefa 
uppskeru sem jafnvel ung börn 
ráða við að rækta. Matjurtarækt 
tryggir munaðarlausum 
fjölbreyttari fæðu til vaxtar og 
alnæmissjúkum til næringar en 
án hennar eru lyf til lítils. Fólk er 
hvatt í alnæmispróf og hjálpað til 
að fá lyf.

Enn er mikið verk að vinna til að 
breyta áhættuhegðun varðandi 
HIV en verkefnin eiga drjúgan þátt 
í að opna umræðuna og gera fólki 
mögulegt að segja frá smiti og lifa 
með það. 

Dæmi um aðgerðir:

Námskeið fyrir opinbera 
starfsmenn um félagslegar og 
heilsufarslegar afleiðingar HIV/ 
alnæmis.

Fræðsla til smitaðra mæðra um 
aðrar leiðir en bjóstagjöf.

Barátta gegn fordómum. Frætt er 
um smitleiðir og áhættuhegðun.

Kynfræðsla, umræður um 
kynhegðun, áhættuhegðun m.t.t. 
HIV/alnæmis.

Börn sem bera þungar 
byrðar
Samstarfsaðilar Hjálparstarfsins 
leysa þrælabörn á Indlandi úr 
skuldaánauð, reka kvöldskóla og 
búa þau undir almenna skóla-
göngu. Forskólar forða börnum 
frá heilsuspillandi vinnustöðum 
foreldra sinna og auka líkur 
á að þau haldi áfram í skóla. 
Foreldrarnir sem sjálfir hafa aldrei 
stigið fæti inn í skóla eru fræddir 
um gildi skólagöngu, um réttindi 
sín og þeim hjálpað til að stofna 
stéttarfélög.

Ungmenni læra handverk til að 
vinna fyrir sér og fá tækifæri til að 
fara í opinn háskóla samstarfsaðila 
okkar. Þar styrkist sjálfsmyndin, 
þau læra að taka próf og sækja um 
vinnu, nota bókasöfn, heimsækja 
staði og starfsemi sem þau hafa 
ekki haft tækifæri til að kynnast. 
Með samvinnu skóla og fyrirtækja 
fá þau flest vinnu að námi loknu.

Aðrir samstarfsaðilar 
Hjálparstarfsins á Indlandi reka 
heimavistarskóla þar sem fátæk 
börn fá menntun, næringarríkan 

mat, heilsufarseftirlit og marg-
háttaða reynslu með stuðningi 
fósturforeldra á Íslandi. Þar fá 

þau að vera börn í stað þess að 
vinna í námum, við þvotta, sem 
sendlar undir stöðugum fúkyrðum 
og refsingum við ómannúðlegar 
kringumstæður.

Í Úganda fá munaðarlaus 
börn mikla hjálp og í öðrum 
verkefnalöndum njóta börn í 
gegnum foreldra.

Dæmi um aðgerðir:

Þrýstingur á stjórnvöld á 
Indlandi um að fara að lögum 
um barnavernd, barnaþrælkun 
og skólaskyldu.

Barnaþing kenna börnum 
lýðræðislegar leiðir til að öðlast 
mannréttindi.

Hús byggð fyrir munaðarlaus 
börn. 

Börn fá grunnhúsbúnað og 
áhöld.

Greidd skólagjöld, föt og 
námsgögn fyrir yngri börn.

Námskeið um rétt barna til 
umönnunar og stuðnings frá 
velferðarkerfinu.

Vatnsþró í Eþíópíu.

Börn á Indlandi vinna við vefstól.

Einstæð móðir með börnin sín. Hún er með alnæmi en fær lyf sem halda sjúkdómnum í skefjum.

Ræktun græðlinga í Malaví.
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf.
ABC ehf. – endurskoðun
Aðalhreinsir – Drífa ehf.
Aðalvík ehf.
Afltækni ehf.
Allrahanda ehf.
Allt fínt ehf.
Alþýðusamband Íslands
Antikmunir
Argos ehf. – Arkitektastofa 
Grétars og Stefáns
Arinvörur
Arkitektastofan OG ehf.
Auglýsingastofan Dagsverk ehf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Austur Indíafélagið
ÁK Sjúkraþjálfun
Árbæjarapótek ehf.
Ársól í Grímsbæ
Ásfell ehf.
B. Ingvarsson ehf.
Babysam á Íslandi - BS ehf.
Bakarameistarinn hf.
Bakarinn á hjólinu ehf.
Bakverk heildsala ehf.
Bandalag kvenna í Reykjavík 
v/Hallveigarstíg
Barnatannlæknastofan ehf.
Barry-International ehf.
Bifreiðaverkstæði H.P.
Bílalíf, bílasala
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf.
Björgun ehf.
Björnsbakarí ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðurinn hf.
Blómabúð Árbæjar
Blómabúðin Hlíðablóm
Borgarleikhús
Bortækni ehf.
Bókasafn Menntaskólans v/Sund
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf.
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf.
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bón-Fús
Brauðhúsið ehf.
Brim hf.
BSRB
Cabin ehf.
Celtic Cross ehf.
Cetus ehf.
Comfort snyrtistofa ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
Danica sjávarafurðir ehf.
Dansrækt JSB
Dímon Lína ehf.
Dómkirkjan
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund
Dýraspítalinn í Víðidal ehf.
E.F. Ben ehf.
Efling stéttarfélag
Eiðfaxi ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Embla lögmenn ehf.
Endurskoðun og reikningshald ehf.
Endurskoðun og reikningsskil hf.
Endurvinnslan hf.
Ernst & Young
Europris
Eyrir fjárfestingafélag ehf.
Facta ehf.
Fasteignamarkaðurinn ehf.
Faxaflóahafnir
Fákur
Fást hf. heildverslun
Felgur smiðja ehf.
Fella- og Hólakirkja
Ferð og saga
Félag einstæðra foreldra
Félag hársnyrtisveina
Félag hrossabænda
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félag pípulagningameistara
Félagsbústaðir hf.
Fjallamenn ehf.
Fjölur ehf.
Flísalagnir Afrims ehf.
Fótaaðgerðarstofa Kristínar 
Steingrímsdóttur ehf.
Frjálsíþróttasamband Íslands
Fröken Júlía ehf.
Fuglar ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
G.S. Export ehf.
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Garðmenn ehf.
Garðs Apótek ehf.
Gítarskólinn
Gjögur hf.
Gleraugnaverslunin Sjón ehf.
Gluggasmiðjan ehf.
Grand Hótel Reykjavík

Grandakaffi ehf.
Grásteinn ehf.
Grillhúsið Tryggvagötu
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Gull & silfur hf.
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Helgason hrl.
H 10 ehf.
Halli gullsmiður
Happdrætti Háskóla Íslands
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Hár ehf.
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárgreiðslustofan Aþena
Hárgreiðslustofan Greiðan ehf.
Hárgreiðslustofan Hármiðstöðin
Hárgreiðslustofan Kultura Glæsibæ
Hársnyrtistofa Dóra
Hársnyrtistofan Aida
Hársnyrtistofan Greifinn
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir sf.
Heilsubrunnurinn ehf.
Henson hf.
HGK ehf.
Hið íslenska biblíufélag
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitatækni hf.
Hjartarbúð
Hljóðfærahúsið ehf.
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
HM Bókhald ehf.
Hollt og Gott ehf.
Hótel Flóki
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hrafnkell Guðjónsson
Hreinsibílar ehf.
Hreyfimyndasmiðjan ehf.
Hugsjá ehf.
Húsið fasteignamiðl. ehf.
Hvalaskoðun Reykjavíkur ehf.
Hylling ehf. v/Tískuverslunin Brim
Höfðakaffi ehf.
Hönnunarstofa Maríu Lovísu
i8 gallerí
Iceland Seafood ehf.
Icelandair Group ehf.
Iðjuþjálfafélag Íslands
Iðntré ehf.
Ingibjörg ehf.
Innréttingar og tæki
Innréttingaþjónusta Bjarnarins ehf.
Intellecta ehf.
Inter ehf.
Intrum á Íslandi ehf.
Ísbúð Vesturbæjar ehf. - Hagamel 
og Grensásvegi
Ísleifur Jónsson ehf.
Íslensk erfðagreining
Íslenskir fjallaleiðsögumenn ehf.
Íslenskir fjárfestar ehf.
Jarðfræðistofan ehf.
JBS ehf.
Jens Guðjónsson hf.
Jóhannes Long ljósmyndari
Jónar Transport hf.
Jónshús ehf. – byggingaverktakar
Kaffibarinn ehf.
Karl K. Karlsson hf.
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kjaran ehf.
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Klébergsskóli
Klif hf.
Klipphúsið ehf. – Bíldshöfða 16
Kristján Þ. Haraldsson
Kúlan söluturn, videoleiga og ísbúð
Kvika ehf.
Kvikk þjónustan ehf.
Landsnet hf.
Landssamband kúabænda
Landssamband slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamanna
Landvernd
Laura Ashley Ísland ehf.
Lásaþjónustan ehf.
Litir og föndur – Handlist ehf.
Litsýn ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Loftstokkahreinsun ehf. - S.567 0882
Lyfjaver apótek
Lögfræðiþjónusta Sigurðar 
Sigurjónssonar hrl.
Löglist ehf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G. Briem hrl.
Lögmannsstofa Ólafs G. Gústafssonar
Lögmenn Borgartúni 33
Magnús Andrésson
Mannvit verkfræðistofa ehf.
Margt smátt ehf.
Matthías ehf.
Málarameistarafélagið
MD Vélar ehf.

MEBA - Magnús E. Baldvinsson sf.
Merkismenn ehf.
Minjavernd
Mitt bakarí ehf.
Móa – The Green balm – Face Icelandic
Myndhraði
Myndhönnun ehf.
Mýta ehf.
Mörk ehf. gróðrarstöð
Náttúrulækningabúðin hf.
Neskirkja
Nikita ehf.
Norðurborg ehf.
Norræna húsið
Nýi tónlistarskólinn
Nýja sendibílastöðin hf.
Oddgeir Gylfason tannlæknastofa
Olíudreifing ehf.
Opin kerfi ehf.
Opus lögmenn ehf.
Orkuvirki ehf.
Ottó B. Arnar ehf.
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Óbyggðaferðir ehf. – S. 661 2503
Ólafur Þorsteinsson ehf.
P&S Vatnsvirkjar ehf.
Parketval ehf.
Parlogis hf.
Pétursbúð – Ránargötu 15 ehf.
Pipar og salt
Prentlausnir ehf.
Prentsmiðjan Oddi hf.
Rafeindastofan Sónn ehf.
Raflagnateiknistofa Thomasar Kaaber
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.
Raftækjaþjónustan sf.
Rafvirkjaþjónustan ehf.
Rafþjónustan
Rauðará – veitingahús
Ráðgjafar ehf.
Rekstrarfélagið Kringlan
Reykjavíkurborg
Reykjavíkurprófastdæmi eystra
Réttur ehf.
RFJ tennur ehf.
Rossopomodoro veitingastaður
S.Í.B.S.
S4S ehf.
Samiðn
Samskipti ehf.
Saxhóll ehf.
Sálarrannsóknarfélag Íslands
Sálarrannsóknarfélag Reykjavíkur
Seljakirkja
Shalimar
Sigurborg ehf.
Sindrafiskur ehf.
Símabær ehf.
Sjómannadagsráð
Skartgripaverslun og vinnustofa Eyjólfs
Skarthúsið
Skáksamband Íslands
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Snerruútgáfan ehf.
Snæland Grímsson ehf. hópferðabílar
SP Tannréttingar
Sportbarinn ehf.
Stálflex
Steak and Play
Stepp ehf.
Storkurinn ehf.
Structor byggingaþjónusta ehf.
Studio Hallgerður
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Suzuki bílar hf.
Svissinn hjá Steina
SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu
Söluturninn Drekinn
Sönglist – Söng- og leiklistarskóli
Söngskólinn í Reykjavík
Talnakönnun
Tandur hf.
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknastofa Sigurðar Rósarssonar
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar
Tannlæknastofa Geirs A. Zoega
Tannlæknastofa Ingólfs Eldjárn
Tannlæknast. Ingunnar M. Friðleifsdóttur
Tannlæknastofa Jónasar B. Birgissonar
Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf.
Tannlæknast. Sigurjón Arnlaugsson ehf.
Tannlæknastofan Stigahlíð 44
Tannréttingar sf.
Tannsmíðastofa Kristins Sigmarssonar
Tannsteini ehf.
Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur arkitekts
Tengi ehf.
Thai matstofan ehf.
Topphúsið
Tónskóli Þjóðkirkjunnar
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar sf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Túnverk ehf. - túnþökusala
Túnþökuþjónustan ehf.
Tæknigarður hf.

Tækniþjónusta Péturs Sigurðs sf.
Tölvar ehf.
Tölvu- og verkfræðiþjónustan
Tösku- og hanskabúðin hf.
Ull og gjafavörur
Umslag ehf.
Úlfarsfell ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna
Varahlutaverslunin Kistufell ehf.
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Caruso
Venus, hárgreiðslustofa
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verðlistinn v/Laugalæk
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkfærasalan ehf.
Verksýn ehf.
Verslun Þorsteins Bergmann ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Verslunin Stíll
Vélar og verkfæri ehf.
Vélsmiðjan Járnverk hf.
Við og Við sf.
Vilhjálmsson sf.
Vinnustofan Þverá arkitekta- 
og verkfræðistofa
Víkingaslóðir – Ferðaskrifstofan
Vínberið
VR
Vörubílastöðin Þróttur
Yogastöðin Heilsubót
Yrki arkitektar sf.
Þingvallaleið ehf.
Þorvar Hafsteinsson
Þórsútgáfan ehf.
Þráinn skóari ehf.
Ögurvík hf.
Öryggismiðstöð Íslands hf.

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Bæjarins bezta ehf.
Danssmiðjan -  www.linudans.is
Horn í horn, parketlagnir
Lög og réttur ehf.
Prentsmiðjan Nes ehf. v.Nesfrétta
Rafþing
Seltjarnarneskirkja
Zeus - heildverslun ehf.
Önn Verkfræðistofa ehf.

Vogar
Kvenfélagið Fjóla
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A. Karlsson hf.
Aalborg Portland á Íslandi hf.
Allianz hf.
Arnarljós
Ásborg sf.
Bergnes ehf.
Birta Jóhannesdóttir
Bílar og tjón ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bílhúsið
Bíljöfur ehf.
Bjarni Runólfsson
Blikkform ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Brostu ehf.
Cargo bílar 
Deloitte hf.
DK hugbúnaður
Eignarhaldsfél. Brunabótafélags Íslands
Farice hf.
Fiskbúðin okkar
Flugfélagið Ernir ehf.
Gistiheimilið BB 44
Gróðrastöðin Storð
Gunnar Örn ehf.
Harðbakur ehf.
Hárgreiðslu- og rakarastofan Hera
Hárný ehf.
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hjartavernd ses.
Íshúsið ehf. – www.ishusid.is
Íssel ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
Klippt og skorið Hárfólkið sf.
Klukkan verslun
Kópavogsbær
Kópavogskirkja
Kríunes ehf.
Lakkskemman ehf.
Landvélar ehf.
Lax-á ehf.
Listinn – www.listinn.is
Lyfja hf.
Lyfjaval – Bílaapótek
Lögmannsstofa SS ehf.
Lögmenn Bæjarhrauni 8

Marás vélar ehf.
Maritech ehf.
Málmsteypan ehf.
Nesstál ehf.
Norm-X ehf.
Nýblóm ehf.
Rafbraut ehf.
Rafbreidd ehf.
Réttingaverkstæði Jóa ehf.
Réttir bílar ehf.
Smáralind
Smáréttingar ehf. – Réttingaþjónusta
Smári söluturn
Smurstöðin Stórahjalla ehf.
Snælandsskóli
Spónasalan
Stálsmíði Magnúsar Proppé
Straumver ehf.
Suðurverk hf.
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Tinna ehf.
Tækniþjónusta Ragnars G.G
Vaki – Fiskeldiskerfi hf.
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
Verktakar Magni ehf.
Verslunin Föndra - Dalvegi 18 
Vestmann ehf. – Fjöltæknilausnir
Vetrarsól ehf.
Vídd ehf.
VSI Öryggishönnun og ráðgjöf ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Þakpappaþjónustan ehf.
Þekking hf.
Þokki ehf.
Ökukennsla Sigurðar Þorsteinssonar

Garðabær
Andromeda
Aríel ehf. – Montessori setrið
Artasan ehf.
Árvík hf.
Bókhald og uppgjör hf.
Dýraspítalinn í Garðabæ
Fagval
Fjölbrautaskólinn Garðabæ
Garðabær
Geislatækni ehf. – Laser-þjónustan
Hársnyrtistofa Þórunnar Ingólfsdóttur
Hurðaborg – Crawford hurðir
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Leiknótan ehf.
Loftorka ehf.
Læknatorg sf.
Nýbarði hjólbarðaverkstæði
Rafboði ehf.
Reynir Sveinsson
Ris ehf.
Suðurtún ehf.
Teknís ehf.
TM Mosfell ehf.
Vefur ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Hafnarfjörður
Arena heildverslun sf.
Ásklif ehf.
Barkasuða Guðmundar ehf.
BI skór ehf.
Bílaverk ehf.
Bókasafn v/Flensborgarskóla
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Bæjarbakarí ehf.
Dalakofinn sf. – Firði
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Endurskoðun Gunnars Hjaltalín
Fagfólk ehf. – hársnyrtistofa
Ferskvinnslan ehf.
Fishproducts Iceland ehf.
Fiskverkunin Björg ehf.
Fjarðarkaup ehf.
Fjörukráin ehf.
Gamla Vínhúsið – A. Hansen
Glerborg ehf.
Gullfari ehf.
H. Jacobsen ehf.
Hagtak hf.
Heiðar Jónsson, járnsmíði
Hjólasprettur ehf.
Höfn öldrunarmiðstöð
Iðnvélar ehf.
Ísfell ehf.
Ís-rör ehf.
Kópavogsnesti
Krossborg ehf.
Kvikmyndaverstöðin ehf.
Mjöll - Frigg
Netorka hf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Prentsmiðjan Steinmark sf.
Rafal ehf.
Rakarastofa Halla
RB Rúm ehf.
Reebok Ísland ehf
RST net ehf.
Saltkaup hf.
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Átök hrekja fólk á vergang. 
Jarðskjálftar leggja líf og lifibrauð 
í rúst. Óútreiknanlegt veðurfar í 
kjölfar hlýnunar jarðar orsakar 
þurrka eða flóð miklu oftar en 
var. Uppskerubrestur, skepnufellir 
og hungur herja á fólk; flóð skola 
öllu burt, uppskeru, húsnæði, 
verkfærum, skepnum og fólki.

Skólaganga barna stöðvast 
og við ótryggar aðstæður er 
konum og stúlkum sérlega hætt 
við áreiti, nauðgunum og öðru 
ofbeldi. Líf í flóttamannabúðum 

er oft mjög ótryggt og óvíst um 
framtíðina. Við slíkar aðstæður 
veitir Hjálparstarf kirkjunnar 
skilyrðislausa neyðaraðstoð. 

Í vetur fóru fjármunir til 
neyðaraðstoðar í Eþíópíu, 
Tansaníu, Súdan og Kenýa. ACT, 
Alþjóðaneyðarhjálp kirkna, sem 
Hjálparstarfið er aðili að, hafði 
milligöngu um aðstoð til Súdan og 
Eþíópíu. ACT hefur viðbragðssjóð 
til að nota strax meðan unnið 
er að því að meta þörfina og 
fjármögnun fyrir viðameiri aðstoð.

Ef þörf er á veita sérþjálfaðir 
ACT-fagmenn minni ACT-aðilum 
aðstoð við að mæta neyðinni á 
staðnum. ACT-aðilar eru alls staðar 
staðarfólk sem þekkir aðstæður, 
menningu og talar tungumálið.

Alþjóðaneyðarhjálp kirkna 
– ACT
Hjálparstarf kirkjunnar er aðili 
að Alþjóðaneyðarhjálp kirkna, 
ACT, sem stendur fyrir Action 
by Churches Together. Stærstur 
hluti neyðaraðstoðar Hjálparstarfs 
kirkjunnar til útlanda fer í gegnum 
ACT. ACT sér til þess að beiðnir 
um hjálp, hvaðan sem þær koma, 

séu áreiðanlegar, heildstæðar 
og veiti allar nauðsynlegar 
upplýsingar. ACT sendir beiðnirnar 
til ACT-aðila og samræmir 
viðbrögð þeirra. ACT sér m.a. um 
að miðla fjármunum og samhæfa 
flutning á hjálparstarfsmönnum 
og gögnum. Mikilvægt er að 
upplýsingar um framgang verk-
efna og lok þeirra séu góðar og 
áreiðanlegar. ACT fylgist með því. 

Í ACT sameinast feikivíðtæk 
þekking og reynsla sem byggir á 
siðareglum og gæðastöðlum eins 
og SPHERE, um lágmarksgæði í 
neyðaraðstoð. Lútherska heims-
sambandið og Heimsráð kirkna 
standa að ACT en aðilar að 
þessum samtökum eru um allan 
heim. Styrkur ACT liggur ekki 
síst í því að meðlimir eru kirkjur 
og kirkjutengd félög sem eiga 
rætur í því samfélagi sem nýtur 
aðstoðarinnar.

Siðareglur Alþjóðaneyðarhjálpar 
kirkna, ACT, eru:  

1. Mannúð er framar öllu. 

2. Aðstoð er veitt óháð kynþætti, 
trú, þjóðerni eða nokkru 
öðru auðkenni þess er nýtur 
aðstoðarinnar. 

3. Hjálp verður aldrei veitt 
í þeim tilgangi að styðja 
stjórnmálaleg eða trúarleg 
sjónarmið. 

4. Við einsetjum okkur að verða 
aldrei handbendi stjórnvalda 
og vera óháð utanríkisstefnu 
þeirra. 

5. Við munum virða menningu 
og venjur samstarfsaðila. 

6. Reynt verður af fremsta megni 
að miða neyðaraðstoð við 
færni og þekkingu þeirra sem 
njóta. 

7. Leitað verður leiða til 
að virkja þá sem njóta 
aðstoðarinnar til áhrifa á 
skipulag aðstoðarinnar. 

8. Neyðaraðstoð skal miða að 
því að fyrirbyggja frekari 
neyð um leið og þeirri sem við 
blasir er mætt. 

9. Við lýsum okkur ábyrg 
gagnvart þeim sem við 
leitumst við að hjálpa og þeim 
sem leggja til fjármuni. 

10. Í upplýsinga- og fræðsluefni 
samtakanna verður fjallað 
um þá sem njóta aðstoðar 
af virðingu en ekki sem 
hjálparvana múg.

Neyðaraðstoð

Neyðarbúðir eftir jarðskjálfta í Pakistan.

Grafið í rústum eftir jarðskjálfta.
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Hafnarfjörður
Sellóplast sf.
Skipaviðgerðir ehf.
Stjörnusól
Stýring ehf.
Sviðsmyndir ehf.
Söluferðir sf.
Tannlæknast. Jóns M. Björgvinssonar
Tækni – Stál ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útfararþjónusta Hafnarfjarðar
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Víðir og Alda ehf.

Álftanes
Dermis ehf.

Keflavík
Alex bíla- og gistihús við Leifstöð
Art-húsið, hárgreiðslu-og fótaaðg.stofa
Bergnet ehf.
DMM Lausnir ehf.
Fasteignasalan Ásberg
Flutningaþjónusta Gunnars ehf.
Föndurkot-útisport
Grímsnes ehf.
Hótel Keflavík ehf.
Íslenska félagið ehf. / Ice Group. ltd.
Keflavíkurkirkja
Lögfræðistofa Suðurnesja ehf.
Málverk sf.
Rekstrarþjónusta G.Þ. ehf.

Reykjanesbær
SBK ehf.
Samkaup hf.
Sigurjónsbakarí
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Snyrtistofan Dana
Soho veisluþjónusta
Tréborg sf.
Varmamót ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja

Grindavík
Einhamar Seafood ehf.
Eldhamar ehf.
Hafsteinn Sæmundsson
Stjörnufiskur ehf.
Söluturninn Víkurbraut
Torfhóll ehf.
Verslunin Palóma
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
Flugfiskur ehf.
Nesmúr ehf.
Púlsinn námskeið – www.pulsinn.is
Valbjörn ehf.

Garður
Fiskverkunin Háteigur
Íþróttamiðstöðin Garði
Leikskólinn Gefnarborg
Sveitarfélagið Garður

Njarðvík
ÁÁ Verktakar ehf.
Félag eldri borgara á Suðurnesjum
Fitjavík ehf.
Fram Foods Ísland hf.
H2 ehf.
Nýsprautun ehf. – Sími 421 2999
Rafverkstæði I.B. ehf.
Sigurður Haraldsson ehf.
SJ Innréttingar ehf.
Slakki ehf.

Mosfellsbær
Brunnlok ehf.
Garðplöntustöðin Gróandi
Halldór og Hinrik sf.
Hákon og Pétur – Verktakar
Hársnyrtistofan Pílus - Sími 566 6090
Hestaleigan Laxnesi - www.laxnes.is
Hilmar Sigurðsson
Hlín blómahús
Ísfugl ehf.
Ístex hf. Íslenskur textíliðnaður

Kjósarhreppur
Líkami og sál – snyrti-, 
nudd- og fótaaðgerðastofa
Monique van Oosten
Nýja bílasmiðjan hf.
Skálatúnsheimilið
Sögumiðlunin ehf.

Akranes
A. Haraldsson ehf.
Grastec ehf.
Hreingerningaþjónusta Vals Gunn ehf.

Mozart hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónustan ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Trésmiðja Akraness ehf
Verslunin Einar Ólafsson ehf.
Vélsmiðja Ólafs R. Guðjónssonar ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.

Borgarnes
Benedikt G. Líndal
Borgarverk ehf.
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Eyja- og Miklaholtshreppur
Ferðaþjónustan Skorradal
Félagsbúið Mófellsstöðum sf.
Hársnyrtistofa Margrétar
Hreðavatnsveitingar ehf.
JGR umboðs- og heildverslun ehf.
Jörvi ehf. vinnuvélar
Landnámssetur Íslands
Laugargerðisskóli
Skorradalshreppur
Solo hárgreiðslustofa
Ungmennasamband Borgarfjarðar
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Vélabær
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.

Stykkishólmur
Ágústsson ehf.
Ferðaþjónusta Flateyjar
Fimm fiskar ehf.
Heimahornið ehf.
HringHótels Stykkishólmur ehf.
Narfeyri ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf.
Steinprent hf.
Steinunn hf.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf.
Þín Verslun Kassinn

Hellissandur
Breiðavík ehf.
Félags- og skólaþjón. Snæfellinga
K.G. Fiskverkun ehf.
Sjávariðjan Rifi hf.
Skarðsvík hf.

Búðardalur
Rafsel Búðardal ehf.
RKÍ Búðardalsdeild
Sýslumaðurinn í Búðardal

Ísafjörður
Akstur og löndun ehf.
BK bílasprautun og réttingar ehf.
Dýralæknaþjónusta SISVET ehf.
Fyrir Vestan ehf.
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.
HV umboðsverslun ehf.
Hamraborg ehf.
Hótel Ísafjörður
Kjölur ehf.
Lögsýn ehf.
Rörtækni hf.
Stál og hnífur ehf.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Vestri ehf.

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Elías Ketilsson ehf.
Sérleyfisferðir
Sparisjóður Bolungarvíkur

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Flateyri
Fræðsluskrifstofa Vestfjarða
RKÍ Önundarfjarðardeild
Sytra ehf.

Suðureyri
Fiskvinnslan Íslandssaga ehf.

Patreksfjörður
Eyfaraf ehf.
Nanna ehf.
Verslunin Albína

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Eik ehf. – trésmiðja
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
Þórsberg ehf.

Þingeyri
Brautin sf.

Hólmavík
Gistiheimilið Borgabraut 4 ehf.

Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Potemkim ehf.
Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.

Hvammstangi
Heilbrigðisstofnun Hvammstanga
Selasetur Íslands ehf.
Sjólíf – selaskoðun
Steypustöð Hvammstanga
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar 
og Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði

Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings 
og Stranda
Fjölritunarstofan Grettir sf.
Húnavatnshreppur
Stéttarfélagið Samstaða

Skagaströnd
Marska ehf.
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Trésmíðaverkstæði Helga 
Gunnarssonar
Vélaverkstæði Skagastrandar

Sauðárkrókur
Fisk - Seafood hf.
Hlíðarkaup ehf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
RKÍ Skagafjarðardeild
Skinnastöðin ehf.
Starfsmannafélag Skagafjarðar
Steinull hf.
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf.
Vörumiðlun ehf.

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf.
Hótel Varmahlíð - Sími 453 8170
Langamýri fræðslusetur
Ómar Bragason

Siglufjörður
Egilssíld ehf.
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði
Málaraverkstæðið ehf.

Akureyri
Almenna lögþjónustan ehf.
ÁK Smíði ehf.
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bílaverkstæði Akureyrar
Bláa Kannan ehf.
Blikkrás ehf.
Bókaútgáfan Tindur - www.tindur.is
Búgarður - Búnaðarsamband 
Eyjafjarðar
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Gerði ehf.
Golfvöllurinn Þverá
Hafnarsamlag Norðurlands
Hnýfill ehf.
Höldur ehf. – Bílaleiga Akureyrar
Hörgárbyggð
India Karry kofi ehf.
Kjarnafæði hf.
Kollgáta ehf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Lögmannsstofan Lögmannshlíð
Malbikun KM
Meðferðarheimilið Laugalandi
Miðstöð ehf.
Netkerfi og tölvur ehf.
Raftákn ehf.
Samvirkni ehf.
Slippurinn Akureyri ehf.
Strikið veitingastaður
Sveitahótelið ehf.
Tannlæknast. Björns Rögnvaldssonar ehf.
Trésmiðjan Fjölnir hf.
Trésmiðjan Ölur hf.
Tölvufræðslan Akureyri ehf.
Vaxtarræktin ehf. - Íþróttahöllinni
Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis
Vélfag ehf.
Ösp, trésmiðja sf.

Grenivík
Frosti ehf.

Dalvík
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði
G.Ben. útgerðarfélag ehf.
Gistihúsið Skeið
Hýbýlamálun
Sportferðir ehf.
Vélvirki ehf.

Ólafsfjörður
Brimneshótel ehf.
Íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar
Kristbjörg ehf.
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Vélsmiðja Ólafsfjarðar ehf.

Húsavík
Bílaleiga Húsavíkur ehf.
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf.
Hóll ehf.
Höfðavélar ehf.
Norðursigling ehf.
Trilla ehf.
Uggi ehf.
Vermir sf.
Fosshóll

Laugar
Norðurpóll ehf.
Þingeyjarsveit

Reykjahlíð
Dimmuborgir guesthouse
Eldá ehf.
Ferðaþjónusta bænda, Skútustöðum II
Hlíð ferðaþjónusta
Mývatnsmarkaður ehf.
Mývetningur íþrótta- og ungmennafélag

Kópasker
Rifós hf.
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf.

Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
RKÍ Þórshafnardeild
S.F. ehf.

Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja

Vopnafjörður
Burstafell - Minjasafn

Egilsstaðir
Bílaverkstæði Austurlands ehf.
Bókhaldsþjónusta Þórhalls Haukssonar
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Bólholt hf.
Egilsstaðakirkja
Fjalladýrð
Grái hundurinn ehf. - www.hotel701.is
Hákon Hansson
Miðás hf.
Minjasafn Austurlands
Skrifstofuþjón. Austurlands ehf.
Sólskógar ehf.
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Verkfræðistofa Austurlands hf.

Seyðisfjörður
Hótel Aldan
RKÍ Seyðisfjarðardeild
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf.
Eskja hf.
Fiskmarkaður Austurlands hf.
Fjarðaþrif ehf.
Tanni ferðaþjónusta ehf.

Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Fjarðalagnir ehf.
Laufskálinn ehf.
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Síldarvinnslan v/Bjartur NK
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil ehf.

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf.

Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur

Höfn
Ferðaþjónustan Brunnavöllum
Hátíðni hf.
Hótel Árnanes
Jökulsárlón ehf.
Króm og hvítt ehf.
Mikael ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Vélsmiðjan Foss ehf.
Þrastarhóll ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Byggingarfélagið Árborg ehf.
Dýralæknaþjónusta Suðurlands ehf.
Félag opinberra starfsmanna 
á Suðurlandi
Fræðslunet Suðurlands
Hótel Gullfoss
Hurða- og gluggasmiðjan ehf.
JÁVERK ehf.
Jeppasmiðjan ehf.
Jóhann Helgi og Co. ehf.
Karl R. Guðmundsson ehf.
Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)
Múrfag ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Set ehf.
Skálholtsstaður
Stokkar og steinar sf.
Veiðisport ehf.

Hveragerði
Eldhestar ehf. – Vellir Ölfusi
Garðyrkjustöð Ingibjargar ehf.
Hveragerðiskirkja
Kjörís ehf.
Konungur Dýranna ehf. - Sunnumörk 
2 - www.123.is/konungurdyranna
Múrás ehf.
Ræktunarmiðstöðin sf.
Sport-Tæki ehf.
Stoðverk ehf.
Vilhjálmur Roe ehf.
Ökukennsla Eyvindar
Örkin veitingar

Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Tjaldstæðið T-bær Selvogi

Stokkseyri
Durinn ehf.
Flóð og fjara ehf.

Laugarvatn
Laugarvatn ehf.

Flúðir
Flúðasveppir ehf.
Ferðaþjónustan Syðra-Langholti  
www.sydralangholt.is

Hella
Fannberg ehf.
Gróðrastöð Birgis
Hestvit ehf.
Kvenfélag Oddakirkju
Pakkhúsið ehf. byggingavöruversl.
Rangárþing ytra

Hvolsvöllur
Austurhvoll ehf.
Búaðföng/bu.is ehf.
Eining sf.
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.
Rangárþing eystra
Vörubílstjórafélagið Fylkir

Vík
Grunnskóli Mýrdalshrepps
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili
Hótel Höfðabrekka ehf.

Kirkjubæjarklaustur
Héraðsbókasafn
Icelandair Hotel Klaustur

Vestmannaeyjar
Axel Ó
Áhaldaleigan ehf.
Bergur ehf.
Bílverk ehf.
DÞH ehf.
Eyjablikk ehf.
Gallerí Prýði – Ramin ehf.
Huginn ehf.
Karl Kristmanns – umboðs- og 
heildverslun
Landakirkja
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Ós ehf.
Pétursey ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf.
Tollvarðafélag íslands
Vinnslustöðin hf.
Volare – www.gjafavara.is
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Fermingarbarnasöfnun sem fram 
fór 9. og 10. nóvember tókst afar 
vel. Rúmlega 3000 börn bönkuðu 
upp á og hringdu dyrabjöllum um 
allt land með frábærum árangri.

Rúmlega 8 milljónir króna söfnuð-
ust til vatnsverkefna Hjálparstarfs 
kirkjunnar í Afríkulöndunum, 
Eþíópíu, Mósambík, Úganda og 
Malaví. 

Fermingarbörnin eru sannarlega 
hvatning og fyrirmynd öllum þeim 
sem vilja láta gott af sér leiða. „Oj, 
hvernig er hægt að drekka þetta 
vatn?“ er setning sem heyrist oftar 
en ekki þegar börnin sjá mynd af 
vatnsbóli í Úganda með brúnu, 
óhreinu vatni. „Er ekki hægt að 
gera eitthvað til að þau fái hreint 
vatn“ er önnur setning sem heyrist
oft. Það er einmitt það sem þau 
hafa gert. Gengið í hús og safnað 
til vatnsverkefna Hjálparstarfsins
með þessum frábæra árangri.

Brunnur getur séð heilu þorpi fyrir 
hreinu vatni í áratugi. Þó erfitt sé 
að áætla kostnað við einn brunn 
á umrótatímum gengis íslensku 
krónunnar má áætla að hægt 
væri að grafa 40 brunna fyrir 

upphæðina sem fermingarbörnin 
söfnuðu. Það er ekki lítið!

Hjálparstarf kirkjunnar þakkar 
fermingarbörnum fyrir dugnaðinn, 
prestum og starfsfólki kirkjunnar 
fyrir að standa svona vel að 
söfnuninni og landsmönnum fyrir 
stuðninginn.

8 milljónir í söfnun
fermingarbarna fyrir vatni

„Finndu hita sólarinnar 
brenna á þér – lykt af kurli 
og kolum í lofti, daun af 
rotnandi rusli. Heyrðu 
köll og skríkjur barna“. 
Svona hefst kynningartexti 
ljósmyndasýningar sem 
opnuð verður á sunnudag 
í Hallgrímskirkju. Tilefnið 
er aðventan og jólasöfnun 
Hjálparstarfs kirkjunnar 
sem hefst formlega fyrsta 

sunnudag í aðventu. 
Sýningin sýnir konur í 
Súdan berjast fyrir hverjum 
nýjum degi og þá blessun 
sem fylgir því að koma 
börnum á Indlandi úr 
skuldaánauð og þrælavinnu 
– í skóla. Sýningin verður 
opnuð í messunni þann 29. 
nóvember og stendur fram í 
janúar.

fyrsta sunnudag í aðventu 
29. nóvember kl. 11

Ljósmyndasýning
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MINNISKORT

Panasonic TXP42S10
42"  Full HD 1080p Plasma BREIÐTJALD 
með 1920x1080 punkta upplausn, Vreal Pro3, 400Hz Intelligent Frame Creation Pro, 24p 
Playback, Viera Link, x.v Colour, 30.000:1 skerpu, 3D Colour, Motion Pattern Noise Reduction, 3D 
Comb Filter C.A.T.S, stafr. háskerpu DVB-T móttakara, SD/SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó 
V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart, 3 HDMI, Comp., SVHS, CVBS og PC tengi, CI rauf ofl.

TILBOÐ     199.990
FULLT VERÐ kr. 249.990

TILBOÐ     189.990
FULLT VERÐ kr. 199.990

TILBOÐ     349.990
FULLT VERÐ kr. 449.990

100Hz
DVB-T

Panasonic TXP42C10
42" Vreal 4 Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 punkta uppl., 
100Hz, 24p Playback, x.v Colour, Real Black Drive 20.000:1 skerpu, 
3D Colour, Sub Pixel Control, HD Ready, Viera Link, háskerpu DVB-T 
stafr. móttakara (MPEG4), SD/SDHC kortalesara, 2 x Scart (með 
RGB), 2 HDMI (1.3), Component, CI rauf, SVHS, CVBS ofl.

100Hz
DVB-T

SKERPA
2.000.000:1

Panasonic TXP37C10
37" Vreal 4 Plasma BREIÐTJALD með 1024 x 768p 
uppl., 100Hz, 24p Playback, x.v Colour, dýnamískri 
2000.000:1 skerpu, 3D Colour, Sub Pixel Control, HD 
Ready, Viera Link, háskerpu DVB-T stafr. móttakara, 
SD/SDHC kortalesara, 2 x Scart, 2 HDMI ofl.

Panasonic TXP46GA11
46" Full HD 1080p NeoPlasma BREIÐTJALD með 1920 x1080p uppl-
ausn, Vreal Pro4, 600Hz Intelligent Frame Creation Pro, 24p Playback, 
x.v Colour, Infinite Black 2.000.000:1 dýnamískri skerpu, 3D Colour, 
3D Comb Filter C.A.T.S, stafr. háskerpu DVB-T mótt., kortalesara, 20w 
Nicam Stereó V-Audio Surround, 2 x Scart, 3 HDMI, PC tengi ofl.

DVB-T
600Hz

FULL
HD

SKERPA
2.000.000:1

PRO 4

V-AUDIO
SURROUND

GÆÐAVERÐ

TILBOÐ     249.990
FULLT VERÐ kr. 299.990

SKERPA
2.000.000:1

PRO 3

400Hz
FULL
HD
1920x1080p

V-AUDIO
SURROUND
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Hermann: „Já já já, ég var þar. 
Og maður hefði viljað komast í 
partíið á eftir!“

Hver eru þau, þessi vondu lista-
skáld? Sigurði leiðist ekki að segja 
frá þeim.

Sigurður: „Þetta var í janúar 
1976. Við vorum átta saman og ætl-
uðum bara að hittast einu sinni og 
lesa upp. Gallinn við okkur var að 
við framkvæmdum allar brjálað-
ar hugmyndir og lögðum því undir 
okkur Háskólabíó. Korter fyrir tvö 
voru tuttugu og þrír miðar seldir. 
Svo gerðist eitthvað á fimmtán 
mínútum – það snjóaði inn fólki. 
Við höfðum ókeypis fyrir ellilíf-
eyrisþega og barnagæslu í kjall-
aranum. Við réðum fóstruskólann 
allan eins og hann lagði sig. Það 
voru 1.400 manns í húsinu þennan 
dag.“

Hermann: „Þetta voru skrautleg 
skáld og rithöfundar. Steinunn var 
þarna og Hrafn Gunnlaugsson …“

Sigurður: „…og Pétur Gunn-
arsson, Megas, Þórarinn Eldjárn, 
Birgir Svan. Og Guðbergur Bergs-
son sem var ídolið okkar. Við trúð-
um því tæplega þegar hann sagðist 
ætla að vera með. Á þessari stundu 
varð til gjörsamlega óþekktur höf-
undur – Pétur Gunnarsson. Þarna 
las hann úr væntanlegri Punktur 

punktur komma strik. Ég man allt-
af eftir ljósmynd í blaði daginn 
eftir. Þar var mynd af þáverandi 
menntamálaráðherra, Vilhjálmi 
Hjálmarssyni, í hláturskasti á 
fremsta bekk. Þá var Pétur að lesa 
upp úr Punktinum. Og hver hringir 
í Pétur strax um kvöldið? Jóhann 
Páll Valdimarsson, ungur útgef-
andi hjá Iðunni. Úr varð metsölu-
ferill Péturs, með Andrabækurnar 
fjórar.“

Hemmi er ekkert fífl
Hermann: „Einu sinni tókstu við 
mig viðtal, manstu eftir því? Það 
var þegar fjölmiðlagúrúinn Gunn-
ar Smári var að starta tímaritinu 
Eintaki. Ég var í trúðsbúningi á 
forsíðunni. Það þótti spennandi að 
komast að því hvort ég væri fífl 
eða ekki.“

Sigurður: „Ég hef alltaf forðast 
blaðamennsku. Hins vegar gerði 
ég það allt að því að sérgrein 
minni að taka viðtöl við fólk sem 
vildi ekki fara í viðtal við blaða-
menn.“

Hermann: „Ég var til í viðtal 
við þig á þessum tíma því mér 
þótti þetta mjög athyglisvert 
rannsóknarverkefni.“

Sigurður: „Og þá komst ég að 
því að Hemmi er ekkert fífl.“

Hemmi G
rökstólum

VEFURINN SKAPAR VERÐMÆTI

Fullveldisdaginn, 1. desember, heldur Útflutningsráð Íslands ráðstefnu um útflutnings- 
tækifæri og verðmætasköpun á vefnum.

Fundarsetning – Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Útflutningsráðs

Ávarp – Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra

Tækifæri á vefnum – fulltrúar ólíkra fyrirtækja segja frá árangursríkum leiðum við sölu á netinu:
Helga Viðarsdóttir, markaðsstjóri 66°Norður 
Sófus Gústavsson, eigandi Nammi.is 
Birkir Hólm Guðnason, framkvæmdastjóri Icelandair 
Nathan Richardsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs CCP Games 
Ragnar Th. Sigurðsson, eigandi Arctic Images
Friðrik Skúlason, stofnandi Friðriks Skúlasonar ehf.
Kristján Gunnar Steinarsson & Eldar Ástþórsson, Gogoyoko
Kristinn Leifsson, vefmarkaðsstjóri SagaMedica 

Kaffihlé – fundargestum gefst tækifæri til að spjalla við fyrirlesara 
og fræðast frekar um leiðir til að selja á netinu.  

Rob Snell, höfundur bókarinnar Yahoo Store! For Dummies
It’s simple to sell online – It’s just a question of starting.

Léttur hádegisverður og spjall við fyrirlesara.

Aukin tækifæri til útflutnings

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • www.utflutningsrad.is

RÁÐSTEFNA UM SÖLU Á NETINU
1. DESEMBER 2009
HILTON REYKJAVÍK NORDICA 
kl. 09.00-13.00
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Rob Snell er aðaleigandi Snell 
Brothers, ráðgjafarfyrirtækis sem 
sérhæfir sig í sölu á netinu. Hann 
mun segja frá víðtækri reynslu sinni 
af hönnun, þróun og markaðs- 
setningu netverslana sem velta 
milljónum dollara á ári.

Vinsamlegast tilkynnið 
þátttöku á utflutningsrad
@utflutningsrad.is
eða í síma 511 4000.
Aðgangur er ókeypis.

FR
ÉTTA

B
LA

Ð
IÐ

/A
N

TO
N



Bolir í miklu úrvali, fást aðeins í Skífunni Kringlunni

Jólap

DVD tilboð
Ný erlend tónlist

2.199 kr.

2.499 kr.

2.499 kr.

2.399 kr.

NýttNNNNNNýttNNNNN

NýttN NýttNNNNNNNNNNNN

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

í kaupbæti

20% afsláttur
af nýrri jólatónlist 
út nóvember

Ef þú k
en 50
100 e

í

Póstkröfusími 591-5320 www.skifan.is

akkar

w.sww k n.35 ww s

Laugavegi · Kringlunni
www.skifan.is

2.799 kr.

Áritanir í Skífunni Kringlunni í dag 

Kl. 14.00
Björgvin Halldórsson

2.899 kr.

Kl. 13.00
Gunnar Þórðarson

spila og árita

1.999 kr.

Kl. 16.00
Árstíðir

spila og árita

1.999 kr.

Kl. 15.00
Á móti sól
spila og árita

Nýr leikur frá höfundum Guitar Hero, 
en hér bregða leikmenn sér í hlutverk plötu-
snúða sem þeyta skífum eins og vindurinn.
Leikurinn inniheldur hátt í 100 lög mixuð 
saman af heitustu plötusnúðum heimsins.

Gildir meðan birgðir endast
18.999 kr.

Helgar
tilboðHHHHHHHHHHeeee
titttil

HHHH
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Þ
etta byrjaði eiginlega 
þannig að fyrir um fjórum 
árum vorum við félagarn-
ir að leika okkur að taka 
upp lag, það vantaði kór og 
ég hringdi í strákana sem 

mættu bara. Úr varð eitthvert lag sem 
er til einhvers staðar á mp3-formi og 
aldrei varð neitt úr. Síðan, fyrir svona 
þremur árum, kynntist ég þeim mikla 
snillingi Ásgeiri Andra Guðmundssyni. 
Við komum báðir að tónleikum sem 
voru haldnir á Patreksfirði. Hann var 
mættur til að smíða sviðið og ég kynnt-
ist honum bara í kúrekastígvélinu, með 
hamarinn í hendinni að smíða.

Einhver hafði sagt við mig að hann 
væri kontrabassaleikari, sem var nú 
kannski ekki alveg satt. Mér leist rosa-
lega vel á hann. Mig langaði svo að fara 
að spila rokkabillí og hugsaði: Þetta er 
gæinn. Við keyrðum svo saman í bæinn 
og kynntumst vel. Svo fórum við að 
leika okkur saman heima hjá honum 
á Skólavörðustíg, í Töfrahellinum, og 
sömdum fjórtán lög á einni viku. Ég 
kenndi honum á kontrabassann, en hafði 
reyndar aldrei spilað á hann áður.

Einhvern veginn spannst sú umræða 
að okkur fannst þetta frekar kórlegt. 
Hei, það vantar kór, ekkert mál, ég 
hringi bara í strákana. Til að gera langa 
sögu stutta þá komu strákarnir á föstu-
degi, við fengum lánað húsnæði og ég 
kenndi þeim lögin. Við vöknuðum svona 
stundum og stundum og sinntum þessu. 
Svo var bara farið í kirkjuna í Þorláks-
höfn og sungið inn á plötu. Við vorum 
bara ellefu þannig að við sungum þri-
svar sinnum inn og vorum því 33 og 
Ásgeir spilaði allan bassann á plötunni, 
nýbúinn að læra á kontrabassa.

Þannig urðu Fjallabræður til, með 
því að taka upp plötu fyrir um þremur 
árum. Þetta gerðist bara einhvern veg-
inn og síðan hefur þetta undið hægt og 
rólega upp á sig. Ég sem lögin og Ásgeir 
textana, við vinnum mjög vel saman.“

Það er í lagi með Skagamenn
Fjallabræður hafa allir tengingu við 
Vestfirði, mismikla þó. Einn þjóðflokk-
ur hefur fengið undanþágu frá ströng-
um inngönguskilyrðum, en það eru 
Skagamenn. Ástæðan er velvild þeirra í 
garð Flateyringa í kjölfar snjóflóðsins.

„Sumarið eftir snjóflóðið bauð ÍA 
öllum grunnskólabörnum upp á Skaga. 
Ég var fjórtán ára og man að það beið 
okkar súkkulaði og rósir á koddanum 
þegar við komum. Við vorum að spila 
fótbolta og golf og vorum í góðum fíl-
ing í viku. Ég hef því alltaf sagt að það 
er í lagi með Skagamenn.“

Nokkrir Akurnesingar eru í kórnum 
og hljómborðsleikarinn, Leifur Jónsson, 
er þaðan. „Ég reyndi í ár að fá Leif í 
kórinn, hann fékk sms frá mér í heilt ár. 
Hann gaf sig loksins en sagðist þó ekki 
vera frá Vestfjörðum. Ég sagði: „Leif-
ur, jú. Farðu bara og talaðu við mömmu 
þína, eða ömmu, tékkaðu á þessu. Þú 
ert að vestan, við erum það náttúru-
lega öll.“ Hann kom og tilkynnti mér að 
hann væri úr Álfadal á Ingjaldssandi. 
„Nei, það getur ekki verið,“ segi ég, því 
þetta er jörðin við hliðina á Hrauni þar 
sem afi bjó. Birkir frændi minn, sem er 
í kórnum, var lengi refabóndi í Álfadal. 
En jú, þetta var rétt og ég fann mynd 
af langafa hans og -ömmu og langafa 
mínum og -ömmu sem tekin var árið 
1944. Við erum öll að vestan.“

Betri en Vegagerðin
Halldór flutti til Reykjavíkur til að 
læra á gítar í Tónlistarskóla FÍH. Þver-
móðskan stóð honum þó fyrir þrifum, 
því hann þráaðist við að flytja lögheim-
ilið í bæinn. Fyrir vikið þurfti hann að 
greiða sjálfur mótframlag sveitarfélags 
og til að kljúfa það fór hann að vinna 
við múrverk. Minna varð því úr nám-
inu en til stóð. Úr múrverkinu fór hann 
í að keyra út banana, þaðan í að verða 
framkvæmdastjóri Skífunnar og er nú 
Fjallabróðir í fullu starfi.

Um 50 virkir félagar eru í kórnum, 
en um 35 mynda kjarna sem mætir 
reglulega á æfingar. Þar að auki leika 
fimm hljóðfæraleikarar auk Halldórs 
með, þar af tveir trommuleikarar. Hall-
dór segir að menn komi á æfingar eins 
og þeir geti; sumir eigi óhægt um vik 
vegna fjarlægðar.

„Einn okkar vinnur á þjónustuskipi 

fyrir olíuborpall og það hefur óneitan-
lega áhrif á mætingar. Þá eru einhverj-
ir á sjónum, mánuð úti og mánuð í landi 
og mæta þá. Svo búa margir okkar enn 
fyrir vestan sem eru með þegar þeir 
geta. Þetta eru mikið brottfluttir Vest-
firðingar.

Fjallabræður er í raun tækið fyrir 
Vestfirðinga til að vera í sambandi. Við 
höfum held ég gert meira til að sam-
eina norðan- og sunnanverða Vestfirði 
en Vegagerðin hefur nokkurn tímann 
gert.“

Í kórnum er að finna Önund úr 
Önundarfirði og Dýra í Dýrafirði; Hall-
dór segist ekki hafa getað annað en sagt 
já þegar sá síðarnefndi óskaði inngöngu 
og kynnti sig. Þarna eru frændur og 
félagar, afar og bræður. Þar ríkir enda 
mikið bræðralag.

„Við höfum hist núna á hverju kvöldi 
til að æfa fyrir útgáfutónleikana og það 
byrja allar æfingar eins. Svona tíu mín-
útur korter fer í að faðmast. Þó að menn 
hafi hist í gær faðmast þeir og slá á bak 
hver annars. Þarna er mikil ást.

Öðruvísi er heldur örugglega ekki 
hægt að halda svona út. Þarna eru menn 
í fullri vinnu, kannski í eigin rekstri, og 
með fjölskyldur. Mér hefur alltaf þótt 
það erfiðast að stela dýrmætum tíma 
fjölskylduföðurins af heimilinu.“

Sjálfur á Halldór ekki börn, en mjög 
umburðarlynda kærustu, eins og hann 
orðar það. Útgáfutónleikarnir verða í 
stóra sal Háskólabíós á morgun og er 
þegar uppselt.

Frændur í Færeyjum
Fjallabræðrum var boðið á G-festival í 
Færeyjum, en ekki tókst að fjármagna 
ferðina. Kostnaðurinn er nokkur, um 
þrjár milljónir hefði kostað að flytja 
hersinguna til eyjanna. Halldór Gunn-
ar segir miður að þeir hafi ekki komist, 
það sé þó öruggt að á endanum fari þeir 
til Færeyja. Íslendingar eigi þeim líka 
skuld að gjalda.

„Daginn eftir hrunið í fyrra hringdi 
Birkir frændi minn, sem er í kórnum, 
í mig, vegna frétta af því að Færeying-
ar ætluðu að lána okkur peninga vaxta-
laust. „Frændi, við verðum að gera 
eitthvað, við verðum að þakka þessu 
fallega fólki.“ Ég stóð við frystinn í 10 
11 og hringdi í Ásgeir. „Nú þarft þú að 
semja texta.“

Færeyingar byggðu leikskólann á 
Flateyri eftir snjóflóðið. Allt í einu 
reis bara leikskóli og félagsmiðstöð 

Öll erum við Vestfirðingar
Fjallabræður hafa vakið verðskuldaða athygli fyrir tónlistarflutning sinn. Þar er á ferð hópur hraustra manna sem allir hafa eina 
eða aðra tengingu við Vestfirði. Halldór Gunnar Pálsson semur lög bræðranna og settist niður með Kolbeini Óttarssyni Proppé 
og ræddi um kórinn, Vestfirði, karlmennsku og þau áhrif sem snjóflóðin á Vestfjörðum höfðu á heimamenn.

Fjallabræður eru á bilinu 35 til 50 
ásamt hljómsveit, en hana skipa, 
auk Halldórs sem leikur á gítar, 
Unnur Birna Björnsdóttir á fiðlu, 
Helgi Egilsson á bassa, Leifur 
Jónsson á hljómborð og þeir 
Óskar Þormarsson og Orri Guð-
mundsson á trommur. Kórinn gaf 
út diskinn Bræðralag árið 2006 
og nú í ár disk, samnefndan kórn-
um. Fjallabræður halda útgáfu-
tónleika í Háskólabíói á morgun. 

Lögin eru eftir Halldór og textar 
eftir Ásgeir Andra Guðmundsson. 
Eitt lag er eftir Leif hljómborðs-
leikara, tvö eftir Magnús Þór 
Sigmundsson og eitt er eftir Sig-
fús Halldórsson, Afadrengur, en 
afi Halldórs, Guðmundur Björn 
Hagalínsson, syngur það.

Halldór lærði á gítar í FÍH, en 
lauk ekki námi. Hann er starfandi 
í fjölmörgum hljómsveitum auk 
þess að koma fram sem trúbador. 

„Það er mikill samgangur í tónlist 
fyrir vestan. Ef þú ert til í að spila 
fyrir leikskólann, vera í hljómsveit-
inni í gospelkórnum, spila á balli 
á laugardagskvöldum og taka þátt 
í öllu, fær maður rosalega víða 
sýn og fær að prófa margt. Þess 
vegna fannst mér kannski eðlileg-
asti hlutur í heimi að vera með 
tvo trommuleikara, bassaleikara, 
gítarleikara, hammond, fiðlu og 
40 öskrandi karla.“

➜ FJALLABRÆÐUR

FJALLABRÓÐIR Í FULLU STARFI Halldór Gunnar hætti nýverið sem framkvæmdarstjóri Skífunnar til að helga sig Fjallabræðrum. Það er ekki lítið verk að halda utan um 40 
manna kór og sex manna hljómsveit. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

fyrir krakkana. Þeir gerðu það sama 
í Súðavík. Ég hringdi til Vestmanna-
eyja og þeir sögðu mér að Færeying-
ar hefðu gefið þeim haug af peningum 
fyrir þá sem misstu hús í gosinu. Svo 
kom þetta lán og ábyggilega er helling-
ur sem þeir hafa gert sem ég hef ekki 
hugmynd um.

Við tókum upp átta mínútna lag um 
fallegar konur, hrausta bændur, sjó-
menn, feður og mæður, í Færeyjum 
eigum við systur og bræður. Við gerðum 
fallegan skjöld með disknum og létum 
letra á hann: „Án bræðra eiga menn 
ei neitt.“ Við mættum, öll hersingin, 
á ræðismannsskrifstofuna og þar var 
tekið á móti okkur með færeyskum bjór 
og fánum. Þetta var gjöf frá okkur til 
þeirra, þjóð til þjóðar, og enginn emb-
ættismaður á staðnum. Skildinum var 
komið til lögmanns Færeyja og hangir 
að ég held í ráðhúsinu í Færeyjum.“

Samheldni eftir snjóflóð
„Þetta var alveg svakalegt,“ segir Hall-
dór um snjóflóðið sem féll á Flateyri 
árið 1995. Þar létust 20 manns og fjöldi 
fólks missti heimili sín. „Við vorum ekki 
í húsinu okkar þessa nótt og ég vaknaði 
við að einn besti vinur minn stóð á nær-
buxunum fyrir utan og barði á glugg-
ann hjá mér. Hann hafði lent í flóðinu, 
vissi hvar við vorum og lét okkur vita. 
Ég horfði bara á hann, sneri mér á hina 
hliðina og fór að sofa. Þetta var allt of 
óraunverulegt, gat einfaldlega ekki 
verið að gerast. Þessi vinur minn, Grét-
ar Örn, er nú í kórnum.

En þetta var rosalega erfitt. Þegar tíu 
ár voru liðin frá flóðinu tók ég mig til 
og las Morgunblaðið frá fyrstu vikunni 
eftir flóð. Það var mjög sérstakt, maður 

þekkti náttúrulega alla sem létust og 
lentu í þessu. Svo kemur þessi tilfinn-
ing: Ef maður lendir ekki í þessu sjálf-
ur, eða missir einhver sem er manni 
nákominn, af hverju á maður að láta 
sér vera að líða illa?

Ég held að stór partur af fílingnum í 
Fjallabræðrum sé að við vinirnir á Flat-
eyri sem byrjuðum þetta dæmi, erum 
rosalega góðir vinir. Það þekkja það 
allir sem hafa lent í einhverju leiðinda-
máli með vinum sínum, að ef þú ferð 
í gegnum það eruð þið vinir hvað sem 
gerist eftir það. Vinir eru vinir og við 
erum það. Ég hef oft heyrt fólk tala um 
Flateyringa: Já, þeir eru alltaf syngj-
andi og í stuði, þetta eru alvöru karl-
ar. Ég vil meina að það hafi smitast út 
í þennan kór eða að honum hafi laðast 
þannig þenkjandi menn.

Þetta eru venjulegir menn að gera 
óvenjulega hluti. Það er fullt af mönn-
um í kórnum sem, viðurkennum það 
bara, kunna ekkert að syngja. Eru bara 
alls ekkert þekktir fyrir söng, en syngja 
samt af hjartans lyst og taka sénsinn á 
að þeir séu ekki falskir.

En maður finnur þetta með Vestfirð-
inga, til dæmis á Aldrei fór ég suður. 
Það er einhver brjáluð orka þarna í 
gangi og þú getur ekkert búið þetta til 
nema bara með fólki. Það eru alls konar 
svona hlutir. Það er til dæmis eitt lag 
sem við syngjum alltaf saman og var 
samið árið 1974 af Ólafi Ragnarssyni. 
Lagið heitir Hafið eða fjöllin og það 
kunna það allir. Þegar það er sungið 
krækja menn  höndum saman og þetta 
er eins og mantra. Ég held að stund-
um þurfi einhver utanaðkomandi að 
benda manni á það, en þessi samstaða 
er kannski nokkuð sérstök.“

Þetta eru 
venjulegir 
menn að 
gera óvenju-
lega hluti.



Aðeins brot af úrvalinu

Saeco Odea GoSaeco Xsmall

Saeco Syntia

Virtir framleiðendur Vönduð vara

HELLUBORÐ - HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR -  OFNAR - ÖRBYLGJUOFNAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR 

TILBOÐ 3.990 VERÐ 6.990 VERÐ 7.990

VERÐ 3.290

VERÐ 89.990VERÐ 79.990 VERÐ 149.990

Frábær kaup í smátækjum

JÓLATILBOÐ

Fæst í mörgum litum
Verð frá kr. 79.900

Glæsileg 90 ára afmælis 
glerskál að andvirði 
kr. 17.900 fylgir öllum 
KitchenAid hrærivélum

Einnig fylgir vélinni 
frábær KitchenAid 
matreiðslubók !

kaffivélar
– mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil

VERÐ 3.990 VERÐ 7.890

VERÐ 9.990

- handgerðar með dassi af  sköpunargleði

WilliamBounds Hágæða pipar- og saltkvarnir

Verð frá kr. 5.990
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Menningarvitar og gáfumenni
Fólkið sem álítur sjálft sig andans menn og konur. Það 
hefur jafnan vigt í menningarsamfélaginu og á það er 
hlustað. Samkvæmt því hegða menningarvitarnir sér á 

Facebook. Þeir láta aldrei stafsetningarvillu frá sér fara og 
forðast broskalla og önnur merki um lágmenningu í lengstu 

lög. Frá þeim koma iðulega hnyttnar setningar, með 
vísan í bókmenntaverk eða dulin góðlátleg ádeila á 

heimskuna sem fyrir finnst á vefmiðlunum. Þeir 
sem leggja orð í belg menningarvitanna eru oftar 
en ekki gáfumenni sjálfir og þekktir í þjóðfélaginu. 

Erkitýpurnar tólf á Facebook
Öll flóra íslensks mannlífs er á Facebook, enda hefur þessi umdeilda veruleikavefsíða hvergi annars staðar í heiminum náð eins 
rækilegri fótfestu og hér. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir gerði fullkomlega óvísindalega úttekt á manngerðunum á Facebook. 

Á FACEBOOK Mannfólkið er misjafnt. Hvergi kemur það eins berlega í ljós og á tengslasíðunni Facebook.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þjóðfélagsrýnar
Þeir vakna og sofna þungir á brún 
með samanherptar varir. Þá dreymir 
um að stinga á öllum kýlum sam-
félagsins. Þetta getur verið allt frá 
Moggabloggurum til hins öskureiða 
Jóns Jónssonar sem þolir ekki að 
annað fólk skuli í sífellu láta hugann 
reika frá þessu aðalatriði lífs okkar 
allra. Fólkið sem fyllir þennan flokk 
hefur kynnt sér öll fréttamál til hlítar. 
Það er fullvisst um að það viti betur 
en allir hinir og finnur hjá sér þörf 
til að fræða aðra. Í þessum hópi eru 
líka þeir öfgafyllri og reiðari. Þeir 
sem óvart skoða stöðuna þeirra eiga 
á hættu að fá yfir sig nákvæmar 
lýsingar á því hvernig ætti að draga 
hrunamenn til ábyrgðar, helst á 
grófan hátt og án dóms og laga.

Plöggararnir
Þeir virðast í fyrstu tilheyra hópum menningarvita eða þjóðfélagsrýna. Þegar 
betur verður að gáð má sjá á varfærnislegum og útpældum færslum að þeir 
hafa duldar fyrirætlanir um að hafa áhrif á vini sína. Þeir eru á Facebook af 
einni ástæðu eingöngu. Að komast áfram upp metorðastigann. Þeir starfa 
oft á tíðum í almannatengslum eða eru ungstirni í pólitík. Plöggararnir hafa 
flestir sótt námskeið, eða í það minnsta lesið bók um hvernig megi hagnýta 
sér Facebook sem markaðstæki. 

Mömmurnar
Nýbakaðar mæður eru mest áberandi í þessum hópi. Þær eru 
heima hjá sér eins og blóm í eggi með hvítvoðunginn sinn. Þeim 
gæti ekki verið meira sama um það sem í gangi er utan veggja 
heimilisins. Ýmist fljóta þær um á bleiku skýi, eru týndar í mjólkur-

þoku eða að sturlast af svefnleysi og staðan 
á Facebook sveiflast með því. Lýsingar á 
brjóstagjöf og sárum geirvörum, vanga-
veltur um hvort sé nú betra, taubleyjur 
eða bréfbleyjur, og lýsingar á minnstu 
stórafrekum hins nýfædda barns – allt 

ratar það beinustu leið á Facebook. 

Grátkórinn
„Flensan komin í bæinn :( í þriðja sinn í vetur“ er 
dæmigerð færsla hjá vælukjóunum sem lifa góðu lífi 
á Facebook. Í hvert sinn sem þeir fara öfugu megin 
fram úr (sem er annan hvern morgun í það minnsta), 
fá kvef, finna til þreytu eða lenda í öðrum smávægi-
legum hversdagshremmingum sjá þeir til þess að 
allir vinir þeirra á Facebook viti af því. 

Montrassarnir
Ef eitthvað í lífi þeirra gefur tilefni til öfundar 
eða aðdáunar annarra fer það strax inn á 
Facebook. Færslur eins og „keypti mér Prada-
skó í dag“, „á stórkostlegasta maka sem 
fyrirfinnst í öllum heiminum“ og „fékk hæstu 
mögulegu einkunn :)“ eru dæmigerðar færsl-
ur fyrir grobbna fólkið, sem sér ávallt til þess 
að ekki fari framhjá vinum 
þeirra þegar vel gengur. 

Ræktarfríkin
Þau eru náskyld montröss-
unum því þau hafa sömu 
þörf fyrir að láta aðra 
dást að sér. Munurinn er að 
líkamsræktin virðist vera það 
eina sem hefur gildi í þeirra 
Facebook-lífi. „Farinn í 
ræktina“, „kominn heim úr 
ræktinni“ og „ræktin, sund 
og ljós í dag, gerist það 
betra?“ allt sama kvöldið er 
ekki óalgengt hjá ræktar-
fríkunum. Þau láta vita áður 
en þau fara út að skokka á 
morgnana, minna á það aftur 
þegar þau eru mætt í vinnuna og allir fá 
að fylgjast með hvernig undirbúningurinn 
fyrir Hvannadalshnúk gengur. Komment 
eins og „djöfull er kallinn frískur“ og 
„Ooo, þú ert svo dugleg, ég vildi að 
ég væri svona kraftmikil!“ hvetur 
þau áfram. 

Njósnararnir
Þeir eru þarna en enginn veit af þeim. 
Þeir skráðu sig inn á Facebook fyrir 
langalöngu, settu ekki einu sinni inn 
mynd af sér, hafa aldrei skrifað stöðu eða 
gert athugasemd við mynd, enda þykjast 
þeir ekki hafa kíkt inn á síðuna frá stofnun 
hennar. Þrátt fyrir það eru þeir alltaf með 
allt á hreinu sem gerist inni á Facebook. 
Önnur og verri tegund af njósnurum 
fyrirfinnst líka á Facebook. Fyrrverandi 
afbrýðisamir kærastar sem fylgjast með 
ferðum fyrrum kærustunnar og reyna allt 

til að komast í mynda-
albúm hennar, til að sjá 

hvort nýi kærastinn 
sé myndarlegri eða 

njóti meiri vel-
gengni en þeir.

Svala fólkið
Því finnst Facebook asnalegt fyrirbæri, enda 
streittist það lengi vel á móti því að taka þátt í 
þessu kjaftæði. Að lokum varð forvitnin prins-
ippinu yfirsterkari og svölu týpurnar skráðu 
sig, að mestu til að geta fylgst með hinum og 
hlegið að þeim. Þeim er sjaldnast alvara með 
því sem frá þeim ratar inn á síðuna, þótt þær 
komi af og til með útpældar yfirlýsingar sem 
eiga annað hvort að vera töff eða kaldhæðnar.

Hinir óviðeigandi
Það er eins og fólkið í þess-
um hópi hleypi öllum Face-
book-vinum strax inn í sinn 
innsta trúnaðarvinahring 
um leið og vinabeiðni hefur 
verið samþykkt. Þessir „vinir“ 
komast svo miklu nær þeim 
en þeir myndu nokkru sinni 
kæra sig um í raunheimum. 
„Situr á klósettinu“, „var að 
hætta með kærustunni og 
hún er tæfa“, „var að poppa 
fimm róandi töflum“ og „er 
helluð á kóki“ eru dæmi um 
færslur sem fæstir kæra sig 
um að lesa en hafa þó ratað 
inn á síður hinna óviðeig-
andi.

Stuðboltarnir
Líf þeirra snýst um skemmtun á skemmtun ofan 
og það sést vel á Facebook-síðunni þeirra. Þeir 
byrja með eftirvæntingarfullar færslur strax á 
miðvikudegi og útlista í smáatriðum hversu 

ofboðslega á að skemmta sér um helgina. 
Á sunnudegi og fram eftir vikunni birtast 
svo hjá þeim myndir og óræðir brand-
arar tengdir trylltu djammi helgarinnar. 

Góðu sálirnar
„Sólarlagið er dásamlegt í dag, 
njótið þess kæru vinir“ og gullkorn 
um fallegar dyggðir koma daglega 
frá góðu sálunum, sem virðast 
hafa einsett sér að létta lund 
annarra á Facebook og fá þá til að 
horfa á björtu hliðarnar. Í þennan 

flokk fara 
þeir líka 
sem eru 
fyndnir frá 
náttúrunn-
ar hendi 

og koma 
hlátursköst-

um af stað við 
tölvuskjái um 

allan bæ daglega.

Hlý, mjúk og notaleg nærföt

Jólatilboð



www.lsos.is

Við þökkum grunnskólum og heimilum fyrir góðar viðtökur í Eldvarnaátakinu 2009 og óskum landsmönnum alls hins besta um hátíðirnar!

Eldvarnaátakið 2009

Á aðventunni og um hátíðirnar er mikil hætta
á eldsvoðum á heimilum. Þá ríður á að fara
að öllu með gát og hafa eldvarnir í lagi.

Reykskynjarar, slökkvitæki og eldvarnateppi
eiga að vera á hverju heimili.

Góður jólaundirbúningur hefst á því að tryggja
að eldvarnirnar séu viðunandi.
Það er svo mikið í húfi!
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Einfalt að skila 
og skipta!
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Ertu orðinn það sem þú ætlaðir að 
verða þegar þú yrðir stór?

„Nei, ég ætlaði að verða prestur 
að aðalstarfi og leyniskytta í hjá-
verkum til að hafa örugglega nóg 
að gera sem prestur.“

Andi birtist og veitir þér þrjár 
óskir. Hvað biður þú um?

„Bara hina heilögu þrenningu 
sem Rúnar Júl söng um hér forð-
um: Betri konur, yngri bíla, hreinni 
landa.“

Miðað við lífsreynslu þína hingað 
til, hvernig lítur þá himnaríki út?

„Ekkert ósvipað og margar fagr-
ar mannfáar strendur erlendis þar 
sem maður slakar á í sól og sumar-
yl með kokkteil í annarri og flotta 
blöðru í hinni.“

En helvíti?
„Eigum við nokkuð að vera að tala 

um Klakann?“
Hvar er fallegast á Íslandi?
„Uppi á öræfum og annars staðar 

þar sem maður hefur ekki íslenska 
byggingarlist fyrir augunum.“

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn?

„Hangikjöt og bragðsterkir græn-
metisréttir. Í sitthvoru lagi.“

Hvenær táraðist þú síðast?
„Þegar Ólafur Ragnar datt af 

hestbaki núna síðast og axlarbraut 
sig í tuttugasta sinn. Það var veru-
lega sorglegt, því hann hefði nefni-
lega kannski lagast ef hann hefði 
dottið á hausinn. Allir hans útreið-
artúrar virðast enda á gjörgæslu-
deild. En karlinn lifir þetta nú allt-
af af sem betur fer því hann hefur 
ekki úr háum söðli að detta.“

Hvenær fékkstu síðast hlátur-
skast?

„Ég skellihlæ voðalega sjaldan en 
ætli ég hafi ekki síðast hlegið svo-
lítið að allri þessari dramatík og 
móðursýki sem greip um sig meðal 
femínista í síðustu viku út af KSÍ-
gæjanum sem leyfði sér að kíkja 
inn á strippklúbb úti í löndum fyrir 
mörgum árum. Þeim fannst alveg 
ófyrirgefanlegt að þessi ímynd full-
komleikans skyldi hafa vogað sér 
að hafa farið að horfa á fáklædd-
ar blöðrur og fóru fram á að allir 
í kringum landráðamanninn segðu 
tafarlaust af sér í fimmtíu mílna 
radíus. Mér finnst femínistar alveg 
bráðspaugileg fyrirbrigði og ég er 
einmitt með lag um þá á nýju plöt-
unni.“

Hefurðu slegist á balli?
„Já, auðvitað, þess vegna förum 

við Íslendingar nú út að skemmta 
okkur. Það er nú til lítils fyrir okkur 
að vera að fara út að skemmta okkur 
ef kvöldið endar ekki á kristilegum 
blóðsúthellingum og helst á gjör-
gæslu eins og sönnum séntilmönn-
um sæmir.“

Hvenær fannst þér í alvöru eitt-
hvað vera smekklaust?

„Mér finnst það frekar smekk-
laust og glatað af Bylgjunni að 
spila ekki eitt einasta lag af nýju 
plötunni minni þó að allir söngv-
arar landsins syngi á henni nema 
Bubbi og Bó. Maður verður greini-
lega að láta Béin tvö – Bubba og Bó 
– syngja lögin sín til að vera örugg-
ur með spilun á síByljunni. Bó vinn-
ur náttúrulega hjá sama fyrirtæki. 
Til að vera öruggur með toppspilun 
á Rás 2 er hins vegar nóg að Bubbi 
syngi lögin því að tónlistarstjórinn 
Óli Palli elskar hann meira en lífið 
sjálft og svo eru þeir líka svo góðir 
vinir. Svona var íslenska smáborg-
araklíkusamfélagið á Íslandi í gær 
og það er nákvæmlega eins í dag. 
Smekklaust, andlaust og vitlaust.“

Uppáhaldsorðið þitt?
Veit ekki. Kannski „Myra“. Á ein-

hver maður sér uppáhaldsorð? Ég 

veit jú að uppáhalds orð Steingríms 
J. er „skattahækkanir“ og Jóhönnu 
er „Evrópusambandið“, en ég held 
að tiltölulega normalt fólk sé ekk-
ert að pæla í einhverju uppáhalds 
töfraorði.“

Uppáhaldsbúðin þín?
„ÁTVR, semsé eiturlyfjasala rík-

isins. Þó að þetta sé náttúrulega 
okurhola í heimsklassa eins og aðrar 
íslenskar búllur er hún samt að selja 
eitthvað sem fær mann til að gleyma 
íslensku okri.“

Hvað myndi fullkomna líf þitt?
„Hvað varðar lífið á Klakanum 

þætti mér gaman að sjá hér lágmark 
þrjár milljónir ábúenda svo að vina-
frænda-klíkusamfélagið myndi leys-
ast upp. Svo náttúrulega þyrfti að 
stokka hér allt upp alveg frá kjall-
ara og upp í rjáfur og þá væri hugs-
anlega hægt að kalla þetta þjóðfélag 
og jafnvel búa hérna.“

Besta bókin?
„Myndin af Dorian Gray eftir 

Oscar Wilde er ekki svo slæm.“
Besta bíómyndin?
„Godfather 1 og 2 plús flestar 

myndir Martins Scorsese. Þær eru 
ekki afleitar.“

Hverjum er kreppan að kenna?
„Örugglega Davíð Oddssyni eins 

og allt annað sem miður fer í þess-
um heimi.“

Hver er leiðin út úr kreppunni?
„Hvaða leið sem er með næstu 

flugvél.“
Hvað er næst á dagskrá?
„Að kynna nýju plötuna „Tekið 

stærst upp í sig“ með Serði Monster. 
Eftir að fyrri plöturnar tvær með 
Monster seldust upp fyrir löngu fór 
að rigna yfir mig fyrirspurnum um 
það hvar fólk gæti nálgast þær. Til 
að losna við svoleiðis hremming-
ar held ég að það sé langsniðugast 
fyrir fólk að kaupa einfaldlega plöt-
una meðan hún er enn þá til. Það 
er 100% öruggt að þessi plata mun 
einnig seljast upp því hún er gefin 
út í takmörkuðu upplagi.“

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN OG HVAÐ ERTU 
KALLAÐUR?  „Sverrir Stormsker. 
Ef ég er ekki kallaður Sverrir þá 
er ég kallaður Stormsker en oft 
er ég líka bara kallaður Sverrir 
Stormsker.“ 

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ 
GERÐIST ÞÁ HELST Í VERALDAR-
SÖGUNNI:  „1963. Bítlarnir gáfu 
út sína fyrstu stóru plötu og 
slógu í gegn. John F. Kennedy 
fékk blýeitrun og datt dauður 
niður. Cassius Clay breytti sér 
í Muhammad Ali. Martin Lúser 
King flutti ræðuna frægu „I have 
a dream.“ Surtsey reis úr sæ.“

LÍF ÞITT Í HNOTSKURN:  „Getinn 
af heilögum ríðanda, fæddur af 
Vilhelmínu mey, skattpíndur á 
dögum Steingríms J. Sigfússon-
ar, krossfestur af bankamönn-
um, tollheimtumönnum og far-
íseum, fyllerísdauður og grafinn 
í Icesave-skuldafeni, steig niður 
til heljar, reis á þriðjudegi aftur 
upp úr mókinu, steig upp í 
bílinn og situr við hægri hönd 
Dabba djöfuls í Hávegamóum 
og mun þaðan koma að dæma 
lifendur og rauða.“

Kokkteill í 
annarri og 
blaðra í hinni
Sverrir Stormsker var að gefa út plötuna Tekið 
stærst upp í sig, safn kreppu- og klámlaga. Sverrir 
kallar ekki allt ömmu sína og var því ekki í mikl-
um vandræðum með að rúlla upp Þriðju gráðunni.

SVERRIR STORMSKER „Auðvitað hef ég 
slegist á balli, þess vegna förum við 
Íslendingar nú út að skemmta okkur.“
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Þ
ó svo að meira en 600 
kílómetrar séu á milli Madr-
ídar og Barcelona eru knatt-
spyrnulið borganna sannkall-
aðir erkifjendur. Það er heldur 
óvenjulegt þegar hugsað er til 

þess að rígur skapast oftast á milli knatt-
spyrnuliða sem eru nálægt hvort öðru og 
þá helst í sömu borginni. En í tilfelli Real 
Madrid og Barcelona ríkir svo mikið hatur 
á milli stuðningsmanna liðanna að annað 
eins þekkist vart í knattspyrnuheiminum.

Til þess að skoða ástæður þess þarf að 
fara vel út fyrir knattspyrnuna og líta á 
pólitískt landslag þessara tveggja borga 
– og þá helst Barcelona.

Barcelona er höfuðborg Katalóníu-
héraðs, sem í stuttu máli hefur lengi barist 
fyrir sjálfstæði sínu gegn oki miðstjórnar-
innar í Madríd. 

Real Madrid er jú hið „konunglega“ 
knattspyrnufélag höfuðborgarinnar en 
einkennisorð FC Barcelona er „meira en 
félag“. Það er þannig sem íbúar Katalóníu 
líta á þá ellefu fulltrúa sína sem sparka í 
bolta inni á vellinum. Þeir eru ekki aðeins 

að spila knattspyrnu heldur eru þeir full-
trúar Katalóníu í sjálfstæðisbaráttunni og 
langvarandi deilu héraðsins við yfirvöld-
in í höfuðborginni. FC Barcelona er hjart-
sláttur Katalóníu, var eitt sinn sagt.

Real Madrid og Barcelona mættust í 
fyrsta sinn á knattspyrnuvellinum hinn 
13. maí árið 1902 en Real hét reyndar þá 
Madrid FC. Börsungar unnu 3-1 sigur.

Hið konunglega „Real“ bættist við nafn 
Madrídarfélagsins á þriðja áratug síðustu 
aldar og þá tók einræðisherrann Francis-
co Franco ástfóstri við félagið. 

Franco var við völd frá 1936 til 1975. 
Hann lagði ofuráherslu á þjóðerniskennd 
Spánar og leið ekki sjálfstæðisbaráttu 
héraða á borð við Katalóníu. Lengi vel var 
Nývangur, heimavöllur 
Barcelona, eini stað-
urinn þar sem hægt 
var að tala á katal-
ónsku án þess að 
lögreglan skipti 
sér af.

Í dag eru vissu-
lega breyttir tímar. 
Fyrir rúmum þrjá-
tíu árum fékk Kat-
alónía tak-
markað 
sjálf-

stæði og þing og voru lög sett fyrir þremur 
árum sem veittu Katalóníu enn meiri sjálf-
stjórn en áður.

Leikurinn á morgun verður háður á 
Nývangi. Þar verður stoltið lagt undir, eins 
og alltaf þegar þessi lið mætast. Og það er 
engin spurning að Madrídingar eru helsárir 
eftir að Börsungar gerðu sér lítið fyrir og 
unnu 6 - 2 stór sigur í sjálfri höf-

uðborginni síðastlið-
ið vor.

Sagan segir að 
daginn eftir þann 
leik hafi Florent-
ino Perez end-
anlega tekið þá 

ákvörðun að 
hella sér í 

kosningabaráttuna um forsetastól Real 
Madrid.

Eftirmálin eru vel kunn. Perez varð 
forseti félagsins og eyddi áður óþekktum 
upphæðum í knattspyrnukappa á borð við 
Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema 
og Xabi Alonso. Alls eyddi félagið um 270 
milljónum evra – tæpum fimmtíu milljörð-
um króna – í leikmannakaup í sumar.

Þessar stórstjörnur voru ekki aðeins 
keyptar til að vinna titla heldur einnig til 
að sjá til þess að Real Madrid hlyti ekki 
aðra eins útreið í bráð.

Síðastliðið vor vann Barcelona 
„þrennuna“ eftirsóttu. Liðið varð spænskur 
meistari, bikarmeistari og Evrópumeistari 
eftir sigur á Manchester United í úrslita-
leik Meistaradeildarinnar.

Liðið byrjaði vel í haust en hefur aðeins 
misstigið sig á síðustu vikum og til að 
mynda gert þrjú jafntefli á útivelli í röð. 
Barcelona er enn taplaust í deildinni en 
Real komst á toppinn um síðustu helgi 
með 1-0 sigri á Racing Santander. Barce-

lona gerði á sama tíma 1-1 jafntefli við 
Athletic Bilbao.

Stuðningsmönnum Real Madrid sárn-
aði velgengni Börsunga á síðasta tíma-
bili og líta á leikinn á morgun sem 
kjörið tækifæri til að taka fyrsta 
skrefið að því að gera Real að besta 

félagi Spánar á nýjan leik.
Síðan Cristiano Ronaldo var 

keyptur til Real Madrid frá 
Manchester United í sumar hafa 
margir beðið spenntir eftir leik 
morgun dagsins til að sjá hann 
spila gegn Argentínumannin-

um Lionel Messi, leikmanni 
Barcelona.

Flestir eru sammála um 
að þarna séu á ferð tveir 

bestu knattspyrnu-
menn heimsins 
í dag en þó eru 
skiptar skoðanir 
um hvor þeirra 

sé betri. Kannski 
nær leikurinn að 

skera úr um það – í bili 
að minnsta kosti.

Ronaldo er hins vegar 
nýskriðinn upp úr erf-
iðum meiðslum og lék 
aðeins í tuttugu mín-
útur er Real mætti FC 

Zürich í Meistaradeild-
inni í vikunni.

„Við erum á toppi 
deildarinnar eins og 
er og ef okkur tekst að 

vinna á sunnudaginn 
verðum við með fjög-

urra stiga forskot,“ sagði 
Ronaldo eftir leikinn í vikunni. „Þetta 
verður athyglis vert en sjálfstraust 
okkar er mikið um þessar mundir.“

2008-09
2. MAÍ 
Real Madrid-Barcelona 2-6
Mörk: Higuaín (14.), Ramos (56.) 
- Henry 2 (18. og 58.), Puyol (20.) 
Messi 2 (35. og 75.) Piqué (83.)

13. DESEMBER 
Barcelona-Real Madrid 2-0
Mörk: Eto’o (83.), Messi (90.) 

2007-08
7. MAÍ 
Real Madrid-Barcelona 4-1
Mörk: Raúl (12.), Robben (20.), Higuaín (62.), 
van Nistelrooy (77., víti) - Henry (86.)

23. DESEMBER Barcelona-Real Madrid 0-1
Mark: Baptista (36.) 

2006-07

10. MARS Barcelona-Real Madrid 3-3
Mörk: Messi 3 (10, 27, 88) - van Nistelrooy 2 
(4. og 12., víti), Ramos (72.) 

22. OKTÓBER Real Madrid-Barcelona 2-0
Mörk: Raúl (3.), van Nistelrooy (50.)

2005-06

1. APRÍL Barcelona-Real Madrid 1-1 
Mörk: Ronaldinho (20., víti) - Ronaldo (36.)

19. NÓVEMBER Real Madrid-Barcelona 0-3 
Mörk: Eto’o (14.), Ronaldinho 2 (59. og 77.) 

SÍÐUSTU ÁTTA EL CLÁSICO

Miklu meira en fótboltaleikur
Annað kvöld fer fram leikur stórveldanna á Spáni – Barcelona og Real Madrid. Þessa leiks er ávallt beðið með mikilli 
eftirvæntingu en í ár er „El Clásico“ hlaðinn stórstjörnum sem munu ekki aðeins berjast um yfirráð í deildinni heldur líka það 
sem jafnvel er enn mikilvægara – stoltið. Eiríkur Stefán Ásgeirsson tók saman.

Hér eru á ferðinni tveir frábærir leikmenn sem keyra upp 
hraðann og eru iðnir við að koma bestu sóknum sinna liða af 
stað. Það er alltaf eitthvað jákvætt í gangi þegar þeir eru með 
boltann. Iniesta og Kaka eiga það líka sameiginlegt að láta 
verkin tala inni á vellinum – eru lausir við öll látalæti. Snilli 
þeirra leynist þó ekki þeim sem vilja sjá. Báðir búa þeir yfir 
frábærri tækni og sprengikrafti sem reynist varnarmönnum 
mótherjanna mikil matröð að eiga við. Kaka er þekktari fyrir 
lengri hlaup og langa einleiki en fáir geta varist stuttum og 
hnitmiðuðum hreyfingum Iniesta fyrir framan vörnina sem 
skila bæði honum og samherjunum úrvalsfærum. Kaka er 
á sínu fyrsta ári í spænska boltanum og er því að spila sinn 
fyrsta Clasico-leik en hann ætti að þekkja vel til slíkra derby-
leikja enda búinn að spila margoft með AC Milan á móti Inter 
í einvíginu um Mílanóborg.

ANDRÉS INIESTA & KAKA

Hér eru á ferðinni tveir af allra bestu miðjumönnum heims. 
Fáir hafa betri sendingartækni en Xabi Alonso en að sama 
skapi eru fáir betri í stutta spilinu og því að stýra takti leikj-
anna en Xavi. Þessir kappar eru vanir því að spila hlið við hlið 
á miðju spænska landsliðsins þar sem þeir ná vel saman. 
Nú glíma þeir hins vegar um völdin á miðjunni og stjórnina 
á þessum stórleik. Baráttan á miðjunni mun að venju ráða 
miklu um útkomu leiksins og það þykir þegar ljóst að Barce-
lona-liðið verður manni fleiri á miðjunni þar sem það spilar 
með þriggja manna miðju. Það gæti gert útslagið að Xavi 
hefur Andrés Iniesta sér við hlið en að sama skapi er Lassana 
Diarra dugnaðarforkur sem vinnur upp skort á hæfileikum 
með vinnusemi og hlaupagetu. Þetta er fyrsti Clasico-leikur 
Alonso en Xavi fór á kostum í 6-2 sigri Barcelona í fyrra þegar 
hann átti meðal annars fjórar stoðsendingar.

XAVI HERNANDEZ & XABI ALONSO

Flestir hefðu kannski búist við einvígi nýju framherjanna í 
liðunum, Zlatans sem kom til Barcelona frá Inter og Karims 
Benzema sem kom til Real frá Lyon. Það hefur hins vegar verið 
21 árs framherji frá Argentínu, Gonzalo Higuain, sem hefur 
raðað inn mörkum fyrir Real að undanförnu. Zlatan byrjaði frá-
bærlega í Barcelona-búninginum en hefur verið að kljást við 
meiðsli að undanförnu. Svíinn stóri og stæðilegi hefur komið 
með nýja vídd inn í sóknarleik Barcelona enda höfðinu hærri 
en flestir aðrir leikmenn án þess að gefa þeim neitt eftir í 
tækni eða hraða. Hann er þegar búinn að skora sjö mörk í níu 
leikjum á tímabilinu. Higuain er markaskorari af guðs náð og 
eldfljótur að nýta sér pláss í teignum, sem hefur sést í síðustu 
fjórum leikjum Real þar sem hann hefur skorað fimm mörk.

ZLATAN IBRAHIMOVIC & GONZALO HIGUAIN

TÖFRAMAÐURINN Lionel 
Messi hefur átt magnað-
an feril hjá Barcelona.

ÓTRÚLEGUR 
CRISTIANO Sá 
portúgalski var 
ekki lengi að 
finna sig í bún-
ingi Real Madrid 
en hefur verið 
nokkuð lengi frá 
vegna meiðsla.



Næsta laugardag í Höllinni

Góðar stundir
Miðasala á                    og á sölustöðum Miði.is

Næsta laugardag í Höllinni

,

BORGARDÆTUR ·  DIDDÚ · EGILL ÓLAFSSON
HELGI BJÖRNSSON· KRUMMI · LADDI · PÁLL ÓSKAR

RAGGI BJARNA · SAVANNA TRÍÓIÐ · SIGGA BEINTEINS
SIGRÍÐUR OG HÖGNI ÚR HJALTALÍN · ÞÚ OG ÉG

TÓNLEIKAR KL. 16:00 - UPPSELT · KL. 21:00 - UPPSELT

ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR Í DAG Á BÁÐA TÓNLEIKA.
FYRSTUR KEMUR, FYRSTUR FÆR.

ÞAÐ MUN SNJÓA Í HÖLLINNI EFTIR 7 DAGA!

HVAR VERÐUR ÞÚ?

STÓRHLJÓMSVEIT BJÖRGVINS · STRENGJASVEITIN REYKJAVÍK SESSION ORCHESTRA
KARLAKÓRINN ÞRESTIR· BARNAKÓR ÚR KÁRSNESSKÓLA· MEÐLIMIR ÚR GOSPELKÓR REYKJAVÍKUR

ÚTSETNINGAR & HLJÓMSVEITARSTJÓRN: ÞÓRIR BALDURSSON · SVIÐSSETNING & HANDRIT: BJÖRN G. BJÖRNSSON

Jólagestirgera jólinskemmtilegri! 

TRYGGÐUÞÉR ALLRASÍÐUSTUSÆTIN!
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MERKISATBURÐIR
1821 Panama fær sjálfstæði frá 

Spáni. 
1921 Til átaka kemur í Reykja-

vík er lögregla sækir rúss-
neskan dreng heim til 
Ólafs Friðrikssonar rit-
stjóra. 

1960 Máritanía fær sjálfstæði 
frá Frakklandi. 

1971 Palestínsku hryðjuverka-
samtökin Svarti septemb-
er myrða forsætisráðherra 
Jórdaníu, Wasfi Tel. 

1971 Bústaðakirkja í Reykjavík 
er vígð. 

1979 Breska kvikmyndin The 
Wall er frumsýnd. 

2004 Kísilgúrverksmiðjunni við 
Mývatn er lokað.

Fjórtán ára rússnesk-
ur drengur, Natan Fried-
man að nafni, var sendur úr 
landi þennan dag árið 1921. 
Ólafur Friðriksson, ritstjóri 
Alþýðublaðsins, hafði tekið 
hann með sér frá Rússlandi 
mánuði fyrr, en drengurinn 
var haldinn smitandi sjúk-
dómi og þáverandi land-
læknir mælti með að hann 
færi úr landi. Ólafur leit á 
þetta sem pólitíska aðför 
að sér, neitaði að afhenda 
drenginn og safnaði liði 
honum til varnar.

Samkvæmt frásögn í Al-
þýðublaðinu frá þessum 
tíma var nokkur hundr-

uð manna lögreglulið æft 
í nokkra daga til að ná 
drengnum, eitthvað af því var 
vopnað og fyrrverandi sjó-
liðsforingi í danska hernum 
var fenginn til að stjórna. Um 
áttatíu manns tóku þátt í at-
lögunni en nóttina áður var 
settur vörður um Stjórnarráð-
ið, hús forsætisráðherra og 
Íslandsbanka og á fleiri stöð-
um um allan bæ. Fimmtán 
manns voru svo teknir fastir 
á heimili Ólafs, þar á meðal 
kona hans og drengurinn, 
sem færð voru niður í Iðnó 
til að byrja með en hinir í 
tukthúsið. Þessar óeirðir hafa 
verið nefndar Hvíta stríðið.

ÞETTA GERÐIST:  28. NÓVEMBER 1921

Rússneskur drengur sendur utan

RITSTJÓRINN Ólafur Friðriksson.

Nákvæmlega fimmtíu ár verða á morg-
un frá því að fyrst var messað í Lang-
holtskirkju og upp á það verður hald-
ið með hátíðaguðsþjónustu sem hefst 
klukkan 11. „Við væntum þess að fólk 
mæti og fagni afmælinu með okkur,“ 
segir séra Jón Helgi Þórarinsson, sókn-
arprestur kirkjunnar, og rifjar upp 
fyrstu skrefin í helgihaldi safnaðar-
ins í Vogahverfi. 

„Það hefur trúlega verið fyrsti 
sunnudagur í aðventu hinn 29. nóvem-
ber árið 1959 eins og núna. Litli sal-
urinn, sem rúmar svona sjötíu manns, 
var þá fokheldur og bara moldargólf í 
honum en hugurinn var mikill í kirkj-
unnar mönnum og þeir ákváðu að efna 
til guðsþjónustu. Þá var ekki byrjað á 
kirkjuskipinu og ekki einu sinni stóra 
salnum. Séra Árelíus messaði og Helgi 
Þorláksson, skólastjóri Vogaskóla, var 
organisti. Hann var líka formaður 
sóknarnefndar og allt í öllu hér með 
séra Árelíusi.“

Séra Jón segir hafa verið messað í 
litla salnum í tæp tvö ár. Eftir það hafi 
stóri salurinn verið notaður til helgi-
halds til ársins 1984 þegar kirkjan sjálf 
var vígð, 28 árum eftir að fyrsta skóflu-
stungan var tekin. „Þessi bygging öll 
var mikið mál fyrir ekki stærri söfn-
uð og erfið fjárhagslega. Við ætlum að 
halda upp á þetta á sunnudaginn og 
ekki síst minnast þeirra séra Árelíusar 
og Helga. Þeir höfðu þá heilbrigðu sýn 
að til að byggja upp söfnuð þyrfti að 
byrja á aðstöðu fyrir hann til að koma 
saman í við öll möguleg tækifæri. Því 
var byrjað á safnaðarheimilinu áður 
en kirkjuskipið var byggt. Ég hugsa að 
það hafi verið nýmæli á þeim tíma.“ 

Við hátíðamessuna á sunnudag verð-
ur séra Kristján Valur Ingólfsson séra 
Jóni til aðstoðar. Athöfnin byrjar í litla 
salnum þar sem sungið verður við und-
irleik Jóns Stefánssonar á harmóníum, 
síðan gengið yfir í næsta sal og svo 
haldið í kirkjuna sjálfa. Myndaröð eftir 
Hörð Ágústsson listmálara sem nefn-
ist Myndaflokkur um mannsson hefur 
verið sett upp. „Þetta eru sex mynd-
ir sem Listasafn ASÍ lánaði okkur og 

birta íhuganir um atburði í lífi Jesú. 
Hörður gerði þessa seríu 1972-1973. 
Stórar myndir og fallegar,“ lýsir séra 
Jón og bætir við að verið sé að safna 
gömlum ljósmyndum úr kirkjustarf-
inu og einhverjar þeirra verði til sýnis 
líka. 

Tuttugu og fimm ára vígsluafmæli 
Langholtskirkju var haldið í septemb-
er síðastliðnum og tíu ár eru frá því 
orgelið kom í hana og steindu glugg-
arnir. Þetta er því stórt afmælisár 

hjá söfnuðinum. Aðventukvöld verð-
ur annað kvöld og margir tónleikar og 
viðburðir eru fram undan. „Aðventan 
er skemmtilegur tími, uppbyggjandi og 
glaðlegur og gefur mörg tilefni fyrir 
fólk að hittast,“ segir séra Jón og getur 
þess að í messunni á morgun verði 
tekið við framlögum til Hjálparstarfs 
kirkjunnar. „Við höfum gert slíkt frá 
því í haust en viljum sérstaklega minna 
fólk á þetta nú á aðventunni. Þörfin er 
mikil eins og allir vita.“ gun@frettabladid.is

LANGHOLTSKIRKJA Í REYKJAVÍK:  HELDUR UPP Á HÁLFRAR ALDAR MESSUAFMÆLI

Fyrsta messan fór fram í fok-
heldum sal með moldargólfi

SR. JÓN HELGI ÞÓRARINSSON Aðventan er skemmtilegur tími, uppbyggjandi og glaðlegur og 
gefur mörg tilefni fyrir fólk að hittast,“ segir hann. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

JÓN PÁLMASON ALÞINGISMAÐ-
UR (1888-1973) VAR FÆDDUR 

ÞENNAN DAG.

„Ein mesta gæfa lífsins er 
að eiga góða vini og njóta 

þeirrar ánægju sem því 
fylgir.“

Jón Pálmason á Akri var al-
þingismaður Austur-Húnvetn-

inga frá 1933 til 1959 fyrir 
Sjálfstæðisflokk, landbúnað-

arráðherra frá 1949 til 1950 
og forseti sameinaðs þings 
árin 1945-1949, 1950-1953 

og 1959.

„Við stefnum á notalegan 
fjölskyldudag,“ segir Sól-
rún Ásta Steinsdóttir, starf-
maður Kaldársels. Á fyrsta 

sunnudag í að-
ventu verður 
boðið upp á jóla-
föndur fyrir alla 
fjölskylduna í 
Kaldárseli, 
sumarbúðum 
KFUM og 
KFUK ofan 
við Hafnar-
fjörð.

„Húsið 
er opið 

frá klukkan 13 

til 18 en hægt er að koma 
hvenær sem er á þeim tíma. 
Við ætlum að föndra, meðal 
annars pappaengla og filt-
hjörtu, en við miðum við að 
föndrið sé við allra hæfi, 
líka þeirra yngstu sem eru 
á leikskólaaldri. Það verður 
einnig kaffisala, þar sem ný-
bakaðar kleinur, smákökur 
og kaffi verða í boði á vægu 
verði, en ágóðinn rennur 
til sumarstarfsins.“ Sólrún 
segir að í kringum Kaldár-
selið séu margar skemmti-
legar gönguleiðir vilji fjöl-
skyldur blanda útivist saman 
við jólaföndrið.  - uhj

Fjölskylduföndur

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, hlýju og vináttu 
við andlát og útför elskulegrar eigin-
konu minnar, móður, dóttur, tengda-
dóttur og systur,

Kristbjargar 
Marteinsdóttur
Birkihlíð 12, Reykjavík.

Elías Haraldsson
Sigurlaug Tara Elíasdóttir
Marteinn Högni Elíasson
Marteinn Jóhannesson  Sigurlaug Haraldsdóttir
Birkir Marteinsson  Birna Berndsen
Haraldur Benediktsson  Guðrún Elíasdóttir

 Til allra nær og fjær. Innilegar þakkir 
fyrir auðsýnda samúð og vinarþel við 
fráfall

Péturs Guðjohnsen
Grete Marion
Sveinbjörn Guðjohnsen Viðar Helgi Guðjohnsen
Katrín Gísladóttir og börn Margrét Júlíusdóttir og börn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför móður 
okkar, tengdamóður, ömmu, lang-
ömmu og langalangömmu,

Irmu Jóhönnu Pálsdóttur
frá Neskaupstað, Boðahlein 11,
210 Garðabæ.

Anna Gréta Baldursdóttir  Sigurður Runólfsson
Sólveig Baldursdóttir  Sigurður Steinar Ketilsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Faðir okkar, sambýlismaður og stjúpfaðir,

Karl Karlsson

er látinn. Jarðarför auglýst síðar.

Hafrún Alda Karlsdóttir
Adam Levy Karlsson

Helga Grønseth 

Knut Erik Berget
Einar Berget
Hilde Marie Berget

Elskuleg móðir okkar, dóttir, systir, 
mágkona og amma,

Sigríður Ragna 
Ásgeirsdóttir 

sem andaðist í Gautaborg Svíþjóð þann 11. nóvember, 
verður jarðsungin í Fossvogskapellu þann 1. desember 
kl. 15.

Friðrik Jón Árnason
Margrét Erla Guðmundsdóttir
Margrét Erla Friðjónsdóttir  Þorkell Júlíusson
Elísa Hjördís Ásgeirsdóttir  Elías Halldór Elíasson 
Rúnar Ásgeirsson
Jónatan Ingi Ásgeirsson  Lilja Ósk Þórisdóttir
Júlíus Már Þorkelsson  Guðlaug Sveinsdóttir 
og barnabörn.
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Elskuleg dóttir, móðir og systir okkar,

Kristín Ellen Bjarnadóttir
Austurgötu 3, Hafnarfirði,

lést á Líknardeild Landspítalans 24. nóvember 
síðastliðinn. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 3. desember klukkan 13.00.

Snjólaug Bruun Bjarni Kristjánsson
Kristján Aage Hilmarsson
Elínborg Hilmarsdóttir
Guðbergur Ingvarsson
Jóhann Sigurjónsson
Gunnar Bruun Bjarnason
Kristján Bjarnason
Snjólaug Elín Bjarnadóttir
Björn Bjarnason
Knútur Bjarnason

MOSAIK

Faðir minn, tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Hannesson
rafvirkjameistari, frá Bíldudal,

lést þann 23. nóv. sl. á Dvalarheimilinu Grund. Útförin 
fer fram í kyrrþey að ósk hins látna, en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Neistann styrktarfélag hjart-
veikra barna, s. 552 5744.

Björn Jónsson   Hallfríður Kristinsdóttir
Hlynur Þór Björnsson Jenný Björk Þorsteinsdóttir
Kristín Birna Björnsdóttir Ingi Björn Jónsson
Margrét Ásdís Björnsdóttir
og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlý-
hug við andlát ástkærrar eiginkonu 
minnar,

Guðrúnar Steinunnar 
Halldórsdóttur 
Sólvallagötu 14, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Grundar dvalar- og 
hjúkrunarheimilis fyrir góða umönnun síðustu 
mánuðina. 

Brian Dodsworth.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Elín Guðjónsdóttir
áður Tjarnarbraut 25
Hafnarfirði,

sem lést að Hrafnistu, Reykjavík 23. nóvember, verður 
jarðsungin frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði mánudaginn 
30. nóvember kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Félag aðstandenda Alzheimersjúklinga.

Sveinn Magnússon  Kristín Bragadóttir
Margrét Sesselja Magnúsdóttir Ólafur Emilsson
Ingibjörg Magnúsdóttir Einar Ólafsson
Elín Magnúsdóttir Garðar Briem
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Sigríður Jóhannesdóttir
Lækjasmára 6, Kópavogi,

lést á líknardeildinni í Kópavogi 21. nóvember sl. Útför 
hennar hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Innilegar þakkir til allra sem studdu hana í veikindum 
hennar. Sérstakar þakkir fær starfsfólk líknardeildar-
innar í Kópavogi fyrir einstaka alúð og umönnun.

Guðjón B. Jónsson
Rúnar Guðjónsson   Iryna Molochnikova
Hanna Kristín Guðjónsdóttir Joost van Erven
Sævar Guðjónsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Guðmundur Pétursson
hæstaréttarlögmaður, Hagamel 44, 
Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
mánudaginn 30. nóvember kl. 13.00.

Sigríður Níelsdóttir
Pétur Guðmundarson Erla Jóhannsdóttir
Níels Guðmundsson Jónanna Björnsdóttir
Snorri Guðmundsson Bolette Steen Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Við sendum innilegar þakkir öllum þeim 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför okkar ástkæra eigin-
manns, föður, sonar, bróður, tengdasonar 
og mágs,

Rúnars Arnar 
Hafsteinssonar
flugvélaverkfræðings.

Kærar þakkir færum við Helga Sigurðssyni lækni, 
starfsfólki deildar 11E við Hringbraut, Styrktarfélagi 
krabbameinssjúkra barna og öllum þeim sem lögðu 
hönd á plóg varðandi erfidrykkjuna. Einnig hugheilar 
þakkir til allra sem hjálpuðu okkur á þessum erfiðu 
tímum sem og þeim sem lagt hafa inn á styrktarsjóð 
dóttur hans. Hlýhugur og stuðningur ykkar hefur verið 
okkur ómetanlegur.

Una Björg Einarsdóttir
Arna Eir U. Rúnarsdóttir
Guðmunda Ingimundardóttir  Þórarinn B. Guðmundsson
Hafsteinn Sigurjónsson  Jónína Ólöf Sighvatsdóttir
Rakel Ösp Hafsteinsdóttir  Reynir Örn Jóhannsson
Samúel Arnar Hafsteinsson
Hafsteinn Ernir Hafsteinsson
Einar Ármannsson   Ásdís Garðarsdóttir
Ármann Einarsson   Þórhalla Sólveig Jónsdóttir
Emil Karel Einarsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og stuðning vegna andláts og 
útfarar 

Arnar Viðars 
Hákonarsonar 

Sérstakar þakkir færum við Nick Cariglia og starfsfólki 
lyflækningadeildar Sjúkrahúss Akureyrar og enn frem-
ur núverandi og fyrrverandi starfsfólki að Klettatúni 2 
fyrir góða umönnun. Guð blessi ykkur öll.

Rannveig Ármannsdóttir  Hákon Aðalsteinsson 
Ármann Þór Björnsson  Ellen Þorvaldsdóttir
Aðalsteinn Hákonarson  Sigurlína Hilmarsdóttir 
Elías Hákonarson   Dröfn Jónsdóttir
Hákon Hákonarson   María Björk Ívarsdóttir 
og frændsystkini.

Fjölskylda 

Hlínar Stefánsdóttur 

sendir innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
samúð og vinarhug vegna andláts og útfarar Hlínar.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á Skógarhlíð 
fyrir ómetanlega umönnun og hlýhug.
Guð blessi ykkur öll.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Margrét og Úlfhildur Rögnvaldsdætur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Hreiðar Árnason
flugvirki, Mánatúni 2, Reykjavík,

er látinn. Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík mánudaginn 30. nóvember nk. og hefst kl. 
15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á styrktar-
sjóð Frímúrarareglunnar á Íslandi, s. 510-7800.

Margrét Steingrímsdóttir
Árni Gunnarsson   Sjöfn Óskarsdóttir
Vilborg Gunnarsdóttir  Gunnar Aðalsteinsson
Guðrún Erla Gunnarsdóttir  Þorgrímur Páll Þorgrímsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Þórarinn Þorkell Jónsson
löggiltur endurskoðandi,
Hólabraut 2, Hafnarfirði,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánu-
daginn 23. nóvember sl.

Þorbjörg Jónsdóttir
Jón Þórarinsson       Birna María Antonsdóttir 
Helga Halldóra Þórarinsdóttir  Dagur Jónasson 
Bryndís Þórarinsdóttir Halldór Geir Þorgeirsson 
Þórarinn Eiður Þórarinsson Alexandra María   
 Klonowski
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Birgir Eyþórsson
leigubílstjóri, Fögrubrekku 4,

lést mánudaginn 23. nóvember. Útförin fer fram frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 1. desember kl. 13.00. 
Sérstakar þakkir sendum við til starfsfólks gjörgæslu-
deildar Landspítalans við Hringbraut.

Þóra Sigurjónsdóttir
Sigurjón Birgisson   Mjöll Kristjánsdóttir
Eyþór G. Birgisson   Ásdís Ásgeirsdóttir
Guðlaug Birgisdóttir   Sigvaldi Einarsson 
Birgir Birgisson   Elín Rós Hansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 
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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

Við 
náðum 
þessum 

því 
annars...

Slepptu 
mér!

Þegar ég var í 
þessu ástandi 
var baknudd 

eina lausnin við 
verkjunum.

Þetta er alveg ótrúlega 
gott, ég verð að kenna 

strákunum þetta.

Já, hæ, mamma. 
Nei, ekkert nýtt, 
ekki nema að 
mamma er að 

kenna Palla 
Lamaze-öndunar-

aðferðina.

Þegar íbúar 
Feneyja 
verða 

sautján ára.

SPURÐU 
MÖMMUMÖMMU

Hvað er 
3+2+1?

Hvað er 
3+2+1?

BÍDDU 
AÐEINS

Reyndu 
að leysa 

þetta dæmi 
sjálf en ef 
þú lendir í 
einhverjum 
vandræð-
um skal ég 
hjálpa þér

Reyndu 
að leysa 

þetta dæmi 
sjálf en ef 
þú lendir í 
einhverjum 
vandræð-
um skal ég 
hjálpa þér.

SPURÐU 
PABBAPABBA

Ok, nú skulum við sjá 
hvort þú getir bakkað í 

stæði.

BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

Feitur fíkill
Ég hef alltaf átt erfitt með að verða 

háður hlutum. Ég reyki ekki og þó að 
mér finnist gott að fá mér í glas dettur 
mér ekki í hug að teygja skemmtunina 
yfir á virka daga. Ég er allt of latur til að 
verða háður og hef ekki stöðugleikann 
sem þarf til að gera sama hlutinn daglega. 

EÐA svo hélt ég. Fyrir nokkrum mánuðum 
skipti ég um netþjónustu heima, og vegna 
mistaka varð biðin eftir nýju þjónustunni 
rúm vika. Á sama tíma var verið að flytja 
skrifstofu vinnustaðar míns, þannig að 
fyrir einskæra tilviljun var ég algjörlega 
netlaus – fyrir utan agnarsmáa 3G-
tengingu farsímans. 

Í FYRSTU taldi ég að þetta yrði lítið mál. 
Ég hélt að ég væri ekkert svo háður netinu 
og gæti vel komist af án þess að skoða 
sömu fréttasíðurnar oft á dag. Ég hafði 
óafvitandi lokað augunum fyrir netfíkn á 

mjög alvarlegu stigi og ég vissi ekki að 
næstu dagar yrðu gríðarlega erfiðir.

FYRSTU nóttina fór ég að finna 
fyrir sterkum áhrifum netleysis-
ins. Ég átti erfitt með svefn og 
hrökk ítrekað upp, sveittur 
og örvilnaður, í örvæntingar-
fullri leit að símanum til að geta 

skoðað nokkra statusa á Face-
book. Eftir að hafa fest svefn í allt of 

stutta stund kom morgunn og ég vaknaði 
úrvinda, úrillur, úrbeinaður af vanmætti.

NÆSTU dögum eyddi ég í helvíti. Ég 
flakkaði á milli kaffihúsa með fartölvuna 
og sótti netskammta hér og þar. Á kaffi-
húsunum leið mér eins og ég væri fyrir 
starfsfólkinu og pantaði því mat og drykki 
sem hefðu nægt fyrir heilu fjölskyldurnar. 
Alltaf þegar þjónarnir gengu framhjá bað 
ég um kaffi, kleinu eða bæði. Ég breyttist 
fljótt í það sem ég hélt að ég yrði aldrei: 
Feitan fíkil.

DAGARNIR liðu hægt og ekki batnaði 
svefninn. Ég var farinn að taka nethring í 
símanum reglulega, en hann svalaði engan 
veginn þörfinni. Ég skammaðist mín of 
mikið til að láta sjá mig á kaffihúsum, 
enda var tilhugsunin um aðra kleinu við-
bjóðsleg. Geðheilsu minni hrakaði hratt og 
örvilnunin náði hápunkti þegar ég vakn-
aði um miðja nótt og sá draug við hliðina á 
rúminu. Draugurinn var reyndar vinaleg 
stelpa sem strauk mér blítt, en ég stirðn-
aði engu að síður upp af hræðslu og bað 
Guð um að tengingin myndi virka á ný.

EFTIR sjö svefnlausar nætur og dagleg 
hádramatísk símtöl í símafyrirtækið fékk 
ég loksins merki á ráterinn. Mér leið eins 
og fíkli með fullar æðar af efnum og hef 
eytt síðustu mánuðum í alsælu. 

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!



Kauptu jólagjafirnar tímanlega

ÁSTRÍÐUR Á DVD!
Hinir frábæru gamanþættir um ástarævintýri Ástríðar 

eru komnir á DVD í verslanir um land allt.

Einnig fáanleg á DVD spennuþáttaröðin 
magnaða Réttur.
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Bækur   ★★★★

Sjúddirarí rei - Endurminning-
ar Gylfa Ægissonar
Sólmundur Hólm Sólmundarson

Fyllirí, slagsmál, 
og smá músik
Gylfi Ægisson er ekkert einfaldur þótt 
hann sé ekki flókinn. Hann er bara 
ekkert að flækja málin. Ævisaga hans, 
sem blaðamaðurinn, eftirherman 
og viðskiptafræðineminn Sólmund-
ur Hólm Sólmundarson skrifar, er 
frábærlega skemmtileg. Þetta er bók 
sem maður spænir sig í gegnum 
á methraða, enda er húmorinn og 
gleðin aldrei langt undan þótt ævi 
Gylfa hafi síður en svo verið eintóm-
ur harmóníkudans á rósum. Hann 
er bara einn af þessum náungum 
sem virðist alltaf vera með hálffult 
glasið – en ekki hálftómt, eins og 
sumir.

Bókin er 256 blaðsíður. Gylfi byrjar 
að drekka á bls. 38 og setur ekki 
tappann í brennivínsflöskuna 
fyrr en á blaðsíðu 187. Þarna 
á milli er sjómannslíf, sjó-
mannslíf, ástir og ævintýr 
á blússandi siglingu. Fyll-
irí, slagsmál, kvennafar 
og smá músik í bland. 

Þetta er ógurlega skemmtilegt. Gylfi 
tekur sjálfan sig og umhverfi sitt pass-
lega alvarlega og segir sögu sína með 
miklum gáska og af miklu æðruleysi. 

Treginn er þó aldrei langt 
undan, 

enda Gylfi orðinn langt leiddur á sál 
og líkama þegar honum tókst með 
hjálp í gegnum síma og Jesúsi sjálfum 
að missa alla löngun til áfengis.

Ég sakna kannski helst að ekki sé 
farið dýpra í tónlistarmanninn Gylfa. 
Hvaða músik hafði áhrif á hann? Var 
hann meira fyrir Stóns eða Bítlana? 
Hvað fannst honum um níðþunga 
tónlist samferðamanna sinna, 
hippanna? Það er næsta lítið skrifað 
um hvaðan Gylfi sótti innblástur í 
snilldarlögin sín þrjú, „Í sól og sum-
aryl“, „Minning um mann“ og „Stolt 
siglir fleygið mitt“. Þetta er eiginlega 
það eina sem ég hef út á bókina að 
setja. Nema kannski helst það líka að 
hún hefði mátt vera helmingi lengri 
því hún er svo skemmtileg! 

Sólmundur er í aðdáendaklúbbi 
Gylfa Ægissonar – eins og ég reyndar 
líka – og skilar sínu óaðfinnanlega. 
Textinn rennur létt og ljúflega og 
hvergi verður vart við uppskrúfaðan 
rembing eða að menn teygi sig of 
langt til að kalla fram bros. Kápan er 
stórglæsileg og umbrot og myndaval 
frábærlega vel heppnað. Diskógrafía 
í endann hefði þó verið velþegið 

kirsuber ofan á þessa ljómandi 
góðu ævisögu. Húrra! 

 Dr. Gunni

Niðurstaða: Frábærlega 
skemmtileg og rembings-
laus ævisaga æringja.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 28. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
13.00 Ingibjörg Guðjónsdóttir sópran, 
Sólveig Anna Jónsdóttir píanóleikari og 
Hannes Guðrúnarson gítarleikari flytja 
tónlist eftir Mario Castelnuovo-Tedes-
co á tónleikum í Salnum við Hamraborg 
í Kópavogi.
15.00 Útgáfutónleikar Listasmiðj-
unnar Litrófs verða haldnir í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.
17.00 Í Víðistaðakirkju við Hraunbrún 
í Hafnarfirði verða haldnir tónleikar til 
styrktar Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarð-
ar. Fram koma Auður Gunnarsdóttir, Elín 
Ósk Óskarsdóttir, Sigrún Hjálmtýsdóttir 
og Þóra Einarsdóttir.

17.00 Lúðrasveit 
Reykjavíkur heldur 
tónleika í Neskirkju 
við Hagatorg. Á efn-
isskránni verða m.a. 
verk eftir Manfred 
Schneider, Earth 
wind and Fire og 
Quincy Jones auk 

þess sem sveitin mun 
flytja verkið The Type-

writer eftir Leroy Anderssen.

17.00 Í tilefni af 250 ára fæðingaraf-
mæli tónskáldsins Franz, Krommer mun 
blásaraoktettinn Hnúkaþeyr halda tón-
leika á Kjarvalsstöðum við Flókagötu.
21.00 Hjaltalín, Snorri Helgason og 
Sigríður Thorlacius ásamt Heiðurspiltum, 
koma fram á tónleikum á Græna hatt-
inum við Hafnarstræti á Akureyri. Húsið 
verður opnað kl. 20.
22.00 Ljótu hálfvitarnir verða á Kaffi 
Rósenberg við Klapparstíg.
22.30 Maiden Iced (Iron Maiden tri-
bute band) heldur tónleika á Sódóma 
Reykjavík við Tryggvagötu. 

➜ Sýningar
Lísa Fannberg Gunnarsdóttir hefur 
opnað myndlistarsýningu hjá Af hjart-
ans list við Brautarholt 22. Opið virka 
daga kl. 11-18 og 14-18 um helgar.

➜ Leikrit
14.00 Lýðveldisleikhúsið sýnir „Út 
í kött“, dans- og söngleik fyrir börn, 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi 
(Gerðubergi 3-5).

➜ Síðustu forvöð
Í Þjóðarbókhlöðunni við Arngrímsgötu 
3 stendur yfir sýning um esperanto og 
frumkvöðul esperanto-hreyfingarinnar á 
Íslandi, dr. Þorstein Þorsteinsson. Sýn-
ingu lýkur á þriðjudag. Opið mán.-fös. 
kl. 8.15-22, lau.-sun. kl. 10-18.

➜ Markaðir
Handverk og hönnun verður með mark-
að á handverki, hönnun og listiðnaði í 
Ketilhúsinu við Kaupvangsstræti á Akur-
eyri. Opið í dag og á morgun kl. 11-18. 
Nánari upplýsingar á www.handverkog-
honnun.is.
Basar KFUK fer fram í KFUM og KFUK 
húsinu að Holtavegi 28 kl. 14-17. Einnig 
verður opnuð sýning í tilefni af því að 
100 ár eru síðan fyrsti KFUK stóð fyrir 
fyrsta basarnum. Allir velkomnir.
Jólabasar verður haldinn á elliheimilinu 
Grund við Hringbraut 50 (gangur A, 4. 
hæð) kl. 13-16. Fjöldi handunninna 
muna, kerti, kort og ýmislegt fleira.
Kvenfélag Biskupstungna heldur jóla-
markað í Félagsheimilinu Aratungu kl. 
13-17. Kökubasar og ýmislegt handverk 
verður á boðstólum.

➜ Kvikmyndir
Kvikmyndasafn Íslands sýnir kvikmynd 
leikstjórans Kelly Reichardt „River of 
grass“ (1995). Sýningin fer fram í Bæjar-
bíói við Strandgötu í Hafnarfirði. Nánari 
upplýsingar á www. kvikmyndasafn.is.

➜ Sýningarstjóraspjall
15.00 Guja Dögg Hauksdóttir verður 
með sýningarstjóraspjall á sýningu á 
verkum Högnu Sigurðardóttur á Kjar-
valsstöðum við Flókagötu.

➜ Leiðsögn
Margrét Jónsdóttir ræðir við sýning-
argesti um verk sín á sýningunni „In 
Memoriam“ sem nú stendur yfir í Lista-
sal Mosfellsbæjar í Kjarna við Þverholt. 
Sýningin er opin virka daga kl. 12-19 og 
lau. kl. 12-15.

Sunnudagur 29. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Lúðrasveitin Svanur og Big 
band Svansins verða með aðventu-
tónleika í Guðríðarkirkju í Grafarholti. Á 
efnisskránni verða þekkt klassísk verk í 
bland við vel valin jólalög.

17.00 Aðventutónleikar drengjakórs 
Reykjavíkur fara fram í Hallgrímskirkju 
við Skólavörðuholt. Á efnisskránni verða 
aðventu- og jólalög eftir innlend og 
erlend skáld.
 17.00 Í Háteigskirkju mun kór kirkj-
unnar halda sína árlegu aðventutón-

leika í Háteigskirkju. Á efnisskránni 
verður tónlist frá Íslandi, Englandi, 
Frakklandi, Noregi, Þýskalandi og 
Bandaríkjunum. Allir velkomnir og eng-
inn aðgangseyrir.
18.00 Þrjár Raddir og Beatur verða 
með útgáfutónleika í Salnum við 
Hamraborg í Kópavogi.
20.00 Tríó Reykjavíkur verður með 
tónleika í Hafnarborg við Strandgötu í 
Hafnarfirði. Á efnisskránni verða verk 
eftir Dvorák, Suk og Mozart.

➜ Dagskrá
16.00 Freyjukórinn stendur fyrir 
aðventudagskrá í Félagsheimilinu Braut-
artungu í Lundarreykjadal.

➜ Leikrit
15.00 Pétur Eggerz flytur einleikinn 
Aðventa sem byggður er á sögu Gunn-
ars Gunnarssonar. Sýningin fer fram 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. 
Nánari upplýsingar á www.gerduberg.is.

➜ Fjölskyldudagskrá
15.00 Í Listasafni Reykjavíkur við 
Tryggvagötu verður boðið upp á vísinda-
dagskrá fyrir fróðleiksfús börn frá tíu ára 
aldri. Þar verður m.a. fjallað um helstu 
uppgötvanir Galileós, Darwins og Edis-
ons. Allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is .

Skrýtnir bræður

Einnig á ensku 
− tilvalin gjöf 

fyrir erlenda vini 
á öllum aldri

Barna- og unglingabæ
kur 25.11.09

Fyrsta prentun uppseld! Önnur prentun væntanleg.

Upplestrarkvöld Forlagsins á Rosenberg 
á Klapparstíg, sunnudagskvöldið 
29. NÓVEMBER KL. 20
Kynnir: Svavar Knútur

LJÁÐU MÉR EYRA!

Allir hjartanlega velkomnir meðan húsrúm leyfir

Vilborg Davíðsdóttir / Auður
Þórarinn Eldjárn / Alltaf sama sagan
Ragnheiður Gestsdóttir / Hjartsláttur
Stefán Máni / Hyldýpi
Páll Valsson / Vigdís – Kona verður forseti
Óskar Guðmundsson / Snorri – Ævisaga  Snorra Sturlusonar

2009

Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700   
Netfang: gerduberg@reykjavik.is  ı  www.gerduberg.is

Sýningarnar eru opnar 
virka daga frá 11-17 
og um helgar frá 13-16 

Boðið er upp á leiðsögn 
um sýningar.

Sunnudagur 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 
Miðvikudagur 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
•  Í gegnum tíðina

Yfirstandandi sýningar:



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

Tilboðin gilda  28. - 29. nóvember eða meðan birgðir endast
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NÝTT TUNÝTT TUNNGLGL

KONA VERÐUR FORSETI

SVSVÖRTUÖRTU LLOFTOFT

SKULDADAGAR KOKONNA ÞRIGGJA EYJAA ÞRIGGJA EYJA
ÆVISAGA ÁSU GUÐMUNSD. 
WRIGHT

KKARLSARLSVVAGAGVVVV

AUÐUR

SNSNORRIORRI
ÆVISAGA SNORRA 
STURLUSONAR 1179-1241

ÍTI TÍGURÍTI TÍGUR SKEMMTILEGA
UBÓKIN
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Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar í Krónunni:

kr.
kg1649

Ungnauta roast beef Ungnauta mínutusteik

kr.
kg1599kr.

kg

Ungnauta innralæri 

danskt
1649

50000000000%55555055000000
afsláttur 5000000%5555505000000

afsláttur 50000000000%55555555555555050505555055505550000000000000000000000
afsláttur

MEIRA FYRIR
kr.
kg1989

Sambands  hangilæriSS bláberjalæri 

hálfúrbeinað

kr.
kg1898

200%2022000
afsláttur

300%3333300
afsláttur

kr.
pk.589

Pizza ítalskar, 400 g
Rana ferskt pasta15%1515555555afsláttur

kr.
kg1498

Lambahryggur

af nýslátruðu

kr.
kg1198

Lambalæri
af nýslátruðu

Síðasta
slátrun

vetrarins!



í takt við tímann

kr.
pk.2499

Neutral þvottaefni

8
kíló

kr.
pk.198

Göteborgs Nougat kex
Allra Salthnetu- & 

súkkulaðibitakökur

eða Kókostoppar

689kr.
pk.

MINNA!
kr.
stk.319

Camembert
og Höfðingi

kr.
stk.449

Swiss miss 3 tegundir

kr.
stk.339

Allra bestu rindlar 

Allra bestu og bombur Kaffitár
hátíðarkaffi
598kr.

pk.
kr.
pk.259

NY Potato sticks

kr.
pk.259

Gunnars sósur

200 ml

Kexsmiðjan smákökur559kr.
pk.

Verð frá
kr.
pk.189

Piparkökur
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OKKUR 
LANGAR Í

…

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

„Ármann Jakobsson er öruggur penni 
og frásögnin er alltaf fumlaus

og efnistök góð ... 
heldur lesandanum allt til loka ... 

fróðlegt og læsilegt verk ...“

www.forlagid.is

KOMIN
Í KILJU

Í dag er ég í ljótri hettupeysu. Einhverjum snillingi í vinnunni datt í 
hug að halda ljótupeysudag sem sumsé gengur út á það að verðlauna 
þann einstakling sem tekst að vera í ljótustu peysunni. Þetta er afskap-
lega snúið dæmi. Þeir sem eru ekki í keppninni og fá hlátursrokur og 
bendingar um peysuna sem þeir kusu að klæðast í dag verða vand-
ræðalegir. Sumar peysur er nefnilega ekki alveg hægt að reikna út. Er 

hún ljót eða á þetta að vera töff? Er hún að grínast 
eða er þessi peysa kannski í uppáhaldi í 
fataskápnum? Sumir ganga í mjög ljótum 
peysum dagsdaglega einmitt vegna þess 
að það er töff, að minnsta kosti í þeirra 
augum. Einhvers konar stíll, þið skiljið. 
Og það er gaman að því. 

Ljótar peysutískur hafa líka dúkk-
að upp reglulega undanfarin ár. Á tímabili 

gengu stúlkur í gömlum og slitnum glamúr-
peysum frá níunda áratugnum. Svona peys-
um sem var hægt að fiska upp úr tunnum í 
Spúútnik og þóttu ægilega töff á Sirkus. Svo 
voru allir strákar komnir í sömu peysuna 
frá Henrik Vibskov, miðbærinn fylltist af 
peyjum í rauðri, svartri og hvítri peysu 
sem oftast var sett saman við þröngar 
ljósar gallabuxur. Alræmdustu peysurn-
ar voru svo hinar stórkostlegu skræpóttu 

hettupeysur frá Nakta apanum sem gersamlega 
tröllriðu bænum. 

Margar peysur eftir fræga hönnuði eru umdeildar og sumum 
finnst þær gullfallegar og öðrum skelfilegar. Ég til dæmist dáðist 
mikið að Marjan Pejoski-peysu í eigu vinkonu minnar sem er túrkisblá 
með stórum fuglum á öxlunum. Það þarf kannski líka bara útlitið og 
„attitjúdið“ til þess að bera slíkar flíkur. En þeir sem hafa það ekki og 
líkt og ég, kjósa að læðast eins og músin þegar að prjónafatnaði kemur, 
geta haldið áfram að stafla svörtum rúllukragapeysum í fataskápinn. 

Alræmdar peysur

Þennan gullfallega 
nýja augnskugga 
frá Mac sem 
bæði má nota 
þurran eða 
blautan. Augn-
lokin verða eins 
og skínandi 

kopar í jóla-
partíunum. 

> SKVÍSUR FALLA FYRIR BARNAFÖTUM
Bandaríska keðjan GAP fékk nýverið hönnuðinn 
Stellu McCartney til að hanna fyrir GAP Kids. Línan er 
ekki aðeins vinsæl fyrir krakka heldur hafa ofur-
fyrirsætur eins og Claudia Schiffer og Laura Bailey 
iðulega sést í bolum og regnúlpum ætluðum á tólf 
ára krakka. Franska forsetafrúin Carla Bruni-Sarkozy 
hefur nýlega tekið upp myndband þar sem hún sést 
syngja í jakka frá GAP Kids. 

Nafnið Haider Ackerman ber að 
festa í minni en þessi belgíski 
hönnuður er óðum að verða stór 
stjarna í tískuheiminum. Líkt 
og margir belgískir og hol-
lenskir hönnuðir eru snið hans 
nútímaleg og framúrstefnu-
leg. Haust- og vetrarlína hans 
einkenndist af einstaklega 
fallegum kjólum sem féllu 
listilega að líkamanum og 
voru jafnvel með mjög háa 
klauf. Litir voru ríkuleg-
ir; blanda af svörtu, vín-
rauðu, fjólubláu og gylltu. - amb

Há og 
þröng og 
ofursvöl 
rúskinns-
stígvél frá 
Topshop.

Andlitsolíu 
frá Bobbi 
Brown sem 
nærir þurra húð 
og veitir henni ljóma. 
Ilmar líka dásamlega. 

BELGÍSKI HÖNNUÐURINN HAIDER ACKERMAN

Tignarleg klæði

KÓNGABLÁTT 
Stuttur kjóll 

með síðum 
slóða og fallegum 

ermum.

STRÁKA-
LEGT Flott 
samsetn-
ing af 
svörtum 
buxum, 
þröngum 
jakka og 
háum stíg-
vélum.

ROKKAÐ Stuttur 
svartur kjóll með 

leðurstykki að 
ofan.

KYNÞOKKAFULLT 
Framúrstefnulegur 
síður svartur kjóll 
með einum hlýra.

VÍN-
RAUTT 
Fallega 
sniðinn 
silkitopp-
ur og 
pils.

AÐSNIÐIÐ
Flottur 
prjónakjóll 
með einni 
ermi.



4. desember 2009
Rauðu nefin eru til sölu í verslunum Hagkaups og Bónuss.
Söfnunarþáttur Unicef verður í beinni útsendingu og opinni 
dagskrá á Stöð 2.
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Nefin fást í:
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folk@frettabladid.is

Í gær var frumsýnd heimildar-
myndin Music from the moon í 
Münster í Þýskalandi. Myndin 
fjallar um tónlistarlíf á Íslandi og 
Grænlandi og koma ýmsir íslensk-
ir tónlistarmenn sem nú eiga vin-
sældum að fagna í Þýskalandi 
fram í myndinni. Fólk eins og 
Emilíana Torrini og Benni Hemm 
Hemm. Hjörleifur Jónsson er þó í 
aðalhlutverki myndarinnar. „Áður 
en ég gerðist skólastjóri Tónlist-
arskólans á Akureyri í fyrra var 
ég í forsvari fyrir brúðuleikhús og 
tónlistarhópinn Hypno Theater út 
í Þýskalandi,“ segir Hjörleifur. 
„Á vegum „Tónlistar fyrir alla“ 
fór ég með þetta verkefni til 

Íslands og Grænlands og þýskir 
kvikmyndagerðarmenn fóru með 

og gerðu myndina. Hún fjallar um 
tónlistarlífið hér, tónlistaruppeldi 
og íslenska tónlistarmenn. Það eru 
viðtöl við alls konar fólk.“

Benni Hemm Hemm spilaði 
eftir frumsýninguna í gær en 
Hjörleifur spilaði með Benna á 
árum áður. Auk Benna og Emilí-
önu koma fram Helmus og Dalli, 
Slowblow, Hildur Guðnadóttir, 
grænlensku atriðin Naneruaq og 
Ole Kristiansen og meðlimir úr 
múm og Sigur Rós. Í bígerð er að 
flengjast með myndina um Evr-
ópu og bjóða upp á tónleika með 
íslenskum tónlistarmönnum í 
leiðinni. Hjörleifur á svo von á að 
myndin verði sýnd á Íslandi fljót-
lega, en veit ekki alveg hvenær.

 - drg

Íslensk tónlist frá tunglinu

Á GRÆNLANDI Hjörleifur Jónsson leiðir þýska kvikmyndagerð-
armenn um íslenskt og grænlenskt tónlistarlíf í myndinni Music 
from the moon.

Samúel Bjarki Pétursson og 
Gunnar Páll Ólafsson ætla 
að leikstýra Pringles-aug-
lýsingu í Argentínu. Um eitt 
hundrað manns starfa við 
verkefnið.

„Það verður rosafínt að fara í þrjá-
tíu stiga sumar í Argentínu, sér-
staklega þegar það er byrjað að 
snjóa hérna,“ segir Samúel Bjarki 
Pétursson auglýsingaleikstjóri. 
Næsta verkefni hans og félaga 
hans, Gunnars Páls Ólafssonar, 
verður af stærri gerðinni því eftir 
helgi fljúga þeir til Buenos Aires 
til að taka upp nýja sjónvarps-
auglýsingu fyrir Pringles-snakk-
framleiðandann. Öllu verður tjald-
að til við framleiðsluna því um 

eitt hundrað manns munu starfa 
við auglýsinguna. Um alheims-
herferð er að ræða og hefjast sýn-
ingar á auglýsingunni í janúar. 
„Þetta kom til í gegnum fyrirtæki 
sem við erum hjá í Bandaríkjun-
um, Crossroads. Þeir eru að vinna 
svolítið fyrir fyrirtækið Procter 
& Gamble sem framleiðir nánast 
aðra hverja snyrtivöru og matvöru 
í heiminum. Við kepptum á móti 
fjölmörgum leikstjórum og unnum 
þá baráttu,“ segir hann en vill ekk-
ert gefa upp um launaávísunina 
sem fylgdi með í kaupunum. 

Procter & Gamble er með höf-
uðstöðvar í Ohio í Bandaríkjun-
um. Á síðasta ári var fyrirtækið 
það áttunda stærsta í heiminum 
ef tekið er tillit til markaðssvæð-
isins sem það nær til og það fjór-

tánda stærsta í Bandaríkjunum 
hvað hagnað varðar. Árið 2007 
eyddi það mest allra fyrirtækja í 
auglýsingar í Bandaríkjunum og 
tvöfalt meira en General Motors. 
Það er því ljóst að mikið er undir 
hjá Samúel Bjarka og Gunnari Páli 
í Argentínu og verður fróðlegt að 
fylgjast með útkomunni.  

Þeir félagar hafa haft nóg að 
gera undanfarin ár í auglýsinga-
bransanum. Nýverið komu þeir 
heim frá Rúmeníu þar sem þeir 
tóku upp bjórauglýsingu og hérna 
heima gerðu þeir Sex vina-aug-
lýsingarnar fyrir Símann. Fyrr á 
árinu fengu þeir hin virtu Telly 
Awards-verðlaun fyrir auglýsingu 
sem þeir gerðu fyrir raftækja-
framleiðandann Samsung. 

 freyr@frettabladid.is

Á LEIÐ TIL ARGENTÍNU Samúel Bjarki og Gunnar Páll ætla að taka upp Pringles-
auglýsingu í Argentínu.

Um fimm til sex þúsund manns sáu 
kvikmyndina The Twilight: New 
Moon á fyrstu tveimur sýningar-
dögunum hérlendis. 

Síðan myndin var frumsýnd á 
miðvikudag hefur verið uppselt 
á flestar sýningar og stefnir hún 
óðfluga í að verða vinsælli en sú 
fyrri í seríunni, Twilight. Alls sáu 
tæplega sextán þúsund manns þá 
mynd hér á landi. Mikill meiri-
hluti áhorfenda hefur verið konur, 
sem kemur ekki á óvart miðað við 
gríðarlegan áhuga kvenna á hinum 
samnefndu bókum eftir Stephenie 
Meyer. Þær hafa einmitt selst í yfir 
tíu þúsund eintökum hérlendis.

The Twilight Saga: New Moon 
hefur einnig farið vel af stað vest-
anhafs og því hefur verið spáð að 
hún skili um 350 milljónum doll-

ara í kassann á sinni fyrstu viku. 
Það yrði sérlega góður árangur 
því fyrri myndin, Twilight, þénaði 
„aðeins“ 384 milljónir dollara allan 
tímann sem hún var sýnd.

New Moon fjallar um ástar-
samband Bellu og vampírunnar 
Edwards Cullen. Vampíra reynir 
að ráðast á Bellu eftir að hún sker 
sig í afmælisboði og flækir það 
hlutina talsvert. Cullen-fjölskyld-
an tekur síðan þá ákvörðun að slíta 
öllu sambandi við hana, þar á meðal 
Edward. Alveg miður sín leitar 
Bella á náðir nágranna síns Jacob. 
Með aðalhlutverk í myndinni fara 
Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Taylor Lautner og Ashley Greene.

Þriðja myndin í Twilight-serí-
unni, Eclipse, verður heimsfrum-
sýnd á Íslandi 30. júní á næsta ári. 

Dætur og mæður 
elska New Moon

NEW MOON Kirsten Stewart og Robert Pattinson fara með aðalhlutverkin í The 
Twilight Saga: New Moon. 

Búa til Pringles-auglýsingu 
í höfuðborg Argentínu

Nýjustu fregnir herma að leikkonan Katie Holmes sé ósátt við lin-
kindina sem eiginmaður hennar sýnir dóttur þeirra. Holmes er víst 
með þungar áhyggjur um að hin þriggja ára Suri sé ofdekruð af föður 
sínum, Tom Cruise. „Tom dekrar við Suri og leyfir henni að gera allt 
sem hana langar til. Hún borðar múffur í morgunmat og fær engar 
skammir þó að hún teikni á veggi eða húsgögn. Hann neitar henni 
aldrei um neitt,“ var haft eftir heimildarmanni. „Katie er hrædd 
um að Suri eigi eftir að verða frekjudós sem enginn vill umgang-
ast. Starfsfólkið segir heldur aldrei nei við stúlkuna því það óttast að 
missa vinnu sína hlýði það henni ekki í einu og öllu.“

Ofdekrað stjörnubarn

> ELDAÐI KALKÚN

Jessica Alba lét hendur standa 
fram úr ermum á þakkargjörðar-
hátíðinni sem var haldin hátíðleg í 
Bandaríkjunum á fimmtudag. Leik-
konan varði hátíðinni hjá foreldr-
um sínum ásamt eiginmannin-
um Cash Warren og eins árs dótt-
ur þeirra, Honor Marie. Þá var 
henni falið að elda 12 kílóa 
kalkún fyrir alla fjölskylduna 
og tókst vel til að eigin sögn.
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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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„Við erum að prófa þetta núna í 
fyrsta sinn og ef það gengur vel er 
ekki ólíklegt að við gerum þetta að 
árlegum viðburði,“ segir Rebecca 
Hennermark, leikskólastjóri á 
Voffaborg, en hún stendur fyrir 
hundagöngu nú á sunnudaginn til 
styrktar samtökum Dýrahjálpar.

„Við búumst við góðri mæt-
ingu því þetta er bæði skemmti-
leg hreyfing og svo er ekki verra 
að styrkja gott málefni í leiðinni.“ 
Rebecca segir alla velkomna, bæði 
stóra og smáa, en tekur fram að 
óráðlegt sé að mæta með lóðatíkur. 
„Það má ekki koma með lóðatíkur 

því þá getur allt orðið vitlaust, þú 
getur rétt ímyndað þér ástandið ef 
við erum með um fimmtíu rakka 
og svo mætir ein lóðatík á svæðið, 
það gæti endað illa,“ segir Rebecca 
og bætir við að það geri hundun-
um gott að breyta um umhverfi inn 
á milli og komast í færi við aðra 
hunda. 

Þátttökugjald í gönguna er 500 
krónur auk þess sem þátttakendur 
fara í pott og eftir gönguna verður 
haldið happdrætti þar sem hvutt-
arnir geta unnið glæsilega vinn-
inga. Mæting er við Reiðhöllina í 
Víðidal klukkan 13.30.  - sm 

Styrkja önnur dýr
HUNDAGANGA Rebecca Hennermark segir hunda hafa gott af því að breyta um 
umhverfi og umgangast aðra hunda. Á myndinni með Rebeccu er Gunnar Ísdal. 

Rihanna viðurkenndi fyrir stuttu 
að hún hefði þurft að glíma við 
leiðinlegan orðróm allt frá því að 
hún steig sín fyrstu skref innan 
tónlistarbransans. Hún sagði að í 
heimalandi sínu, Barbados, hefði 
fólk talað um það að hún hefði átt 
í ástarsambandi við Jay-Z og þess 
vegna landað plötusamningi. „Fólk 
hugsaði: „Auðvitað hlýtur hún að 
hafa þurft að þjónusta Jay-Z á ein-
hvern hátt til að fá þennan samn-
ing.“ Þessi orðrómur heyrðist alls 
staðar í Barbados og mér fannst 
það hræðilegt. Mér leið ekki vel 
og mér leið illa í kringum Jay-Z 
og gat ekki horft í augun á honum 
þegar ég talaði við 
hann,“ sagði söng-
konan og bætti 
við að Jay-Z hefði 
hjálpað henni 
að komast yfir 
þetta. „Einn dag-
inn hringdi hann 
í mig og sagði að ég 
mætti ekki láta þetta 
á mig fá og eftir 
það gat ég 
hlegið að 
þessu.“

Óþægilegur 
orðrómur
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 VAR EKKI MEÐ JAY 
- Z Rihanna slær á 
sögusagnir.

Hnúkaþeyr

„Áhrifamikil, vel skrifuð og 
geysilega heillandi skáldsaga.“

Metsölubókin
naraspirnar
fá l á ý!

3.  prentunlestu
þær allar!

Þú færð Michelin dekkin hjá 
Hjólbarðaþjónustu N1

...og hef ég þó prófað fjölda vetrardekkja gegnum 
tíðina, negld og ónegld, nú síðast undir EuroRAP 
mælingabílnum. Dekkin gefa frábært grip við allar 
aðstæður og eru hljóðlát og endingargóð. Best af 
öllu er þó, að eyðslan er 0,52 lítrum minni á 
hundraðið en á sumardekkjunum sem bíllinn kom 
á frá framleiðanda.“

„Michelin X-ICE eru bestu 
vetrardekk sem ég hef 
prófað hingað til...

Ólafur Kr. Guðmundsson,
tæknistjóri EuroRAP á Íslandi og dómari í Formúlu 1.

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

Gylfi Guðjónsson, ökukennari

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

„Michelindekkin best“
Michelin X-Ice vetrardekkin komu bestút í árlegri vetrardekkjakönnun norsku samtakanna NAF, systurfélags FÍB.

- DV, 21. nóvember.
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Sýrlensk matarhefð hefur 
ekki verið algeng hér á 
landi hingað til. Á veitinga-
staðnum Saffran, bæði í 
Glæsibæ og á Dalbraut, 
stendur nú yfir sýrlensk 
veisluhelgi. Fremstur í 
flokki í eldhúsinu er sýr-
lenski matreiðslumaðurinn 
Hilal Jerah. 

„Það eru þrír réttir í boði,“ segir 
hann. „Damaskus kjúklingabringa, 
sýrlenskir kjúklingastrimlar í sítr-
ónu- og hvítlaukslegi og Naanwich 
Martu.“

Íslandsdvöl Hilals hefur verið 
hálfgerð þrautaganga þótt nú 
sé að rætast úr henni. Hann var 
alinn upp með bróður sínum á veit-
ingastað föður þeirra á Sýrlandi. 
Draumur þeirra bræðra var allt-
af að opna sinn eigin veitingastað. 
Bróðir hans lét drauminn rætast 
og rekur nú fimm hundruð manna 
veitingastað í Yemen. Hilal reyndi 
að freista gæfunnar í Dubai og bjó 
þar í þrjú ár. Hann var í sumar-
leyfi á Sýrlandi þegar hann hitti 

Litháa og Jórdana sem bjuggu á 
Íslandi. Þeir töldu honum trú um 
að Ísland væri rétti staðurinn til 
að opna nýjan veitingastað. Hilal 
kom til Íslands árið 2005 og opnaði 
Purple Onion með þessum félög-
um í Hafnarstræti. Sem kunnugt 
er var staðnum lokað skömmu eftir 
opnun þegar upp komst að Jórdan-
inn seldi þar fíkniefni.

„Það var agalegt. Ég vissi ekkert 
um þetta og grunaði ekki neitt,“ 
segir Hilal. „Þetta fór samt betur 
en á horfðist. Össur Skarphéðins-
son hjálpaði mér mikið til að greiða 
úr mínum málum.“

Hilal stóð frammi fyrir því að 
vera vísað úr landi nema að hann 
fengi vinnu með dvalarleyfi. Veit-
ingahúsadraumurinn var á enda 
um sinn en Hilal fékk vinnu hjá 
ISS við ræstingar. Hann verður 
að klára þann samning sem tekur 
enda í maí 2010 ef hann vill dvelja 
hér á landi. Hilal var þó ekki af 
baki dottinn og fékk leyfi til að 
minnka við sig hjá ISS og starfar 
nú einnig í eldhúsinu hjá Saffran. 
Þar var honum tekið fagnandi. 
Sýrlenska veisluhelgin stendur út 
sunnudaginn. gunnarh@frettabladid.is

FRÁ DUBAI 
TIL ÍSLANDS 

DREYMDI UM AÐ REKA VEITINGAHÚS Hilal Jerah hefur lent í ýmsu á Íslandi en er nú 
kominn í öruggt skjól hjá Saffran. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eva Mendes heimsótti vændis-
konur til að undirbúa sig fyrir 
hlutverk í myndinni Bad Lieuten-
ant: Port of Call. Nicolas Cage er 
einnig meðal leikara í myndinni, 
en Mendes fer með hlutverk eitur-
lyfjafíkils og vændiskonu. Í viðtali 
við þýska tímaritið TV Movie seg-
ist hún hafa viljað undirbúa sig vel 
og segir að samtöl sín við vænd-
iskonurnar hafi gefið sér dýpri 
skilning á hlutverkinu.

„Ég hitti vændiskonur sem 
hitta viðskiptavini sína í stórum 
og fínum íbúðum. Ég lærði slatta 
af því.“

Eva Mendes í vændi

LEIKUR VÆNDISKONU Eva Mendes leikur 
vændiskonu og eiturlyfjafíkil í myndinni 
Bad Lieutenant: Port of Call.



RISA
MARKAÐUR
ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

er nú í B&L Húsinu Grjóthálsi

Útsöluvörur frá

Hinn eini sanni

Opið í dag frá 12 - 18 og sunnudag 12 - 18
Opnunartími alla daga er 12 - 18

Næst síðasta helgin
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Vor- og sumarlína Balenciaga 2010 vakti 
mikla athygli í París í síðasta mánuði. 
Nicolas Ghesquière, hönnuður línunnar, 
ákvað að sneiða framhjá kokkteilkjól-

unum og setti saman línu 
sem einkenndist af sporlegri götutísku. Hettur, 
niðurþröngar buxur og ökklahá stígvél með op-
inni tá voru áberandi á sýningunni. Línan var 

að mörgu leyti framúrstefnuleg en vandað 
handbragð Ghesquière leyndi sér ekki.  - ag

SVALT 
Töff 
buxur 
og stíg-
vél með 
opinni 
tá voru 
áber-
andi 
hjá 
Balenc-
iaga. FLOTT Það var mikið lagt í 

smáatriðin í vor- og sumar-
línu Balenciaga 2010.

HETTUR Hettuvesti voru áberandi á sýningu Balenciaga.

Framúrstefnuleg 
götutíska TÖFF 

Hettur 
spila stórt 
hlutverk í 
nýrri línu 
Ghesqui-
ère. 

FRAMÚRSTEFNULEGT 
Innan um klassísk snið 
voru margar framúrstefnu-
legar flíkur á sýningunni.

Nákvæmlega klukkan 12.34 á hverjum degi frá 1. 
desember til jóla verður Jóladagatalið „opnað“ í 
Norræna húsinu. Á bak við hvern „glugga“ leynist 
spennandi uppákoma.

„Þetta er í þriðja skipti sem Jóladagatalið er 
haldið hér svo þetta er orðin hefð,“ segir Ilmur 
Dögg Gísladóttir hjá Norræna húsinu. „Við reyn-
um alltaf að vera ekkert allt of jólaleg þegar við 
erum að velja atriði. Þetta er öðruvísi jóladagskrá, 
ekkert „jóla jóla“. Listamennirnir fá algjörlega að 
ráða hvað þeir vilja gera. Þeir þurfa ekki endilega 
að gera það sem þeir eru þekktir fyrir. Atriðin eru 
frá tíu mínútum upp í hálftíma og það er ókeypis 
inn, enda er þetta gjöf.“

Fólk veit ekki hvað það fær fyrr en það mætir 
á staðinn. „Það er bara eins og með jólapakkana. 
Þetta er fjölbreyttur hópur svo það er um að gera 
að koma með opinn huga. Í anddyrinu verður boðið 
upp á jólaglögg og piparkökur en annars fara öll 
atriðin fram í hinum einstaka sal Norræna húss-
ins. Veitingastaðurinn Dill er svo ekki langt undan 
vilji fólk hafa það ennþá huggulegra í hádeginu.“

Þátttakendur jóladagatalsins í ár eru þessir í 
stafrófsröð: Agent Fresco, Bjargey Ólafsdóttir, 
Charlie Strand, Darí Darí, Einar Kárason, Eivör 
Pálsdóttir, Eplaskífur og yoga, Erna Ómarsdótt-

ir, Felix Bergsson og Augasteinn, Garðar Cortes 
og Róbert Sund, Hjaltalín, Ingibjörg Magnadótt-
ir, Ingveldur Ýr, Jógvan og Friðrik Ómar, Krist-
ín Ómarsdóttir, Kristín Steinsdóttir, Kristín Vala 
Ragnarsdóttir, Ó Ó Ingibjörg, Pascal Pinon, Svav-
ar Knútur, Who Knew, Wonder Brass og Þorvaldur 
Þorsteinsson.  - drg

Öðruvísi jóladagskrá

FJÖLBREYTTUR HÓPUR Hluti af hópi listamanna sem kemur 
fram á jóladagatali Norræna hússins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Landsmót hestamanna ehf (LM 2010) óskar eftir aðilum til að sjá um veitingarekstur á Landsmóti
hestamanna sem haldið verður á Vindheimamelum í Skagafirði dagana 27. júní – 4. júlí 2010.

Einungis koma til greina aðilar sem hafa reynslu af veitingarekstri.

Ætlunin er að skipta veitingaaðstöðu upp í nokkrar„stöðvar“ þar sem boðið er uppá eftirfarandi vöruflokka:
• Heimilismatur (réttur dagsins)

• A la Carté borðhald (s.s. fiskréttir, grillmatur)
• Salat og grænmetisréttir (s.s. samlokubar, grænmetisréttir, ferskir ávaxtasafar, salatbar)

• Skyndibitafæði (s.s. hamborgarar, pizzur, kjúklingabitar, pylsur, franskar)
• Austurlenskur matur

• Kaffihúsarekstur (kaffi og kökur)

Veitingaaðilum er frjálst að taka þátt í forvali með einn, fleiri eða alla vöruflokka sem taldir
eru upp hér að ofan. Landsmót hestamanna ehf. áskilur sér rétt til bjóða hvaða aðila sem er

að taka þátt í tilboðsgerð að forvali loknu eða hafna öllum.

Eyðublað í forval veitinga er að finna á heimasíðu Landsmóts.
Skila ber umsóknum í forval fyrir 20. desember nk.

Allar nánari upplýsingar: www.landsmot.is

LANDSMÓT HESTAMANNA 2010
FORVAL VEITINGASÖLU

NJARÐARBRAUT 9 - REYKJANES

BÆ

FIS
KISLÓÐ 3 - REYKJAVÍK

Gæða vetrardekk fyrir alla bíla

Nesdekk - Fiskislóð - sími 561 4110 / Nesdekk - Reykjanesbæ - sími 420 3333
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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. 8 - 10.30
2012    kl.1 - 4.45 - 8 - 11.15*
2012 LÚXUS   kl. 1 - 4.45 - 8 - 11.15*
DESEMBER   kl. 2 - 4 - 6 - 8
THIS IS IT   kl. 3 - 5.30 - 10**
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI     kl.1
JÓHANNES     kl. 1.30 - 3.30
* bara kl. 10 laugardag
** bara kl. 11.15  laugardag

SÍMI 462 3500

2012    kl. 6 - 9
PARANORMAL ACTIVITY kl. 10
LOVE HAPPENS    kl. 8
9     kl.4 - 6
JÓHANNES     kl. 4

10
16
L
7
L

7
12
10
L
16
L

WHATEVER WORKS kl.3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
A SERIOUS MAN kl. 5.40 - 8 - 10.20
2012    kl.2.30 - 5.45 - 9 
DESEMBER   kl. 4 - 6 - 8
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 10
JÓHANNES     kl. 3.40

SÍMI 530 1919

16
L
16
10
16
16

THE BOX  kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
RAJEEV REVISITED kl. 3 - 4
PARANORMAL ACTIVITY kl. 10
2012 kl. 2.45 - 6 - 9.15
ZOMBIELAND     kl. 6 - 8 
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl.3.20- 6 - 9

SÍMI 551 9000

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

550kr.

550kr.

550kr.

550kr.

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

L

L

V I P

V I P

7

7

7

7

7

7

16

12

7

7

TWILIGHT 2 kl. 12 - 3 - 6 - 8 - 8:50 - 10:50 - 11:30
TWILIGHT 2 kl. 12 - 2:50 -  5:20 - 8 - 10:50
CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D)

CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali  kl. 5:50(3D) Ótextuð

CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
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. 12 - 2 - 4 - 6 Sýnd í síðasta sinn

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40

TWILIGHT 2 kl. 2:50 - 5:20 - 8 - 10:10 - 10:50
CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D)

XMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 5:50(3D) - 8(3D) Ótextuð 

MY LIFE IN RUINSkl. 3:40 - 5:50 - 8
LAW ABIDING CITIZEN kl. 10:10
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali kl. 1(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30

THE TWILIGHT SAGA          kl 3 -  5:30  - 8 - 10:40
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl 8
ALGJÖR SVEPPI Sýnd í síðasta sinn kl 1:30
PANDORUM kl. 10

- bara lúxus
Sími: 553 2075

COCO BEFORE CHANEL kl. 5.50, 8 og 10.10 L

2012 kl. 2, 4, 7 og 10(Power) 10

JÓHANNES kl. 4, 6, 8 og 10 L

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI kl. 2 L

9 kl. 2 L

HUGLJÚF OG HEILLANDI
MYND UM ÆVI COCO CHANEL

550 kr.  í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

POWERSÝNING
 

KL. 10.00

36.000 MANNS

Cuba Junior heitir mað-
urinn sem sér um rekstur 
skrifstofu Eskimo Models 
á Indlandi en íslenskar 
fyrirsætur hafa vakið mikla 
athygli þar í landi. Cuba er 
fæddur í Berlín en hefur 
verið búsettur í New York 
undanfarin ár. 

Cuba er fyrrum fyrirsæta en sneri 
sér seinna að ljósmyndun og rekur 
nú skrifstofu Eskimo Models á Ind-
landi ásamt Basab Paul. Sem ljós-
myndari hefur hann myndað fyrir 
Hugo Boss og La Perla.

Sextán ára gamall var hann far-
inn að sýna fyrir tískuhús á borð 
við Vivienne Westwood og Diesel á 
tískuvikum bæði í Evrópu og Banda-
ríkjunum. Cuba hefur í gegnum tíð-
ina tekið sér ýmislegt fyrir hendur 
og hefur meðal annars æft bardaga-
íþróttir í ein átján ár, stundað ljós-
myndanám, leiklistarnám og æft 
ballett.

Aðspurður segist hann hafa verið 
kunnugur Ástu Kristjánsdóttur, 
eiganda Eskimo, og hún hafi boðið 
honum starf á Indlandi. „Mér fannst 
tilboðið mjög heillandi, sérstaklega 
af því mig hafði lengi dreymt um 
að heimsækja Indland. Og þannig 
var það, ég ákvað að elta drauma 
mína alla leið til Indlands,“ segir 
Cuba og hlær. Hann hefur nú dval-
ið á Indlandi í rúma þrjá mánuði 
og segir Indverja vera indælt fólk. 
„Þetta er allt mjög nýtt fyrir mér 
og þótt þetta sé mjög heillandi þá er 
líka krefjandi að vera þar og venj-
ast nýrri menningu. Ég vona bara 
að með reynslu minni geti ég lagt 
mitt af mörkum við að byggja hér 
upp líflegan iðnað.“

Aðspurður segist hann aldrei 
hafa komið til Íslands en hafi 
heyrt skemmtilegar sögur um 
landið frá vinum sínum. „Ég hef 
heyrt að það sé eins og að vera á 

tunglinu og hver vill ekki heim-
sækja tunglið? En ég er viss um að 
ég eigi eftir að heimsækja Ísland 
í nánustu framtíð,“ segir Cuba að 
lokum.  sara@frettabladid.is

INDVERSKIR DRAUMAR

ESKIMÓI Á INDLANDI Cuba Junior er fæddur í Berlín en starfar nú fyrir Eskimo-skrif-
stofuna á Indlandi. 

TILBOÐSVERÐ

KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 REGNBOGINNKL.2.45 REGNBOGINN
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
KL.3.20 REGNBOGINN

550kr.

KL.2.30 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.

550kr. 550kr.

SPARBÍÓ

TOY STORY (3D)  M/ ísl. Tali kr. 850
kl. 1 í Kringlunni

XMAS CAROL M/ ísl. Tali (ATH kr. 850 á 3D)
kl. 1.30 í Álfabakka  (3D og 2D)
og 1.30 í Kringlunni (3D)

TWIL IGHT 2
kl. 12 í Álfabakka

UPP M/ ísl. Tali kr. 550
kl. 1:30 í Álfabakka og 1.30 í Kringlunni

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

3/4

- Atli Steinn, Bylgjan
1/2

- S.V. MBL- A.K. - Útvarp Saga

KEFLAVÍKSELFOSS



Einnig fáanlegarEinnig fáanlegar
allar þrjár saman íallar þrjár saman í

glæsilegum DVD pakka!glæsilegum DVD pakka!

Einnig fáanlegarEinnig fáanlegar
allar þrjár saman íallar þrjár saman í

glæsilegum DVD pakka!glæsilegum DVD pakka!

Einnig fáanlegar
allar þrjár saman í
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Fréttablaðið fékk Gunn-
ar Magnússon, þjálfara HK, til 
þess að spá í toppslag N1-deildar 
karla á milli Vals og Hauka sem 
fer fram í Vodafone-höllinni klukk-
an 16.00 á sunnudaginn. Liðin eru 
í efstu tveimur sætum deildarinn-
ar, Valur er með einu stigi meira 
en Haukar, sem eiga á móti einn 
leik inni. 

„Þetta er toppslagur af bestu 
gerð og verður örugglega mikil 
skemmtun. Þessi lið hafa sýnt 
mestan stöðugleika það sem af er 
í vetur og þetta eru tvö bestu liðin 
í dag,“ sagði Gunnar.

„Styrkleiki Valsmanna í vetur 
hefur verið varnarleikurinn. Þeir 
hafa verið að spila frábæra vörn og 
skora síðan allt að helmingi sinna 
marka úr hraðaupphlaupum. Þetta 
er það sem þeir treysta á,“ segir 
Gunnar um heimamenn í Val.

„Haukar hafa það fram yfir 
Valsmenn að þeir eru með örlít-
ið meiri breidd eins og staðan er 
í dag þó svo að breiddin hjá þeim 
byggist upp á ungum strákum,“ 
segir Gunnar.

Gunnar hrósar mikið Hlyni 
Morthens í Valsmarkinu sem hann 
segir hafa verið ótrúlegan góðan 
í vetur með í kringum fimmtíu 
prósenta markvörslu í 
hverjum leik. „Þetta 
verður einvígi mark-
manna að ég held. 
Birkir Ívar Guð-
mundsson verður 
vonandi með Hauk-
unum. Það lið sem 

vinnur það einvígi mun standa vel 
að vígi og markvarslan mun því 
eiga stóran þátt í úrslitum leiks-
ins.“

Gunnar nefnir auk þess þá menn 
í liðunum sem verða mikilvægastir 
í sókninni. „Sigurbergur Sveinsson 
og Björgvin Hólmgeirsson eru lyk-
ilmenn Haukamegin og þeir þurfa 
að ná sér á strik. Hinum megin er 
Fannar Friðgeirsson lykilmaður og 
svo þarf Elvar Friðriksson að stíga 
fram en hann hefur verið upp og 
niður sóknarlega,“ segir Gunnar.

Haukar tryggðu sér Íslands-
meistaratitilinn á Hlíðarenda í vor 
og Gunnar er viss um að Valsmenn 
fái aukakraft til að hefna fyrir þá 
leiki. „Heimavöllurinn skiptir 
líka gríðarlega miklu máli og þá 
sérstaklega hjá Valsmönnum því 
þeir hafa kannski verið með mestu 
sveiflurnar á milli heima- og úti-
leikja síðustu tímabilin. Þeir hafa 
ekki tapað oft í Vodafone-höllinni 
þannig að heimavöllurinn kemur 
til með að hjálpa þeim eitthvað,“ 
segir Gunnar.

Skammt er liðið á mótið en þessi 
leikur gæti gefið sigurvegaranum 
mikið sjálfstraust að mati Gunn-
ars. „Það lið sem klárar þennan 
leik verður líklega á toppnum um 
áramótin og það er alltaf sterkt. 
Það er sálfræðilega sterkt að 

vera á toppnum um jólin,“ segir 
Gunnar en hann er allt annað en 
viss um hvernig leikurinn fer. 

„Það er mjög erfitt að spá 
fyrir um hvernig þetta fer en 
kannski af því að Valur er á 

heimavelli er þetta 60-40 
fyrir Val. Fyrir fram 

er þetta algjörlega 
jafnt,“ segir Gunn-

ar að lokum. 
ooj@frettabla-

did.is

Tvö bestu liðin 
í dag mætast
Tvö efstu lið N1-deildar karla í handbolta, Valur og 
Haukar, mætast í Vodafone-höllinni á sunnudaginn. 
Gunnar Magnússon, þjálfari HK, spáir í leikinn.

GEYMT EN EKKI GLEYMT Valsmenn horfu upp á Hauka vinna Íslandsmeistaratitilinn á 
Hlíðarenda í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Handboltakappinn Sigurður Ari Stefánsson er nú á sínu fimmta 
tímabili með Elverum í norsku úrvalsdeildinni. Hann var á dögunum 
orðaður við Düsseldorf í þýsku úrvalsdeildinni en hann sagði við 
Fréttablaðið í gær að félagið hefði lýst yfir áhuga að fá sig og það 
sem allra fyrst.

„Ég er vitaskuld samningsbundinn öðru félagi og því vísaði ég 
þeim á Elverum. Þeir norsku segjast ekkert hafa heyrt í þeim og 
því veit ég ekki hvernig málið stendur eins og er,“ segir Sigurður 
Ari. 

„Auðvitað heillar það samt að spila í bestu deild í heimi. Það 
væri vissulega spennandi,“ segir Sigurður Ari. „En að vissu leyti gæti 
það verið svolítið hættulegt að fara til liðs eins og Düsseldorf 
sem er í mikilli botnbaráttu og þarf nauðsynlega á hjálp 
að halda. Á meðan gengur okkur í Elverum mjög vel 
og erum í toppbaráttunni í Noregi.“

Sem fyrr segir hefur Sigurður verið lengi hjá 
Elverum og varð til að mynda Noregsmeistari með 
liðinu vorið 2008. Hann segir að upphaflega hafi 
hann ekki ætlað sér að dvelja svo lengi í Noregi.

„Fyrsta árið gekk mjög vel og svo kom Axel Stefánsson og þjálfaði 
liðið. Þegar hann fór var ég sjálfur að velta því fyrir mér hvort ég ætti 
að fara annað en þá tók Christian Berge við liðinu og mér hefur líkað 

mjög vel við þann handbolta sem hann vill að liðið spili. Mér 
finnst ég hafa bætt mig mikið á þeim tveimur árum sem 
ég hef verið hjá honum,“ segir Sigurður Ari. 

Hann hefur lítið fengið að spreyta sig með landsliðinu 
en vonar auðvitað að forráðamenn þess fylgist með sér 

eins og öðrum.
„Ég fékk tækifæri með B-liðinu á sínum tíma og það 

getur vel verið að ég hafi ekki nýtt það nægilega vel. 
Sjálfum fannst mér ég þó hafa staðið mig þokkalega. En 

það verður líka að hafa það í huga að það er líklega 
mest barist um þessa stöðu í landsliðinu,“ segir 
hann en Sigurður Ari er örvhent skytta, rétt eins 
og Ólafur Stefánsson og Ásgeir Örn Hallgríms-
son. „En ég hef ekki gefið upp alla von enda 
er það æðsti draumur allra handboltamanna 
að spila með strákunum okkar.“

SIGURÐUR ARI STEFÁNSSON: ORÐAÐUR VIÐ DÜSSELDORF Í ÞÝSKU ÚRVALSDEILDINNI

Væri spennandi að spila í bestu deild í heimi
> Finnur Ólafsson til ÍBV

Finnur Ólafsson gekk í gær í raðir ÍBV en hann er uppal-
inn hjá HK þar sem hann hefur spilað alla tíð. „Það var 
vissulega erfitt að yfirgefa uppeldisfélagið en ég 
ákvað að taka þetta skref og er sáttur við það,“ 
sagði Finnur, sem gerði þriggja ára samning við 
ÍBV. „Það voru nokkur félög í viðræðum við 
HK en á endanum mátti ég velja á milli 
Stjörnunnar og ÍBV. Mér fannst kjörið að 
fara til Eyja enda mikil áskorun fólgin í 
því. Það er einnig alveg ljóst að hingað 
er ég ekki kominn til að vera í botnbar-
áttu en það eru spennandi tímar fram 
undan í Eyjum.“

SPÁMAÐUR 
FRÉTTABLAÐS-
INS Gunnar 
Magnússon, 
þjálfari HK.
 FRÉTTABLAÐIÐ/

ANTON

1.490kr.
Verð frá

Húfur og vettlingar 
í jólapakkann
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FÓTBOLTI Bandaríska félagið Chi-
cago Red Stars og sænska félagið 
Djurgården bíða bæði með samn-
ingstilboð fyrir íslensku landsliðs-
konuna Guðrúnu Sóleyju Gunnars-
dóttur en hún er ekkert að flýta 
sér að taka ákvörðun á meðan 
hún er ekki laus við eftirköst höf-
uðhöggsins sem hún fékk í leik á 
móti Frakklandi á EM í Finnlandi 
í ágúst. 

„Batinn gengur hægt og það er 
ekkert nýtt að frétta af mér. Ég er 
í pásu og er ekkert að flýta mér að 
ákveða neitt fyrr en hausinn lag-
ast. Það er líka ekkert verið að 
pressa á mig enn þá um hvað ég 
ætla að gera,“ sagði Guðrún Sóley 
þegar Fréttablaðið kannaði stöð-
una á henni í gær.

„Djurgården er búið að bjóða 
mér samning þannig að ég þarf 
bara að velja hvort ég verði 
áfram í Svíþjóð eða fari til 
Bandaríkjanna,“ segir Guð-
rún, sem vinnur í sænska 
seðlabankanum meðfram því 
að spila fótbolta með Djurgår-
den. 

„Ég ætla að hugsa 
þetta út frá hausnum. 
Ég byrjaði aðeins 
að hreyfa mig 
og fór þá aftur 
í sama farið 
þannig að 
ég verð að 
vera skyn-
söm. Þetta 
eru klár-

lega óvenjulegustu 
meiðsli sem ég hef lent 

í og þetta hefur mikil 
áhrif utan fótbolt-
ans líka eins og á 
daglega lífið í vinn-
unni,“ segir Guðrún 
Sóley sem gat ekki 
spilað með landslið-

inu í undankeppni HM 
í haust. - óój

Guðrún Sóley Gunnarsdóttir er enn í pásu vegna afleiðinga höfuðhöggs á EM:

Hugsa þetta út frá hausnum

GUÐRÚN SÓLEY Sést 
hér á æfingu á EM í 

Finnlandi.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

KÖRFUBOLTI Ágúst Björgvinsson, 
þjálfari karla- og kvennaliðs Ham-
ars í körfunni, þarf að taka erf-
iða ákvörðun sunnudagskvöldið 
6. desember því það er nefnilega 
búið að raða upp leikjum í 16 liða 
úrslitum Subway-bikars karla og 
kvenna og liðin hans spila á sama 
tíma. 

Karlalið Hamars þarf að fara í 
Stykkishólm aðeins tveimur sólar-
hringum eftir að liðið spilar á móti 
Stjörnunni í deildinni. Kvennalið-
ið mætir KR í DHL-höllinni. Báðir 
leikirnir voru settir á klukkan 
19.15 þetta sunnudagskvöld. - óój

Ágúst þjálfari Hamars:

Liðin hans spila 
á sama tíma

ERFIÐ ÁKVÖRÐUN Ágúst Björgvinsson, 
þjálfari Hamarsliðanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

bílaperur
Quarts
allt að 80% meira ljós

NÝJAR bílaperur frá 

KÖRFUBOLTI Jakob Örn Sigurð-
arson skoraði 12 stig í 72-71 úti-
sigri Sundsvall á Borås í sænsku 
úrvalsdeildinni í gærkvöldi. 
Sundsvall hafði tapað tveimur 
leikjum í röð og mátti alls ekki 
við að tapa þriðja leiknum í röð 
ætlaði liðið sér að halda sér inn 
í toppbaráttu deildarinnar. Eftir 
sigurinn er liðið fjórum stigum á 
eftir Helga Má og félögum í topp-
liði Solna. - óój

Sænska karlakarfan í gær:

Jakob með 12 
stig í sigurleik

KÖRFUBOLTI Njarðvíkurkonur 
komust í gær af botni Iceland 
Express deildar kvenna með 22 
stiga heimasigri á Snæfelli, 74-
52. Njarðvík fór þar með upp um 
þrjú sæti í það fimmta þar sem 
liðið er með betri innbyrðisár-
angur en Haukar og Snæfell. 

Shantrell Moss átti mjög flott-
an leik með Njarðvíkurliðinu en 
hún var með 30 stig, 15 fráköst. 
Ólöf Helgadóttir skoraði 15 stig 
og stal 8 boltum af Snæfellsstúlk-
um. Kristen Green var með 29 
stig fyrir Snæfell.  - óój

Kvennakörfulið Njarðvíkur:

Af botninum 
með stórsigri

FRÁBÆR Shantrell Moss átti flottan leik 
með Njarðvík í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN BJÖRN
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FÓTBOLTI Sunnudagurinn í ensku 
úrvalsdeildinni er helgaður svo-
kölluðum „derby-leikjum“ þar 
sem Norður-Lundúnafélagið Ars-
enal mætir Vestur-Lundúnafélag-
inu Chelsea á Emirates-leikvang-
inum og Liverpool-félögin Everton 
og Liverpool mætast á Goodison 
Park-leikvanginum.

Arsenal á heldur betur harma 
að hefna eftir deildarleikinn þar 
sem þeir bláu unnu 1-4 stórsigur 
í á heimavelli þeirra rauðu á síð-
asta tímabili en það er jafnframt 
stærsta tap Arsenal á heimavelli 
síðan enska úrvalsdeildin var sett 
á laggirnar. 

Chelsea er með fimm stiga for-
skot á Manchester United og átta 
stiga forskot á Arsenal í toppbar-
áttunni en Arsenal á leik til 
góða á bæði félögin. 

Knattspyrnustjórinn 
Arsene Wenger hjá 
Arsenal telur að nú 
sé rétti tíminn fyrir 
félagið að sýna að 
það sé tilbúið til 
þess að keppa um 
titilinn. 

„Við erum ekki 
lengur lið sem menn 
tala bara um að sé ungt og 
efnilegt. Við erum eitthvað 
meira en það og þurfum 
að sýna styrk okkar gegn 
Chelsea á sunnudag. Þetta 
verður vissulega erfitt próf en 
við munum mæta fullir sjálfs-
trausts og ætlum að sýna að 
okkar tími sé kominn,“ segir 
Wenger. 

Arsenal verður án Kieran 
Gibbs sem meiddist í leiknum 
gegn Standard Liege í Meistara-
deildinni í vikunni en William 
Gallas ætti að vera leikfær þrátt 
fyrir að hafa meiðst í sama leik. 
Nicklas Bendtner, Robin Van Per-
sie og Gael Clichy enn frá vegna 
meiðsla. 

Chelsea mun væntanlega endur-
heimta Frank Lampard, Deco og 
Michael Ballack fyrir leikinn en 
José Bosingwa getur ekki leikið 
vegna meiðsla. Knattspyrnustjór-
inn Carlo Ancelotti hjá Chelsea 
hefur eðlilega verið ánægður með 

gengi liðs síns til þessa en segir 
jafnframt mikilvægt að liðið 
haldi áfram á sömu braut. 

„Við vitum að leikurinn 
gegn Arsenal verður mjög 

erfiður en ég tel að þetta 
sé mjög góður tími til 
þess að spila þennan 
leik. Við höfum verið 
að spila mjög vel og 

þurfum að halda skrið-
þunganum gangandi,“ segir 
Ancelotti.

Það er jafnan hátíð í 
bæ þegar erkifjendurnir 
Everton og Liverpool eig-
ast við og leikur félaganna 
um helgina verður án vafa 
engin undantekning. Bæði 
félög hafa valdið vonbrigð-

um til þessa á tímabilinu og 
því leikurinn ef til vill enn 
mikilvægari fyrir vikið og 
gerir félögunum kleift að 
fá smá uppreisn æru og 
sjálfstraust upp á fram-
haldið að gera.

Liverpool er ekki búið 
að gefa upp alla von um 
að Fernando Torres geti 

spilað en hann hefur verið í stífri 
meðferð út af nárameiðslum síð-
ustu vikur. Ryan Babel verður hins 
vegar ekki með vegna meiðsla og 
Philipp Degen tekur út leikbann. 
Everton endurheimtir hins vegar 
Marouane Fellaini og Diniyar Bil-
yaletdinov úr leikbanni en verður 
án hinna meiddu, Mikels Arteta, 
Phils Jagielka og Phils Neville. Þá 
er Jack Rodwell, stjarnan unga, 
tæpur en hann fór meiddur af velli 
í tapleiknum gegn Hull á dögunum. 

Knattspyrnustjórinn Rafa Ben-
itez hjá Liverpool gerir sér fylli-
lega grein fyrir mikilvægi leiks-
ins enda Liverpool aðeins unnið 
tvo leiki af síðustu ellefu leikjum 
sínum í öllum keppnum.

„Leikmennirnir vita að við 
þurfum að bæta okkar leik og það 
strax. Það mikilvæga í þessu er að 
við vinnum saman að þessu mark-
miði og ég er ánægður með að 
finna traust leikmannanna,“ segir 
Benitez.  omar@frettabladid.is

Borgarslagir af allra bestu gerð
Lundúnafélögin Arsenal og Chelsea mætast í stórleik helgarinnar í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. 
Þá mætast Liverpool-félögin Everton og Liverpool en bæði félögin mega muna sinn fífil fegurri. 

ALLT UNDIR Bæði Liverpool og Everton 
þurfa nauðsynlega á sigri að halda á 
sunnudag. NORDIC PHOTOS/AFP

LEIKIR HELGARINNAR
Laugardagur:
Blackburn-Stoke kl. 15
Fulham-Bolton 15
Man. City-Hull 15
Portsmouth-Man. United 15
West Ham-Burnley 15
Wigan-Sunderland 15
Aston Villa-Tottenham 17.30
Sunnudagur:
Wolves-Birmingham 12
Everton-Liverpool  13.30
Arsenal-Chelsea 16

FÓTBOLTI Nýráðinn knattspyrnu-
stjóri Portsmouth, Avram Grant, 
fær ekki auðvelt verkefni í 
fyrsta leik sínum við stjórnvöl-
inn þar sem Englandsmeistarar 
Manchester United koma í heim-
sókn á Fratton Park-leikvanginn 
í dag.

Hermann Hreiðarsson lék um 
síðustu helgi sinn fyrsta leik 
með Portsmouth á tímabilinu 
eftir langvarandi meiðsli og þótti 
standa sig vel. Hann verður því 
væntanlega í byrjunarliði Port-
smouth í dag. 

Sjá má lista yfir leiki helgar-
innar í ensku úrvalsdeildinni í 
töflunni hér fyrir neðan. - óþ

Hermann mætir United:

Eldskírn hjá 
Avram Grant

HERMANN Verður líklega í eldlínunni 
með Porstmouth gegn Manchester 
United í dag. NORDIC PHOTOS/AFP

BARÁTTA Frank Lampard og 
Cesc Fabregas munu líklega 
mætast í álíka baráttu á 
sunnudag.  NORDICPHOTOS/AFP

SÍMI 440 1000
  WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Í dag hitum við upp fyrir handboltaveisluna að Hlíðarenda 

á morgun. Leikmenn Vals taka á móti gestum og hvatningu 

á þjónustustöð N1 við Hringbraut milli kl. 14 og 15. 

Við gefum líka miða á leikina. Fyrstur kemur, fyrstur fær! 

Handboltaveisla
við Hringbraut
Upphitunin hefst í dag

Pylsa 
með öllu

199kr.

Ilmkerti

25%
afsláttur

VALUR – KA/ÞÓR

N1 deild kvenna
á morgun kl. 14 

VALUR – HAUKAR

N1 deild karla
á morgun kl. 16 

Við bjóðum 

upp á kaffi 

og smakk 

af nýbökuðu 

bakkelsi

60%

99 kr.

afsláttur á 
nammibar

ís í brauð-
formi
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1
12.20 Doctor Who 12.20 Doctor Who 
13.05 Doctor Who 13.05 Doctor Who 
13.50 Dalziel and Pascoe 13.50 Dalziel 
and Pascoe 14.40 Dalziel and Pascoe 
14.40 Dalziel and Pascoe 15.30 My Hero 
15.30 My Hero 16.00 My Hero 16.00 
My Hero 16.30 Robin Hood 16.30 Robin 
Hood 17.15 Robin Hood 17.15 Robin 
Hood 18.00 Robin Hood 18.00 Robin 
Hood 18.45 Primeval 18.45 Primeval 
19.35 Primeval 19.35 Primeval 20.25 
State of Play 20.25 State of Play 21.15 
State of Play 21.15 State of Play 22.05 
My Hero 22.05 My Hero 22.35 My Hero 
22.35 My Hero 23.05 Robin Hood 23.05 
Robin Hood 23.50 Robin Hood 23.50 
Robin Hood 

10.00 Langt ude 10.30 På de syv have 
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 
Boxen 11.25 OBS 11.30 Sugar Rush 
11.55 Sugar Rush 12.20 Hjerteflimmer 
Classic 12.50 Fodbold 15.00 Forsvundne 
danskere 15.30 Orkenens Sonner - En 
sang fra de varme lande 16.30 Vores 
store verden 17.00 Hammerslag 17.30 
TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 
Fodegangen 18.30 Med slor og hoje 
hæle 19.00 Forbrydelsen II 20.00 21 
Sondag 20.40 SportNyt med SAS liga 
21.10 Kriminalkommissær Foyle 22.50 
Columbo

10.00 V-cup kombinert 11.20 V-cup 
langrenn 13.10 Sport i dag 13.25 V-
cup kombinert 14.00 Sport i dag 17.00 
Linus i Svingen 17.30 Newton 18.00 
Sondagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 
19.15 Tore på sporet 20.05 Da Vinci-
koden 22.25 Kveldsnytt 22.40 Kva skjuler 
seg i vinen? 23.30 Beat for beat

11.00 Ett fall för Louise 11.30 Skavlan 
12.30 Black Nation 13.30 Ridsport. 
Stockholm International Horse Show 
15.25 Dansbandskampen 16.55 Sportnytt 
17.00 Rapport 17.10 Regionala nyheter 
17.15 Alpint 18.00 Radiohjälpen 18.15 
Mitt i naturen möter 18.20 1809 18.30 
Rapport 18.55 Regionala nyheter 19.00 
Playa del Sol 19.30 Sportspegeln 20.00 
Alpint 20.45 Alpint 21.15 Tortyr 21.45 
Fem år på Mars 22.15 Andra Avenyn 
23.00 Byss 23.15 Barnkonventionen firar 
20 år

17.00 Græðlingur

17.30 Tryggvi Þór á alþingi

18.00 Borgarlíf

18.30 Íslands safarí 

19.00 Frumkvöðlar

19.30 Björn Bjarna

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Í kallfæri 

21.30 Grasrótin 

22.00 Hrafnaþing 

23.00 Segðu mér frá bókinni

08.00 Morgunstundin okkar 
 Friðþjófur forvitni, Lítil prinsessa, 
Þakbúarnir, Með afa í vasanum, 
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Nýi skól-
inn keisarans, Hanna Montana, og 
Tobbi tvisvar.

10.55 1929 - Hrunið mikla  (e)

11.55 Viðtalið  (Dr. Andrew Cottey) 

12.30 Silfur Egils 

13.50 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik Vals 
og Stjörnunnar í efstu deild kvenna.

16.00 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik Vals 
og Hauka í efstu deild karla.

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Elli eldfluga  (2:12)

18.00 Stundin okkar 

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Fréttaaukinn

20.15 Himinblámi  (Himmelblå) 
(5:16) Norskur myndaflokkur um 
konu sem flyst ásamt tveimur börn-
um sínum og besta vini til lítillar 
eyjar norðarlega í Noregi.

21.05 Kæra Wendy  (Dear 
Wendy) Dönsk/bresk bíómynd 
frá 2005. Piltur í námubæ finn-
ur skammbyssu og hrífst mjög af 
henni. Ásamt vinum sínum stofn-
ar hann félag um friðarboðskap og 
byssur en þeir reka sig fljótt á það 
að erfitt er að virða helstu reglu fé-
lagsins. Aðalhlutverk: Jamie Bell og 
Bill Pullman. 
22.50 Silfur Egils  (e)
00.10 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

11.40 The Doctors 

12.25 The Doctors 

13.10 The Doctors 

13.55 The Doctors 

14.40 The Doctors 

15.25 Oprah 

16.10 Doctors (8:25) 

16.40 Doctors (9:25) 

17.10 Doctors (10:25) 

17.40 Doctors (11:25) 

18.05 Doctors (12:25)

18.30 Seinfeld (22:24) 

18.55 Seinfeld (23:24)

19.20 Seinfeld (18:24) 

19.45 Seinfeld (19:24)

20.10 So You Think You Can 
Dance (11:25) Sjötta þáttaröð-
in í stórskemmtilegri þáttaröð þar 
sem leitað er að næstu dansstjörnu 
Bandaríkjanna.

21.00 So You Think You Can 
Dance (12:25) 

22.25 Blade (9:13) Spennuþætt-
ir um Blade sem er hálfur maður og 
hálf vampíra. 

23.10 Seinfeld (22:24)

23.30 Seinfeld (23:24) 

23.50 Seinfeld (18:24) 

00.15 Seinfeld (19:24)

00.40 Logi í beinni 

01.30 Auddi og Sveppi 

02.30 The O.C. 2 (22:24)

03.15 ET Weekend 

04.00 Sjáðu 

05.05 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.20 World Cup of Pool 2008  
(e)

12.10 Dynasty  (15:29) (e)

12.55 Dynasty  (16:29) (e)

13.40 Still Standing  (1:20) (e)

14.05 Yes Dear  (12:15) (e)

14.30 Lífsaugað  (10:10) (e)

15.10 Innlit/ Útlit  (5:10) (e)

15.40 Nýtt útlit  (8:10) (e)

16.30 Spjallið með Sölva 
 (10:13) (e)

17.20 The Office  (6:28) (e)

17.45 30 Rock  (8:22) (e)

18.10 Fyndnar fjölskyldumynd-
ir  (e)

18.40 Matarklúbburinn  (3:6) (e)

19.10 Survivor  (4:15) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem venju-
legt fólk þarf að þrauka í óblíðri 
náttúru og keppa innbyrðis þar til 
aðeins einn stendur eftir sem sig-
urvegari. 

20.00 Top Gear - NÝTT  (1:12) 
Félagarnir Jeremy Clarkson, Richard 
Hammond og James May skoða 
allt sem viðkemur bílum með hár-
beittum húmor í bland við alvarlega 
umfjöllun. 

21.00 Law & Order. Special 
Victims Unit  (12:19) Olivia Benson 
vinnur með alríkislögreglunni við að 
leysa morðmál sem talið er tengjast 
raðmorðingja sem alríkislögreglan 
hefur reynt að góma í átta ár.

21.50 Harper’s Island  (12:13) 
Glæný og hörkuspennandi þátta-
röð sem fær hárin til að rísa. John 
Wakefield er fangaður og lokaður 
inni en leitin að vitorðsmanni hans 
stendur enn yfir. Samband næst við 
strandgæsluna og hjálp er á leið-
inni... en hættan er ekki liðin hjá. 

22.40 House  (6:24) (e)

23.30 Nurse Jackie  (6:12) (e)

00.00 Penn & Teller. Bulls-
hit  (e)

00.30 Penn & Teller. Bulls-
hit  (e)

01.00 Harper’s Island  (12:13)

01.50 Pepsi MAX tónlist

SUNNUDAGSKVÖLD

08.00 Martha Behind Bars 

10.00 Great Expectations 

12.00 George of the Jungle 

14.00 Martha Behind Bars 

16.00 Great Expectations 

18.00 George of the Jungle 
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna 
um George, konung skógarins, sem 
ratar í lygilegustu ævintýri. 

20.00 Facing the Giants Upp-
byggjandi hetjusaga fótboltaþjálf-
ara sem treystir á innri viljastyrk, hið 
góða í okkur öllum og æðri máttar-
völd í baráttu sinni fyrir frama á fót-
boltavellinum.

22.00 Goodfellas 

00.20 Kin 

02.00 The Mother 

04.00 Goodfellas

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

09.40 Barnatími Stöðvar 2 

10.25 Addams Family Values 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar 

13.45 Grey‘s Anatomy (5:23) 

14.35 So You Think You Can 
Dance (11:25) 

15.20 So You Think You Can 
Dance (12:25) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur  Vinsæll frétta-
skýringaþáttur þar sem fjallað er 
um mikilvægustu málefni líðandi 
stundar.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 The Moment of Truth 
(21:25) Spurningaþáttur þar sem 
þátttakendur svara persónulegum 
spurningum um sjálfa sig til þess að 
vinna háar peningaupphæðir.

19.55 Sjálfstætt fólk Gestur 
hans í kvöld er Ármann Þorvaldsson.

20.40 The Mentalist (1:22) 
Önnur serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögregl-
unnar í Kaliforníu. 

21.30 Numbers (20:23) Tveir 
bræður sameina krafta sína við rann-
sókn flókinna sakamála. Sá eldri, 
Don er varðstjóri hjá FBI en sá yngri, 
Charlie er stærðfræðiséní.

22.20 Mad Men (7:13) Önnur 
þáttaröðin þar sem fylgst er með 
daglegum störfum og einkalífi aug-
lýsingapésans Dons Drapers og kol-
lega hans í hinum litríka auglýsinga-
geira á Madison Avenue í New York. 

23.10 60 mínútur 

23.55 NCIS (16:19)

00.40 Confetti 

02.20 Master and Command-
er. The Far Side of the World

04.35 The Mentalist (1:22) 

05.20 Sjálfstætt fólk 

05.55 Fréttir 

07.25 Gillette World Sport 

07.55 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk 

08.35 Mónakó - Montpellier 
Frá leik í franska boltanum.

10.15 Real Madrid - Barcelona 
Frá leik í spænska boltanum.

11.55 Barcelona - Real Madrid 
Frá leik í spænska boltanum

13.35 President‘s Cup 2009 Út-
sending frá loka deginum. 

17.15 La Liga Report 

17.45 Barcelona - Real Madr-
id Bein útsending frá leik í spænska 
boltanum.

20.10 HSBC Champions Útsend-
ing frá lokadeginum.

22.30 Barcelona - Real Madrid 
Frá leik í spænska boltanum.

07.00 Mörk dagsins 

07.40 Man. City - Hull Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

09.20 PL Classic Matches Ars-
enal - Chelsea, 1996. 

09.50 PL Classic Matches Chel-
sea - Arsenal, 1997.

10.20 PL Classic Matches Chel-
sea - Arsenal, 1999.

10.50 PL Classic Matches Chel-
sea - Arsenal, 2000.

11.20 Mörk dagsins 

12.00 PL Classic Matches Evert-
on - Liverpool, 2000.

12.30 PL Classic Matches Evert-
on - Liverpool, 2003.

13.00 Everton - Liverpool Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

15.30 Arsenal - Chelsea Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

18.00 Wolves - Birmingham 
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Aston Villa - Tottenham 
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.20 Portsmouth - Man. Utd. 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

23.00 Arsenal - Chelsea Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

> Jeremy Clarkson
„Ég þoli ekki að sitja í kyrrstæðum bíl. 
Það eru töluvert meiri líkur á því að 
ég valdi slysi við þær aðstæður heldur 
en ef ég er á ferð.“ 
Clarkson og félagar eru mættir aftur 
með þáttinn Top Gear sem Skjár einn 
sýnir í kvöld kl. 20.00.

Önnur serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að 
baki glæsilegan feril við að leysa 
flókin glæpamál með því að nota 
hárbeitta athyglisgáfu sína. En þrátt 
fyrir það nýtur hann lítillar hylli 
innan lögreglunnar.

STÖÐ 2 KL. 20.40

The Mentalist

Barcelona leikur á móti Real Madrid 
og má búast við spennandi leik þar 
sem en bæði liðin eiga í baráttu á 
toppi deildarinnar. Real Madrid hefur 
eins stigs forskot á Barcelona fyrir 
þennan leik og hyggst eflaust hefna 
ófaranna frá því í fyrra þegar liðin 
mættust á Nou Camp en 
þá vann Barcelona 2-0. 
Talið er að bæði liðin 
muni stilla upp sínum 
sterkustu mönnum og 
mun Christiano Ronaldo 
snúa aftur í lið Real 
Madrid eftir meiðsli 
og leika í sínum 
fyrsta risaslag á 
Spáni.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Real Madrid - Barcelona, 
beint
Stöð 2 Sport kl. 17.45.

▼

LAGERSALA

Dagur 200x98 cm

Nótt 200x140 cm
Rúmfatageymsla í sökkli
Litir: Svart - Hvítt

SUPREME
        D E LU X E
SVEFNSÓFI
kr. 221.000

Lagersöluverð
kr. 176.800

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is

Seljum eingöngu beint af lager okkar
sem er aðeins opinn um helgar.
Lítil yfirbygging = betra verð

Edge hornsófi
kr. 298.900

Lagersöluverð
kr. 238.900

Stærð: 200x280 cm

OPIÐ
UM HELGINA
LAUG. 12 - 16
SUNN. 13 - 16



1.999 kr.

Hettupeysur / Stelpur

FATAMARKAÐUR Í LAUGARDALSHÖLLINNI

OPIÐ FRÁ KL. 11 TIL 19
Síðasti opnunardagur 1. desember

Í L
AU

GARDALSHÖLLIN
N

I

BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG MYNDABRENGL

Stelpu / pils / peysa / buxur Ungbarnagalli / jóla Stelpupeysa Hettupeysa / strákar

3.999 kr. 1.499 kr. 1.999 kr.1.999 kr.

1.999 kr.verð frá

Íþróttabuxur / herra Íþróttagalli / barna Velúr gallar / konur

2.499 kr. 1.999 kr.

2.499 kr.

MARKAÐUR Í L

Íþróttagalli / barna 

999 kr.
verð frá

Aðeins
brot af

úrvalinu 

Fullt affrábærum tilboðumódýrt
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14.50 Portsmouth - Man. Utd. 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

18.30 Yes Dear   SKJÁREINN

19.35 Unaccompanied Minors  
 STÖÐ 2

20.10 Útsvar   SJÓNVARPIÐ

23.20 Identity   STÖÐ 2 EXTRA

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Skellibær, Sögustund með Mömmu Mars-
ibil, Tóta trúður, Tóti og Patti, Ólivía, Tsitsi, 
Elías Knár, Kobbi gegn Kisa, Skúli skelfir og 
Hrúturinn Hreinn.

10.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi  (e)

10.55 Leiðarljós  (e)

11.35 Leiðarljós  (e)

12.20 Kastljós  (e)

13.00 Kiljan  (e)

13.50 Tsjúkotka á hjara veraldar - 
Land Romans Abramovitsj  (e)

14.43 Stærri en Barbie  (e)

15.35 Jólaævintýri Prúðuleikaranna 
 (The Muppet Christmas Carol) Prúðuleik-
ararnir flytja sína útfærslu af jólaævintýri 
Charles Dickens. (e)

17.00 Lincolnshæðir  

17.45 Táknmálsfréttir

17.55 Eldað með Jóhönnu Vigdísi  (e)

18.25 Marteinn  (4:8) (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Spaugstofan 

20.10 Útsvar  (Kópavogur - Mosfellsbær) 

21.20 Svo elska ég þig  (P.S. I love You) 
Bandarísk bíómynd frá 2007. Aðalhlutverk: 
Hillary Swank, Gerald Butler, Lisa Kudrow, 
Gina Gershon og Kathy Bates.

23.30 Mandólín höfuðsmannsins 
 (Captain Corelli’s Mandolin) Bresk bíómynd 
frá 2001. (e)

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeild Evrópu Endursýndur leikur.

10.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Allir leikir kvöldsins í Meistaradeild 
Evrópu skoðaðir. 

11.20 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

11.50 President‘s Cup 2009 Útsending 
frá þriðja keppnisdegi Forsetabikarsins í golfi 
en mörg frábær tilþrif litu dagsins ljós.

17.50 Mónakó - Montpellier Bein út-
sending frá leik í franska boltanum.

19.50 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

20.20 Real Madrid - Barcelona Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

22.00 Ultimate Fighter - Season 1 
Sýnt frá Ultimate Fighter - Season 1 en þang-
að voru mættir margir af bestu bardaga-
mönnum heims.

22.45 UFC Unleashed Bestu bardagarnir 
í sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

23.25 UFC Unleashed  

17.00 Græðlingur 

18.00 Hrafnaþing

19.00 Segðu mér frá bókinni

19.30 Græðlingur

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur 

21.30 Tryggvi Þór á alþingi

22.00 Borgarlíf 

22.30 Íslands safarí 

23.00 Frumkvöðlar 

23.30 Björn Bjarna

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.15 Dynasty  (12:29) (e)

13.00 Dynasty  (13:29) (e)

13.45 Dynasty  (14:29) (e)

14.30 What I Like About You  (1:18) (e)

14.55 America’s Next Top Model  (e)

15.45 90210  (8:22) (e)

16.30 Melrose Place  (8:18) (e)

17.15 Lipstick Jungle  (6:13) (e)

18.05 According to Jim  (13:18) (e)

18.30 Yes Dear  (12:15) Bandarísk 
gamansería um grallaraspóana Greg og 
Jimmy sem eru giftir systrunum Kim og 
Christine. 

19.00 Game Tíví  (11:14)(e)

19.30 Wet Hot American Summer 
 Gamanmynd sem gerist í sumarbúðum 
árið 1981. Aðalhlutverkin leika Janeane Gar-
ofalo, David Hyde Pierce, Paul Rudd, Chris-
topher Meloni og Molly Shannon. (e)

21.10 American Music Awards 2009 
 Útsending frá Los Angeles. Allar skær-
ustu stjörnur tónlistarbransans koma fram 
á þessari hátíð sem sjónvarpað verður um 
víða veröld. Almenningur velur hvaða tón-
listarmenn eru heiðraðir í fjölmörgum flokk-
um tónlistar. (e)

23.30 Nýtt útlit  (8:10) (e)

00.20 Spjallið með Sölva  (10:13) (e)

01.10 The Contender Muay Thai  (e)

02.50 World Cup of Pool 2008  (e)

03.40 The Jay Leno Show  (e)

04.25 The Jay Leno Show  (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

09.55 Barnatími Stöðvar 2 

11.15 Glee (4:22) 

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful 

13.00 Bold and the Beautiful

13.25 Bold and the Beautiful

13.50 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll tekur 
hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins og 
honum einum er lagið.

14.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (9:12) Tí-
unda þáttaröðin með sjónvarpskokknum og 
bakarameistaranum Jóa Fel.

15.00 Auddi og Sveppi  Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur með þáttinn þar sem allt er 
leyfilegt.

15.35 Logi í beinni Skemmtiþáttur í um-
sjón Loga Bergmann. 

16.25 ET Weekend  Allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins  
tíundað á hressilegan hátt.

17.10 Fangavaktin Sérstakur þáttur af 
Fangavaktinni sem inniheldur brot af því 
besta úr þáttaröðinni.

18.00 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Veður 

19.10 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 Unaccompanied Minors Hópur 
krakka sem er á leið heim í jólafrí en verð-
ur veðurtepptur á flugvellinum. Allt stefnir í 
að krakkarnir neyðist til að eyða þar jólunum 
og því er eins gott að þeir geri sem best úr 
þessum sérkennilegu aðstæðum.

21.05 Next Spennumynd með Nicholas 
Cage í aðalhlutverki. 

22.45 The French Connection Fimm-
föld Óskarsverðlaunamynd, m.a sem besta 
kvikmyndin, besti leikstjórinn og besti karlleik-
ari í aðalhlutverki. Alþjóðlegur eiturlyfjahringur 
teygir anga sína til New York en lögreglan þar 
er hörð í horn að taka og gerir allt til að upp-
ræta ósómann.

00.30 Wedding Crashers 

02.25 American Pie Presents

04.05 If I Had You 

05.40 Fréttir

08.00 Jesus Christ Superstar 

10.00 My Best Friend‘s Wedding 

12.00 Speed Racer 

14.10 Jesus Christ Superstar

16.00 My Best Friend‘s Wedding

18.00 Speed Racer 

20.10 The Groomsmen Fimm æskuvin-
ir glíma hver á sinn hátt við fullorðinslífið og 
allt sem fylgir því að stofna fjölskyldu og axla 
ábyrgðar.

22.00 Girl, Interrupted 

00.05 Match Point 

02.05 Yes 

04.00 Girl, Interrupted 

06.05 Facing the Giants 

09.05 PL Classic Matches Blackburn - 
Chelsea, 2003. 

09.35 Hull - Everton Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

11.15 Fulham - Blackburn Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

12.55 Goals of the Season 2008 

13.50 Premier League World 

14.20 Premier League Preview 

14.50 Portsmouth - Man. Utd. Bein 
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. 
Sport 3. Man. City - Hull Sport 4. West Ham 
- Burnley Sport 5. Fulham - Bolton- Sport 6. 
Wigan - Sunderland

17.15 Aston Villa - Tottenham Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 Mörk dagsins Allir leikir dagsins í 
ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. 

20.10 Leikur dagsins 

21.50 Mörk dagsins 

22.30 Mörk dagsins 

23.10 Mörk dagsins

23.50 Mörk dagsins

Ríkisútvarpið er stofnun sem á að breytast sjaldan og rólega. Smá-
breytingar geta komið við kaunin á hlustendum; sjálfur er ég til að 
mynda varla búinn að fyrirgefa Víðsjárfólki að skipta um stef. Ég fagna 
reyndar lengingu þáttarins; en það er skelfilegt að vera ekki minntur á 
Bertie Wooster í hvert sinn sem þátturinn hefst. Enn stend ég mig að 
því að bíða eftir að slegið verði á snerilinn eftir intróið og lagið hefjist. 
Vaktavinnufólk býr við þann munað að geta stundum hlýtt á útvarp 
meðan aðrir eru bundnir við vinnu. Það gerðist hjá mér í gær og 
varð til þess að ég gat endurnýjað kynni mín við þá frábæru 
dagskrárgerð sem föstudagsmorgnarnir hafa að geyma.

Gerður G. Bjarklind er perla. Það er fátt heimilislegra en 
að hlusta á hana lesa yfir kveðjur og orðsendingar vina og 
fjölskyldna á milli, þvert yfir landshluta og jafnvel heimshöf. 
Best tekst Gerði þó upp þegar hún talar beint til hlustenda; 
þeim sem ekki verður hlýr innra með sér við kveðju frá Gerði 
verður einfaldlega ekki við bjargað.

Þegar Gerður hefur lokið sínu ljúfa hjali er tilvalið að 

taka nokkrar teygjur með morgunleikfiminni. Svo er rétt að koma sér 
fyrir með rjúkandi kaffi, því upp úr 10 tekur einn af mínum uppá-
haldsþáttum við. Í Sagnaslóð skipta þeir Jón Ormar Jónsson og Birgir 
Sveinbjörnsson á að lesa upp úr áhugaverðum verkum. Þetta er þjóð-
legur fróðleikur eins og hann gerist bestur og Bryndís Þórhallsdóttir 
brýtur upp þjóðlega rödd þeirra félaga með sínum lestri. Margt fróðlegt 
kemur fram í þáttunum, en undanfarið hafa þeir beint sjónum sínum 

að Matthíasi Jochumssyni.
Að Sagnaslóð lokinni tekur fastur liður við; Samfélagið í 

nærmynd. Leifur Hauksson er orðin stofnun í útvarpinu, hann 
er fundvís á áhugavert efni og hefur þann kost að laða fram 
áhugaverði þætti viðmælenda sinna. Þá er allt hans spjall 

svo eðlilegt að það er eins og hann sitji inni stofu með manni. 
Ýmsir hafa verið með Leifi síðustu ár, en undanfarið hefur Hrafn-
hildur Halldórsdóttir séð um þáttinn með honum. Það er gott val, 

Hrafnhildur er fín útvarpskona og þau ná vel saman. Föstudagar 
eru fínir útvarpsdagar.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ NÝTUR FJÖLBREYTILEGS ÚTVARPSEFNIS

Hinir frábæru föstudagsmorgnar
> Hilary Swank
„Leikarar eru alltaf metnir eftir því sem 
þeir gerðu síðast og ef vel hefur gengið 
þá er reynt að fá þá í sambærileg hlutverk 
í næstu mynd. Það hentar sumum en ég 
leita alltaf eftir nýjum áskorunum.“ 
Swank fer með aðalhlutverkið í kvikmynd-
inni Svo elska ég þig sem Sjónvarpið sýnir 
í kvöld kl. 21.20.

▼

▼

▼

▼

RAFSTILLANLEG HJÓNARÚM 
VERÐ FRÁ: 299 .900

50%–90% AFSLÁTTUR AF
SÆNGURFÖTUM,  HEILSUKODDUM OG

HEILSUPÚÐUM.  MEÐAN BIRGÐIR  ENDAST

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR AF  GEL /  ETHANOL 
ARINELDSTÆÐUM. MIKIÐ  ÚRVAL!

HEILSUKODDAR

FYLGJA ÖLLUM

RÚMUM

SOLO
ÚTSÖLUVERÐ: 49 .900

PARIS
ÚTSÖLUVERÐ: 69 .900

HAFÐU ÞAÐ HUGGULEGT UM JÓLIN

50%
AFSLÁTTUR50%

AFSLÁTTUR
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

SVT 1

06.30 Árla dags
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.53 Dánarfregnir
19.00 Breiðstræti
20.00 Sagnaslóð
20.40 Raddir barna
21.10 Á tónsviðinu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

13.20 Oprah 

14.05 Doctors (3:25)

14.35 Doctors (4:25)

15.05 Doctors (5:25) 

15.35 Doctors (6:25)

16.05 Doctors (7:25)

16.35 Nágrannar 

17.00 Nágrannar 

17.25 Nágrannar 

17.50 Nágrannar 

18.15 Nágrannar 

18.40 Ally McBeal (7:23) 

19.25 Logi í beinni 

20.10 Oprah Skemmtilegur þáttur með 
vinsælustu spjallþáttadrottningu heims.

21.00 Næturvaktin Sérstakur þáttur af 
Næturvaktinni sem inniheldur brot af því 
besta úr þáttaröðinni.

21.50 Dagvaktin Sérstakur þáttur af Dag-
vaktinni sem inniheldur brot af því besta úr 
þáttaröðinni.

22.35 Fangavaktin Sérstakur þáttur af 
Fangavaktinni sem inniheldur brot af því 
besta úr þáttaröðinni.

23.20 Identity (9:12) Frumlegur 
skemmtiþáttur með grínistanum Penn Jillette 
þar sem þátttakendur reyna að tengja saman 
12 ókunnugar manneskjur við lista með auð-
kennum þeirra.

00.05 Gilmore Girls 

00.50 Auddi og Sveppi 

01.25 Logi í beinni 

02.10 The Best Years (12:13)

03.00 E.R. (17:22) 

03.45 Sjáðu 

04.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.20 My Hero 10.50 Lab Rats 11.20 Lab Rats 
11.50 Any Dream Will Do 13.15 Any Dream Will 
Do 14.45 Robin Hood 15.30 Only Fools and 
Horses 16.00 Only Fools and Horses 16.30 
Dalziel and Pascoe 17.20 Dalziel and Pascoe 
18.10 Hustle 19.00 How Do You Solve A Problem 
Like Maria? 20.30 The Jonathan Ross Show 21.20 
The Jonathan Ross Show 22.10 Coupling 22.40 
Coupling 23.10 Coupling 23.20 Coupling 23.40 
Coupling 23.50 Coupling

10.00 Borneblæksprutten 10.15 Tidens tegn 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Troldspejlet 
11.30 Family Guy 11.55 SPAM - Din digitale 
medieguide 12.20 Boogie Update 12.50 S P eller 
K 13.00 Tæt på. Pigen med fire arme og fire ben 
13.45 Cirkusrevyen 2008 14.40 Columbo 16.10 
For sondagen 16.20 Held og Lotto 16.30 Der 
var engang.... 17.00 Mr. Bean 17.30 TV Avisen 
med vejret 17.55 SportNyt 18.05 Min Sport. 
Den lange vej til Vinter OL 18.35 Pingvinerne 
fra Madagascar 19.00 MGP Nordic 2009 20.50 
Kriminalkommissær Barnaby 22.30 Red Eye 23.55 
Eureka 

10.00 NRKs sportslordag 11.10 V-cup langrenn 
13.00 V-cup kombinert 13.50 V-cup hopp 16.00 
Sport i dag 17.00 Kometkameratene 17.25 Ugla 
17.30 Krem Nasjonal 18.00 Lordagsrevyen 18.45 
Lotto-trekning 18.55 MGP Nordic 2009 20.45 Med 
hjartet på rette staden 21.30 Viggo på lordag 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Duften av kvinne 

10.15 Plus 10.45 Vem tror du att du är? 11.45 
Radiohjälpen. Tsunamin gav oss fred 12.00 
Tipsextra 40 år 16.30 Blomsterspråk 16.35 
Byss 16.50 Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 
17.00 Rapport 17.15 Disneydags 18.00 Guds 
tre flickor 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 
Dansbandskampen 20.30 Robins 21.00 Alpint 
22.00 Alpint 22.30 Nurse Jackie 23.00 Hotel Rwanda 

Dulmögnuð spennu-
mynd með Nicolas Cage í 
aðalhlutverki. Hann leikur 
töframann sem skemmtir í 
Las Vegas og telur sig búa 
yfir þeim hæfileika að sjá 
inn í framtíðina. Verksvið 
hans breytist skyndilega 
þegar FBI fær hann til þess 
að nota hæfileika sína 
til að aðstoða þá við að 
koma í veg fyrir yfirvofandi 
kjarnorkuárás hryðjuverka-
manna. Með aðalhlutverk 
fara Nicolas Cage, Julianne 
Moore og Jessica Biel.

STÖÐ 2 KL. 21.05

Next

▼

▼

Sjónvarpið sýnir útfærslu Prúðuleik-
aranna á hinu sígilda jólaævintýri 
Charles Dickens um nirfilinn Ebenez-
er Scrooge. Það er Michael Caine sem 
fer með hlutverk Scrooge sem þolir 
ekki jólin en með hjálp Kermits og 
félaga, finnur hinn sanna jólaanda.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Jólaævintýri Prúðuleikar-
anna
Sjónvarpið kl. 15.35

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

afsláttur afsláttur afsláttur

afsláttur afsláttur afsláttur

3.160 kr.
verð áður 4.480 kr. 3.840 kr.

verð áður 5.490 kr. 3.830 kr.
verð áður 5.480 kr.

3.830 kr.
verð áður 5.480 kr. 3.840 kr.

verð áður 5.490 kr. 3.840 kr.
verð áður 5.490 kr.

“SPENNANDI, SMELLIN, 
FJÖRUG OG FRÁBÆR”
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Á fimmtudagskvöldið var boðið 
upp á sérstaka þakkargjörðarmáltíð 
á Boston og var það kokkurinn 
Brynjólfur Garðarsson, gjarnan 
kenndur við Laundromat-staðinn, 
sem eldaði ofan í gesti. Það var 
þéttsetið í salnum og á meðal 
gesta voru kvikmyndagerðarmaður-
inn og bassaleikarinn Þorgeir 
Guðmundsson ásamt Sigrúnu 
Ingu Hrólfsdóttur listakonu. Þar 
að auki sat stór hópur 
starfsmanna CCP að 
snæðingi, en margir 
þeirra voru einmitt 
Bandaríkjamenn sem 
hafa örugglega 
verið fegnir 
að komast í 
alvöru kalk-
únarmáltíð 
á þessum 
degi. 

Útvarpsmaðurinn Andri Freyr Við-
arsson var fjarri góðu gamni þegar 
þáttur hans Litla hafmeyjan fór í 
loftið í gær. Andri Freyr vildi ekki tjá 
sig frekar um málið þegar Frétta-
blaðið hafði samband við hann en 

staðfesti að hann væri 
tvíökklabrotinn og 
þyrfti því að halda 
sig heima við sam-
kvæmt fyrirmælum 

læknis. 

Eins og flestum ætti að vera í 
fersku minni endaði síðasta Krydd-
síld í óeirðum og piparúðaskýi 
þegar reiður múgurinn stöðvaði 
útsendingu þáttarins. Enn er óvissa 
um hvort Stöð 2 sýnir Kryddsíldina 
í ár. Kemur þar margt til. 
Sigmundur Ernir er 
kominn til annarra 
starfa og Hótel Borg 
þykir ónýt staðsetn-
ing fyrir þáttinn eftir 
hamaganginn 
í fyrra. Þá 
þarf að 
spara.

 - sm, drg

„Ég get varla verið annað en í skýj-
unum yfir að svona heimsfræg 
kona skuli hafa samband og sækj-
ast eftir því að fá að vera í hönnun-
inni minni við svona stórt tilefni,“ 
segir hönnuðurinn Sigrún Lilja 
Guðjónsdóttir.

Ástralska söngkonan Kylie Min-
ogue klæðist skóm og beltum úr 
íslensku fylgihlutalínunni Gyðja 
Collection á tónleikaferðalagi um 
heiminn á næsta ári, ásamt því 
að bera töskur frá merkinu. Tón-
leikarnir verða gefnir út á DVD 
og Kylie verður klædd í línuna á 
forsíðu hulstursins. Stílisti stjörn-
unnar hitti forsvarsmenn Gyðju á 
fundi í París á dögunum þar sem 
skrifað var undir samninga. Stíl-
istinn gerði einnig samninga við 
merki á borð við Dior og Oscar de 
la Renta um klæðnaðinn sem verð-
ur undir íslensku fylgihlutunum 
frá Gyðju.

„Kylie og stílistinn hennar sáu 
bækling frá okkur og örfáum 
dögum seinna var haldinn fundur 
þar sem öll smáatriði voru rædd,“ 
segir Sigrún Lilja. „Þetta er tón-
leikaferðalag sem byrjar í febrúar 
2010 og verða að öllum líkindum 
tíu mjög stórir tónleikar.“ 

Íslendingar kynntust fyrst Kylie 
Minogue þegar hún lék Char-
lene í áströlsku sápuóperunni 
Neighbours. Í dag er hún ein vin-
sælasta söngkona heims og fasta-
gestur á listum yfir kynþokka-
fyllstu konur heims. Þetta er ekki 
í fyrsta skipti sem Kylie sýnir 
Íslendingum áhuga því Emilíana 
Torrini samdi með henni smell-
inn Slow, sem kom út árið 2003. 
Kylie vinnur nú að sinni elleftu 
breiðskífu, en hún gaf síðast út 
X árið 2007. Eitt af þekkt-
ustu lögum Kylie Min-
ogue er Can‘t Get You 
out of My Head, en það 
fór á toppinn í 40 lönd-
um og meira en fjórar milljónir 
eintaka seldust af smáskífunni um 
allan heim. 

Gyðja Collection er íslensk 

hönnunarlína sem samanstendur 
af skóm, töskum, beltum og öðrum 
fylgihlutum. Nýja línan kom í 
íslenskar verslanir í gær og fæst 

meðal annars í versluninni Steinar 
Waage í Kringlunni. Nánari upp-
lýsingar má finna á gydja.is.

 atlifannar@frettabladid.is
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. lítil blýkúla, 6. 999, 8. skordýr, 9. 
draup, 11. hreyfing, 12. jakki og pils, 
14. krapi, 16. átt, 17. hyggja, 18. tæfa, 
20. tímabil, 21. truflun.

LÓÐRÉTT
1. vilji, 3. frá, 4. garðplöntutegund, 5. 
landspilda, 7. naggrís, 10. óvild, 13. 
hola, 15. matargeymslu, 16. arinn, 19. 
bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hagl, 6. im, 8. fló, 9. lak, 
11. ið, 12. dragt, 14. slabb, 16. sv, 17. 
trú, 18. tík, 20. ár, 21. ónáð. 

LÓÐRÉTT: 1. vild, 3. af, 4. glitbrá, 5. 
lóð, 7. marsvín, 10. kal, 13. gat, 15. 
búri, 16. stó, 19. ká. 

Sigríður Dögg Arnardóttir

Aldur: 26 
ára.
Starf: Nemi.
Foreldrar: 
Örn Garð-
arsson, veit-
ingamaður, 
og Íris Björk 
Guðjónsdóttir, 
verslunar-
kona.
Fjölskylda: 
Á mann sem 
heitir Her-
mann Sigurðsson og er ljósmyndari 
og prentsmiður.  
Búseta: Býr í Keflavík 
Stjörnumerki: Bogmaður.

Sigríður Dögg skrifar meistararitgerð um 
áhrif ófrjósemi á íslenska karlmenn.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1    Jóna Kristín Þorvaldsdóttir.

 2   13,4 milljörðum króna.

 3   Þriggja og hálfs árs fangelsi.

SIGRÚN LILJA GUÐJÓNSDÓTTIR:  GYÐJA MEÐ STÍLISTA KYLIE Í PARÍS

Kylie í íslenskum skóm á 
tónleikaferð um heiminn

ÍSLENSK HÖNNUN 
Í MIKILLI ÚTRÁS
Hönnuðurinn Sigrún Lilja er í 
skýjunum þar sem stórstjarnan 
Kylie Minogue mun klæð-
ast skóm og belti frá Gyðju 
Collection á stóru tónleika-
ferðalagi á næsta ári. Það er 
skammt stórra högga á milli 
í tískuheiminum því Frétta-
blaðið greindi frá því í gær að 
Beyoncé Knowles hefði keypt 
íslenska hönnun í London.

„Hugmyndin var að vera með miðil sem 
fjallar um menningu og afþreyingartengt 
efni. Við fjöllum um ótal mörg efni, allt frá 
bókmenntum og tónlist til matargerðar og 
barnauppeldis og erum með glæsilegan 
lista af fólki sem skrifar fyrir okkur,“ segir 
Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir ritstjóri um 
hið nýja vefrit Miðjuna. 

Vefritið er ólíkt öðrum vefmiðlum að því 
leyti að þar er ekki fjallað um stjórn- og 
efnahagsmálatengd efni heldur einbeita þau 
sér að menningu og öðru afþreyingartengdu 
efni. Aðspurð segir Bryndís Ísfold að sér 
hafi þótt sárvanta slíkan miðil í fjölmiðla-
flóruna. „Það er ekki á döfinni hjá okkur 
að fara að fjalla um pólitík eða bankahrun, 
það er ekki okkar vettvangur. Við höfum 
bara verið uppi í tæpan sólarhring en höfum 
þegar fengið góð viðbrögð frá lesendum 
sem hafa hrósað okkur fyrir að skrifa um 

skemmtilega og áhugaverða hluti.“
Bryndís Ísfold lauk nýverið námi og sagð-

ist hafa ákveðið að skapa sitt eigið starf að 
námi loknu og ákvað að koma á laggirnar 
vefmiðli. „Þetta var eitthvað sem mig lang-
aði að starfa við og á svona tímum verður 
maður bara að skapa sér sína eigin vinnu 
enda ekki úr miklu að moða. Við erum þrjár, 
ég, Þórhildur Ólafsdóttir blaðamaður og 
ljósmyndarinn Julia M. Staples, sem stönd-
um að Miðjunni, en erum með fjöldann allan 
af efnilegum pennum sem skrifa fyrir okkur 
reglulega,“ segir Bryndís Ísfold. Innt eftir 
því hvernig nafnið á ritinu kom til svarar 
Bryndís Ísfold hlæjandi: „Miðjan er bara 
málið í dag.“  - sm

Menningin er á Miðjunni

NÝR VEFMIÐILL Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir er ritstjóri 
nýs vefmiðils sem kallast Miðjan.  

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bandaríski rithöfundurinn Janet Attwood 
hælir íslenskri hönnun í hástert í veftímaritinu 
Healthy Wealthy N‘Wise. Attwood er einn af 
stofnendum tímaritsins og höfundur New York 
Times metsölubókarinnar The Passion Test, en 
hún heimsótti Ísland í september síðastliðnum 
og líkaði vel. Hún segir veitingastaðinn Gló 
vera í algjöru uppáhaldi og féll meðal annars 
fyrir verslununum Lín og list og Nostrum.

„Ég sá fallegar kápur í glugganum og gekk 
rakleiðis inn í búðina. Þar hitti ég fyrir indæla 
konu að nafni Aðalheiður Þórhallsdóttir,“ segir 
Attwood í grein sinni. 

„Það var voðalega gaman að taka á móti 
henni og spjalla við hana. Hún kom nokkrum 
sinnum og keypti meðal annars síða ullarkápu, 
fjólubláan skokk, trefil og peysu,“ segir Aðal-
heiður, eigandi Líns og listar. Verslunarferð 

Attwood lauk þó ekki strax því 
hún hélt niður í miðbæ þar sem 
hún fann verslunina Nostrum 
Design á Skólavörðustíg. „Ég 
sá strax að hönnun Nostrum 
var mjög vönduð,“ segir Att-
wood, sem laðaðist sérstaklega 
að litavalinu í versluninni. Sjálf 
er Attwood alvön að versla 
í Kaliforníu, en fullyrð-
ir í grein sinni að Ísland 
sé besti staðurinn til að 
versla á. - ag

Metsöluhöfundur 
hælir íslenskri hönnun

BEST AÐ VERSLA Á ÍSLANDI 
Metsöluhöfundurinn Janet 

Attwood var alsæl með Íslands-
ferð í september og segir Ísland 
vera besta staðinn til að versla á.

FRÉTTIR AF FÓLKI

XL Humar
Túnfi skur

Skelfl ettur humar

Klaustursbleikja
Þorskhnakkar
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Allt á hvolfi
Djöfladýrkendur eru 
sagðir nota kross á hvolfi 
í athöfnum sínum og sem 
merki. Einhverjum gestum 
á þingi Norrænu ráðherra-
nefndarinnar um húsnæðis-
mál kann því að hafa brugðið 
við að sjá þar hangandi í lofti 
aðalfundarsalar Nordica fjögur 
jólatré í fullri stærð og skreytt með 
rauðum kúlum, öll á hvolfi. Árni Páll 
Árnason félagsmálaráðherra lét þetta 
þó ekki sjáanlega trufla sig, né aðrir 
sem til máls tóku. Kannski voru trén 
bara til marks um að allt væri enn á 
hvolfi á húsnæðismarkaði.

Gleði gleði
Forlagið hélt sína árlegu 
jólagleði í gærkvöldi 
og höfðu ærna 
ástæðu til að gleðj-
ast saman. Verið er 
að prenta annað 
upplag af Karlsvagninum eftir Krist-
ínu Mörju Baldursdóttur, ævisögu 
Snorra eftir Óskar Guðmundsson og 
skáldsöguna Auði eftir Vilborgu Dav-
íðsdóttur. Stóru tíðindin er hins vegar 
þau að salan á Arnaldi Indriðasyni 
hefur aukist um tuttugu prósent á 
milli ára en hann hefur verið í efsta 
sæti metsölulista Eymundsson með 
bók sína Svörtu loft.  

Þú ert skíthæll!
Kristján Möller samgönguráðherra 
og sjálfstæðismaðurinn Tryggvi 
Þór Herbertsson lentu í snarpri 
orðasennu á Alþingi á fimmtudag. 
Ráðherrann kaus að nota umræður 
um störf þingsins til að rifja upp 
ársgömul ummæli Tryggva, þá efna-
hagsráðgjafa forsætisráðherra, í við-
tali við BBC. Tryggva gramdist þetta 
mjög og lét sér ekki nægja að saka 
Kristján í ræðustól um krónískt bak-
tal, heldur vék hann sér einnig að 

ráðherranum í hádegishléinu 
skömmu síðar og lét nokkur 

vel valin orð falla. „Þú 
ert skíthæll,“ munu hafa 
verið þeirra á meðal, og 
vöktu þau nokkra furðu 

viðstaddra.

 - óká/fgg

Áskorun til 
forseta Íslands:

Þjóðaratkvæðagreiðslu 
um ný Icesave

                                         
   Skrá Sig á

www.indefence.is

1 Köstuðu bensínsprengjum á 
lögreglustöðina í Borgarnesi

2 Gunnar Birgisson stefnir 
flokksbróður sínum

3 Hafa rannsakað 250 mál frá 
bankahruni 

4 Fleiri en 7000 skora á 
forsetann í Icesave-málinu

5 Amfetamínsmyglari fékk þrjú 
og hálft ár


	FB128s_P001K.indd
	FB128s_P002K.indd
	FB128s_P003K.indd
	FB128s_P004K.indd
	FB128s_P005K.indd
	FB128s_P006K.indd
	FB128s_P007K.indd
	FB128s_P008K.indd
	FB128s_P009K.indd
	FB128s_P010K.indd
	FB128s_P011K.indd
	FB128s_P012K.indd
	FB128s_P013K.indd
	FB128s_P014K.indd
	FB128s_P014K.indd
	FB128s_P016K.indd
	FB128s_P017K.indd
	FB128s_P018K.indd
	FB128s_P019K.indd
	FB128s_P020K.indd
	FB128s_P020K.indd
	FB128s_P022K.indd
	FB128s_P023K.indd
	FB128s_P024K.indd
	FB128s_P025K.indd
	FB128s_P026K.indd
	FB128s_P027K.indd
	FB128s_P028K.indd
	FB128s_P029K.indd
	FB128s_P030K.indd
	FB128s_P030K.indd
	FB128s_P032K.indd
	FB128s_P033K.indd
	FB128s_P034K.indd
	FB128s_P035K.indd
	FB128s_P034K.indd
	FB128s_P037K.indd
	FB128s_P038K.indd
	FB128s_P038K.indd
	FB128s_P040K.indd
	FB128s_P041K.indd
	FB128s_P040K.indd
	FB128s_P043K.indd
	FB128s_P044K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P051K.indd
	FB128s_P052K.indd
	FB128s_P053K.indd
	FB128s_P054K.indd
	FB128s_P055K.indd
	FB128s_P051K.indd
	FB128s_P057K.indd
	FB128s_P058K.indd
	FB128s_P059K.indd
	FB128s_P060K.indd
	FB128s_P061K.indd
	FB128s_P062K.indd
	FB128s_P063K.indd
	FB128s_P064K.indd
	FB128s_P065K.indd
	FB128s_P066K.indd
	FB128s_P067K.indd
	FB128s_P068K.indd
	FB128s_P069K.indd
	FB128s_P069K.indd
	FB128s_P069K.indd
	FB128s_P069K.indd
	FB128s_P069K.indd
	FB128s_P069K.indd
	FB128s_P075K.indd
	FB128s_P076K.indd
	FB128s_P077K.indd
	FB128s_P078K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P045K.indd
	FB128s_P044K.indd
	FB128s_P086K.indd
	FB128s_P086K.indd
	FB128s_P088K.indd
	FB128s_P089K.indd
	FB128s_P090K.indd
	FB128s_P091K.indd
	FB128s_P092K.indd
	FB128s_P092K.indd
	FB128s_P094K.indd
	FB128s_P095K.indd
	FB128s_P096K.indd
	FB128s_P097K.indd
	FB128s_P098K.indd
	FB128s_P098K.indd
	FB128s_P100K.indd
	FB128s_P101K.indd
	FB128s_P102K.indd
	FB128s_P103K.indd
	FB128s_P104K.indd
	FB128s_P104K.indd
	FB128s_P106K.indd
	FB128s_P107K.indd
	FB128s_P108K.indd
	FB128s_P109K.indd
	FB128s_P110K.indd
	FB128s_P110K.indd
	FB128s_P112K.indd
	FB128s_P113K.indd
	FB128s_P114K.indd
	FB128s_P115K.indd
	FB128s_P116K.indd
	FB128s_P117K.indd
	FB128s_P118K.indd
	FB128s_P119K.indd
	FB128s_P120K.indd
	FB128s_P121K.indd
	FB128s_P122K.indd
	FB128s_P123K.indd
	FB128s_P124K.indd
	FB128s_P125K.indd
	FB128s_P126K.indd
	FB128s_P127K.indd
	FB128s_P128K.indd

