
F rá og með deginum í dag verður boðið upp á tvenns konar ham-borgara í jólabúningi á Texasborg-
urum, amerískan kalkúnaborgara í and
þakkargjörðarhá íð

Hreindýraborgarinn er ekki síður gómsætur, enda ekta villibráð í girni-legum búningi með tý

JÓLABORGARAR Í HÁTÍÐAFÖTUMTEXASBORGARAR KYNNA Jólahamborgararnir á Texasborgurum við 

Grandagarð eru kalkúnaborgari og hreindýraborgari.

KALKÚNA-
BORGARI
Jólaborgarinn í ár er borinn 

fram með 
fersku græn-
meti, trönu-
berjasósu, salt-hnetum, maís og frönskum og kostar aðeins 1.490 kr.

MYND/GVA

INNRITA SJÁLFIR TÖSKURFarþegar SAS og Norwegian geta nú sjálfir innritað bæði sig og töskur sínar 
í flug á Kaupmannahafnarflugvelli. Til stendur að fleiri flugfélög bætist í hópinn bráðlega segir á vefsíðunni turisti.is.

Hæðasmára 6, 201 KópavogiSími: 571-1070 
 www.nagladekur.is

Fallegar gelneglur20% afsláttur  af ásetningu gelnagla  til 30. nóvember 2013
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RAS og Norwegian geta nú sjálfir innritað bæði sig og töskur sínar 
í flug á Kaupmang aupmannahafnarflugvell
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FJÖRUGUR BÍLAÞÁTTUR
Á fullu gasi hefst næsta 
þriðjudag.

ÍSLENSKAR 
RÁÐGÁTUR

HELGA ARNARDÓTTIR FJALLAR UM MÁL SEM ALDREI HAFA VERIÐ UPPLÝST Í ÓUPPLÝSTUM LÖGREGLUMÁLUM SEM HEFJAST Á SUNNUDAG.
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SKOÐUN Allra hagur er að ungir afbrota-
menn eigi þess kost að bæta fyrir brot 
sín, skrifar Svala Ísfeld Ólafsdóttir.  13

MENNING Helga Friðbjörnsdóttir
býr til þverslaufur á karlmenn úr 
fiskroði. 30

SPORT „Heillandi tilhugsun að starfa 
áfram með þessum strákunum,“ sagði 
Lars Lagerb!äck eftir leikinn í gær. 26

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

HJARTNÆM OG  
AFHJÚPANDI

Áhrifamikil ástarsaga 
þeirra Jónínu og Jóhönnu MATSEÐILLINN

FYLGIR BLAÐINU

DRAUMURINN
ALVÖRU STEIKARBORGARI
140 gr. steikarborgari úr hreinni nautalund 
með bræddum íslenskum osti. Borinn fram 
nakinn í brauði með trufflubernaisesósu og 

frönskum kartöflum.

Gildir frá 25. nóvember

KÖBEN
STRØGET9.900 KR.

FRÁ

Bolungarvík -4°  S 8
Akureyri -7°  SV 5
Egilsstaðir -3°  V 3
Kirkjubæjarkl. -4°  N 2
Reykjavík -2°  S 5

BJARTVIÐRI  Hægur vindur í fyrstu 
og yfirleitt bjartviðri en vaxandi 
suðvestanátt síðdegis með hlýnandi 
veðri og þykknar upp vestan til. 4
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Verðbólga fari niður í 3,5%
Greiningardeild Arion Banka spáir 0,2 prósent 

verðbólgu í nóvember. Ef spá bankans gengur 

eftir mun ársverðbólga mælast 3,5 prósent og 

þá lækka um 0,1 prósentustig milli mánaða.  

„Við gerum ráð fyrir því að húsnæðiskostnaður 

og flugfargjöld verki til hækkunar að þessu sinni, 

auk þess sem við gerum ráð fyrir þeim mögu-

leika að einhver fyrirtæki séu byrjuð að brynja 

i áh ifum kjarasamninga – þótt áhrifin 
á G in

Bókaútgáfa veltir 
4,6 milljörðum króna
Fyrir jólin eru um sjö hundruð bókar-
titlar til sölu. Fimm stærstu útgáfu-
fyrirtækin gefa út um 44 prósent af 
bókum ársins. Forlagið er með flesta 
titla í sölu þetta árið.

Kalla á bráðabirgðalausnir
Samtök leigjenda leggja til að sveitar-
félög og ríki hafi milligöngu um að 
reisa bráðabirgðahúsnæði. 2

Mikil aðsókn í skipstjórnarnám
Aðsókn að Skipstjórnarskóla Tækni-
skólans hefur verið með slíkum 
ágætum síðustu ár að erfitt er að 
bæta við fleiri nemendum. 6

LÖGREGLUMÁL Hælisleitandi sem 
lögregla leitar að og átti að senda úr 
landi í gær er grunaður um aðild að 
mansalsmáli sem kom upp á Suður-
nesjum í sumar. 

Ætluð barnsmóðir mannsins, sem 
einnig er hælisleitandi, ber við að 
hún sé mansalsfórnarlamb og gefa 
rannsóknargögn til kynna að hún sé 
beitt þrýstingi um að segja manninn 
föður barnsins. Þetta kemur fram 
í rökstuðningi innanríkisráðuneyt-

isins um synjun á endurupptöku á 
úrskurði um að senda manninn úr 
landi. 

Mál mannsins hefur vakið mikla 
athygli síðustu daga og mótmæli 
skipulögð við innanríkisráðuneyt-
ið í dag undir yfirskriftinni „Mót-
mæli gegn sundrun flóttafjölskyldu 
frá Nígeríu“. Kemur fram á Face-
book-síðu mótmælanna að brott-
vísun mannsins sé lögbrot þar sem 
hann eigi hér unnustu og ófætt barn. 

Í rökstuðningi innanríkisráðu-
neytisins kemur aftur á móti fram 
að maðurinn eigi ekki í sambandi 
við meinta barnsmóður sína, held-
ur eigi hann í sambandi við íslenska 
konu. Einnig að faðernisviðurkenn-
ing muni fara fram í kjölfar fæðing-
ar barnsins.  - ebg

Grunaður um aðild að mansali
Ætluð barnsmóðir hælisleitanda á flótta er talin beitt þrýstingi: 

➜ Hælisleitandinn hefur 
farið huldu höfði undanfarið.

FÓTBOLTI Ísland verður ekki meðal 
þátttökuþjóða á HM sem fer fram 
í Brasilíu næsta sumar. Það varð 
ljóst eftir 2-0 tap fyrir Króatíu í 
Zagreb í gærkvöldi. Eftir leikinn 
tilkynnti Eiður Smári Guðjohnsen 
að sautján ára landsliðsferli sínum 
væri lokið.

„Ég er ansi hræddur um að þetta 
hafi verið minn síðasti landsleik-
ur,“ sagði tárvotur Eiður Smári í 
viðtali við RÚV skömmu eftir að 

leikurinn var flautaður af. Hann 
sagði við Fréttablaðið stuttu síðar 
að hann vildi ekki draga athyglina 
að sér.

„Ég held að við ættum að reyna 
að halda upp á þann árangur sem 
við náðum. Strákarnir eiga hrós 
skilið og svo sjáum við til hvað 
gerist,“ sagði Eiður Smári.

Eiður Smári er 35 ára gamall 
og á langan og glæsilegan feril að 
baki. Hann lék sinn fyrsta lands-

leik þegar hann kom inn á sem 
varamaður fyrir Arnór, föður 
sinn, í 3-0 sigri á Eistlandi ytra 
þann 24. apríl 1996.

Til stóð að Eiður og Arnór 
myndu spila saman næsta lands-
leik en Eiður meiddist stuttu síðar 
illa í unglingalandsleik gegn Írum 
og hann spilaði ekki annan lands-
leik í rúm þrjú ár.

Eiður spilaði alls 78 landsleiki 
á ferlinum og skoraði í þeim 24 

mörk. Hann er markahæsti leik-
maður íslenska landsliðsins frá 
upphafi og þegar hann sló marka-
met Ríkharðs Jónssonar árið 2007 
hafði það staðið óhaggað í 45 ár.

 - esá, ktd / sjá síðu 26

Kveðjustund Eiðs Smára
Eiður Smári Guðjohnsen tilkynnti eftir 2-0 tap Íslands gegn Króatíu í Zagreb í gær að landsliðsferli hans væri 
lokið. Með tapinu varð draumur Íslendinga um að komast á HM í knattspyrnu næsta sumar að engu.

GENGIÐ AF VELLI Í HINSTA SINN  Eiður Smári hughreystir Gylfa Þór Sigurðsson eftir tapið í Zagreb. Eiður Smári leggur nú landsliðsskóna á hilluna eftir sautján ára feril. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Ég er ansi hræddur um 
að þetta hafi verið minn 

síðasti landsleikur.
Eiður Smári Guðjohnsen
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FYRIR OFAN HAKIÐ  Veruleg hálka myndaðist á vegum í og í grennd við Þjóðgarð-
inn á Þingvöllum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HÚSNÆÐISMÁL „Okkar hugmynd er 
að það verði sett upp bráðabirgða-
húsnæði, en það hefur verið gert 
í öðrum aðstæðum, til dæmis í 
snjóflóðunum fyrir vestan,“ segir 
Jóhann Már Sigurbjörnsson, for-
maður Samtaka leigjenda. Þrátt 
fyrir að samtökin hafi verið stofn-
uð fyrir aðeins tveimur mánuðum 
hafa fulltrúar þeirra nú þegar náð 
eyrum stjórnvalda. Samtökin eru 
í hópi fjölmargra hagsmunasam-
taka sem taka þátt í stefnumótun-
arvinnu velferðarráðuneytisins í 
húsnæðismálum. 

Samtök leigjenda leggja áherslu 
á að leysa bráðahúsnæðisvanda. 
„Það fer ekki mikið fyrir þessu í 
umræðunni, en við höfum átt sam-
töl við og heimsótt fólk sem býr við 
óviðunandi aðstæður.“

Hugmynd samtakanna er að 
reisa bráðabirgðahúsnæði sem 
hægt væri að taka til notkunar 
innan hálfs árs. „Allar lausnir, 
sem borgin og ríkið fara í, taka tvö 
til þrjú ár, og auk þess tekur tíma 
að ræða málin áður en þau verða 
að veruleika,“ segir Jóhann Már. 

Samtökin krefjast þess að sveit-
arfélög útvegi fjármagn til að 
reisa húsnæðið og vísa þar til 5. 
greinar húsnæðislaga, sem kveður 
á um að sveitarfélög beri ábyrgð á 
og hafi frumkvæði að því að leysa 
húsnæðisþörf fólks sem þarfn-
ast aðstoðar við húsnæðisöflun. Í 
ljósi bágrar fjárhagsstöðu margra 
sveitarfélaga verði ríkið jafnframt 
að koma til skjalanna. 

Húsnæðið sem um ræðir væri 
eingöngu hugsað sem tímabundin 
lausn, en myndi slíkt húsnæði ekki 
hafa á sér yfirbragð braggabyggð-
ar í líkingu við þá sem búið var í 
víða á höfuðborgarsvæðinu langt 
fram eftir síðustu öld?

„Það eru til margar útgáfur af 
þessu. Þetta húsnæði, sem hug-
myndin gerir ráð fyrir [og kynnt 
var velferðarnefnd Alþingis], lítur 
ekki út fyrir að vera afskaplega 
fátæklegt og örugglega hægt að 

gera það ágætt með því að mála 
og láta falla inn í umhverfið. Aðal-
málið er að þetta eru bráðabirgða-
lausnir til að leysa bráðavanda,“ 
segir Jóhann Már. 

 eva@frettabladid.is

Bráðabirgðalausnir 
á húsaleigumarkaði
Samtök leigjenda leggja til að sveitarfélög og ríki hafi milligöngu um að reisa 
bráðabirgðahúsnæði til að leysa bráðan húsnæðisvanda leigjenda. 

ÓDÝRT HÚSNÆÐI  Samtök leigjenda leggja til að reist verði bráðabirgðahúsnæði til 
þess að leysa bráðahúsnæðisvanda fólks. MYND/SAMTÖK LEIGJENDA

VÍSINDI Jarðvísindamenn hafa stað-
fest tilvist kvikuhólfs djúpt undir 
Suðurskautslandinu. Þeir óttast að 
komi til eldgoss undir kílómetra 
þykkri íshellunni gæti bráðnun íss 
hækkað yfirborð sjávar.

Kvikuhólfið liggur undir end-
anum á fjallgarði sem ber hið ein-
kennilega nafn Framkvæmda-
stjórnarfjöl l (e. Executive 
Committee Range), að því er fram 
kemur í umfjöllun vísindaritsins 
Science. Fjöllin sem mynda fjall-
garðinn eru grafin undir ísnum og 

eru þau því yngri sem sunnar dreg-
ur. Elsta fjallið er talið hafa mynd-
ast fyrir 13,2-13,7 milljónum ára en 
það yngsta á síðustu milljón árum.

Aðeins risavaxið eldgos gæti 
orðið til þess að bræða kílómetra 
þykkan ísinn. Minni gos gætu þó 
brætt gríðarlegt magn og þar með 
hækkað yfirborð sjávar. Ómögu-
legt er að spá um hversu mikil slík 
hækkun gæti orðið, en líklega yrði 
hún minniháttar að mati Roberts 
Bindschadler, jöklafræðings hjá 
NASA. - bj

Óttast að gos undir Suðurskautslandi geti hækkað yfirborð sjávar: 

Kvika undir Suðurskautslandi

Erfitt er að leggja mat á umfang bráðs húsnæðisvanda þar 
sem vandinn er oft falinn. Samtök leigjenda giska á að um 
3.500 einstaklinga sé að ræða. Í umsögn samtakanna um 
þingsályktunartillögu um bráðaaðgerðir á leigumarkaði, sem 
er til umfjöllunar hjá velferðarnefnd Alþingis, segir: „Þrjár 
fjölskyldur hafa misst húsnæði sitt dag hvern frá hruni, 
margar fjölskyldur hafa í kjölfarið lent á vanskilaskrá og eiga 
því ekki möguleika á leiguhúsnæði, búa inni á vinum og ætt-
ingjum, sem og námsmenn og þær fjölskyldur sem ekki hafa 
ráð á leigu lengur.“ Jóhann Már Sigurbjörnsson, formaður 
Samtaka leigjenda, segir að þegar leiguhúsnæði á viðráðan-

legu verði sé auglýst sýni ávallt um 500 manns áhuga. Aðstæður leigjenda 
séu þó ólíkar eftir sveitarfélögum. Hann bendir jafnframt á að ávallt sé stór 
hópur námsmanna á hverri önn sem missir húsnæði vegna vanskila. 

Umfang húsnæðisvandans er óljóst

JÓHANN MÁR 
SIGURBJÖRNSSON

HRÆRINGAR  Mælingar vísindamanna 
á jarðhræringum á Suðurskautslandinu 
leiddu í ljós að kvikuhólf er að finna á 25 
til 40 kílómetra dýpi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UTANRÍKISMÁL Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra lagð-
ist gegn því að ályktað yrði um 
makrílmálið á fundi EES-ráðsins í 
gær. EES-samningurinn tæki ekki 
til fiskveiða. Gunnar Bragi stýrði 
fundinum fyrir hönd EFTA/EES-
ríkjanna þar sem Ísland gegnir nú 
formennsku í fastanefnd EFTA.

Meginefni fundarins var staða 
og framkvæmd EES-samnings-
ins. Gunnar Bragi sagði að styrkja 
bæri þátttöku Íslands innan EES og 
bæta innleiðingu reglugerða. - ebg

Stýrði fundi EES-ráðsins:

Styrkja þátt-
töku Íslands

Andrea, voru ekki allir 
strengjabrúður í hruninu?
„Þær voru margar. Bara verst hvað 
brúðumeistararnir voru lélegir enda 
floppuðu allar stærstu sýningarnar 
þeirra.“
Andrea Ösp Karlsdóttir leikkona tók þátt í 
brúðusýningunni Sögu sem fjallar um Ísland 
og afleiðingar efnahagshrunsins. 

SPURNING DAGSINS

Pfaff  Grensásvegi 13  Sími 414 0400  www.pfaff.is  

HJÁLPARSTARF Filippseyingar 
búsettir á Dalvík tóku sig saman 
á sunnudag og stóðu fyrir fjár-
öflun til styrktar neyðarstarfi 
Barnahjálpar Sameinuðu þjóð-
anna, UNICEF, á Filippseyjum. 
Framtakið fólst í sölu á vorrúll-
um og tóku bæjarbúar framtak-
inu opnum örmum. Alls söfnuðust 
438.500 krónur. 

Annalou Perez er meðlimur 
félags Filippseyinga á Dalvík, 
FILCOM Dalvík, og ein af skipu-
leggjendum fjáröflunarinnar. 
„Þetta var alveg ótrúlegt. Ég er 
ekkert smá ánægð með viðbrögð-
in,“ segir hún.

Annalou og félagar fengu hjálp 
frá Taílendingum og Pólverjum 
við að útbúa vorrúllurnar en fyrir-
tækið Samherji útvegaði hráefn-
ið. Samanlagt urðu rúllurnar yfir 
þrjú þúsund og seldust þær upp 

á innan við klukkustund. Þá var 
enn biðröð fyrir utan Samherja og 
ákvað fólk þá að gefa pening í söfn-
unina. „Fólkið á Dalvík er mjög 
hjálpsamt,“ segir Annalou, sem er 
mjög þakklát fyrir peningana sem 
söfnuðust. 

Taílendingar búsettir á Dalvík 
lögðu Filippseyingunum einnig 
lið með því að selja núðlur fyrir 78 
þúsund krónur.  

Aðspurð segist Annalou ekki eiga 
skyldmenni sem lentu í hamförun-
um á Filippseyjum en hún viti af 
fólki sem er enn að leita að skyld-
mennum sínum. „Það er gott að 
vita til þess að börnin á Filippseyj-
um fái þennan pening. Ég á börn 
sjálf. Ég get gefið þeim að borða 
þegar þau eru svöng og hlýjað þeim 
þegar þeim er kalt. Þess vegna er 
mjög erfitt að hlusta á börnin úti á 
Filippseyjum gráta.“ - fb

Filippseyingar á Dalvík stóðu fyrir fjáröflun til styrktar neyðarstarfi UNICEF:

Seldu vorrúllur fyrir neyðarstarf

BJUGGU TIL VORRÚLLUR  Filippsey-
ingar og Pólverjar á Dalvík hjálpuðust 
að við að búa til vorrúllurnar.
 MYND/ALBERT CAPIN

Rúta með 49 manns fór á hliðina við Öxará á Þingvöllum í gær. Ekki 
urðu mikil slys á fólki en farþegarnir voru allir erlendir ferðamenn. 

Gríðarleg hálka er á vegum á svæðinu og erfiðar aðstæður fyrir 
ökutæki. Farþegar rútunnar hrósuðu bílstjóranum fyrir hárrétt við-
brögð, en hann náði að hægja vel á rútunni áður en hún rann út af veg-
inum. Einnig hafði hann sagt öllum að spenna bílbeltin um tveimur 
mínútum áður en slysið varð en aðeins tveir farþeganna fengu minni-
háttar áverka.  - fbj, sáp

Rúta með erlendum ferðamönnum fór á hliðina:

Rann í hálku við þjóðgarðinn 

Alls 
seldust 

yfi r þrjú þúsund vorrúllur á 
Dalvík.

3.000

FÆREYJAR Magni Arge, sem 
sagt var upp störfum sem for-
stjóra færeyska flugfélagsins 
Atlantic Airways, fékk jafngildi 
tvennra árslauna, sem svarar til 
um 60 milljóna íslenskra króna, 
útgreiddar samkvæmt starfs-
lokasamningi. Þetta kemur fram 
á vefnum portal.fo.

Uppsögn Magna vakti mikla 
athygli þar í landi, enda hefur 
hann verið þar við stjórnvöl-
inn frá stofnun, í 18 ár. Þar sem 
félagið er í meirihlutaeigu fær-
eysku landsstjórnarinnar þótti 
mörgum vel í lagt með starfs-
lokasamningum.  - þj

Forstjóri Atlantic Airways:

Magni fékk 60 
milljónir króna 
við starfslokinANDLÁT   

Stúlkan sem 
lést í sam-
kvæmi í 
Vesturbæn-
um aðfara-
nótt laug-
ardags hét 
Eva María 
Þorvarðar-
dóttir og var 

fædd árið 1992. Dánarorsök 
liggur ekki fyrir en haldin 
var bænastund í Grafarvogs-
kirkju í fyrrakvöld til minn-
ingar um Evu og komu um 
fimm hundruð manns saman 
í kirkjunni.  - hva

Stúlkan sem 
lést hét Eva

EVA MARÍA ÞOR-
VARÐARDÓTTIR



— Sláin Tígla frá GEYSI —

Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Geysir Haukadal.  www.geysir.com  Sími 519 6000.
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ÞELIN U MJ Ú K A
OG ÞOLG ÓÐU TOGI

ÞÖK K U M V IÐ H LÝJ U 
OG FÖGNUM NÝJUM VETRI.
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EGYPTALAND, AP Uppreisnarmenn 
mættu á Tahrir-torg í Kaíró í 
gær, tókust á við stuðningsmenn 
stjórnarinnar og unnu skemmdir 
á minnis merki, sem nýbúið var að 
reisa á torginu.

Minnismerkið var vígt daginn 
áður, en það var reist til minning-
ar um þá sem létu lífið í mótmæl-
unum á Tahrir-torgi gegn Hosni 
Mubarak snemma árs 2011.

Snemma í gærmorgun mætti 
svo hópur ungra manna sem brutu 
minnismerkið og skrifuðu með 
rauðri málningu ókvæðisorð jafnt 
gegn fyrrverandi stjórn Múham-
eds Morsí sem núverandi stjórn, 
sem nýtur stuðnings hersins. - gb

Aftur ólæti á Tahrir-torgi:

Skemmdu 
minnismerki

  DANMÖRK Sextán ára piltur missti 
báða fætur eftir að hafa orðið 
fyrir lest við járnbrautarstöðina 
í Fredrikshavn á Norður-Jótlandi 
snemma á sunnudag. Danskir 
miðlar segja frá þessu.

Óhappið átti sér stað klukk-
an hálf sex um  morguninn, en 
pilturinn var umsvifalaust flutt-
ur á slysadeild sjúkrahússins í 
Álaborg. Lestarferðir til og frá 
Álaborg lágu niðri í tvær klukku-
stundir á meðan rannsókn lög-
reglu á málavöxtum stóð yfir.  - þj

Ungur piltur í Fredrikshavn:

Varð undir lest 
og missti fætur

NÝJA MINNISMERKIÐ  Lagt í rúst dag-
inn eftir að forsætisráðherra vígði það.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

HEILBRIGÐISMÁL „Mikilvægt er að 
yfirvöld virði gerða samninga,“ 
segir í ályktun Samtaka fyrirtækja 
í velferðarþjónustu vegna áætlaðs 
fimm prósenta niðurskurðar til 
Heilsustofnunar NLFÍ.
Samtökin segja stofnunina fyrir 
löngu hafa sannað sig sem mikil-
vægan hlekk í heilbrigðisþjónustu 
landsmanna og staðið við þjónustu-
samning við ríkið. Er því beint til 
heilbrigðisyfirvalda að gæta jafn-
ræðis og sanngirni í úthlutun fjár-
muna. - gar

Samtök í velferðarþjónustu:

Heilsustofnun 
njóti sanngirni

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundur@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, 
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  

FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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FÉLAGSMÁL „Það er verið að lækka 
þennan markaða tekjustofn sem 
Fæðingarorlofssjóður hefur af 
almennu tryggingagjaldi. Ríkis-
stjórnin mun helminga tekjustofn-
inn og færa yfir í almannatrygg-
ingar. Það er alveg ljóst að þetta 
setur framtíðarþróun fæðingaror-
lofsréttinda verulegar skorður,“ 
segir Þorsteinn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífs-
ins, um væntanlegar breytingar 
sem gerðar verða  á hlut Fæðingar-
orlofssjóðs í tryggingagjaldi launa. 
Í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 
2014 er gert ráð fyrir nærri helm-
ingslækkun úr 1,28% í 0,65%. 

Áhrif lækkunarinnar á stöðu 
Fæðingarorlofssjóðs er veruleg, 
en í svari félagsmálaráðherra við 
óundirbúinni fyrirspurn Guðmund-
ar Steingrímssonar þingmanns um 
stöðu Fæðingarorlofssjóðs kom 
fram að á næsta ári verður geng-
ið á eigið fé sjóðsins sem nemur 
1,9 milljörðum króna. Samkvæmt 
áætlun verður bundið eigið fé sjóðs-
ins 6,5 milljarðar í lok árs 2013 en 
verður 4,6 milljarðar árið 2014.  

„Þau geta gengið ansi hratt á fé 
sjóðsins og að minnsta kosti verður 
svigrúm hans til frekari hækkun-
ar á tekjuþakinu ekkert. Það verð-
ur ekki gert nema að hækka trygg-
ingagjaldið enn frekar,“ bendir 
Þorsteinn á. 

Tryggingagjald launa var síð-
ast hækkað fyrir tveimur árum 
en hækkuninni fylgdi loforð um að 
hún gengi til baka þegar atvinnu-
ástand lagaðist. Nú bendir allt til 
þess að ekki verði staðið við gefin 
loforð þar sem versnandi staða 
Fæðingarorlofssjóðs á næstu árum 
muni kalla á hækkun gjaldsins. 

„Ríkisstjórnin er að skapa svig-
rúm til að hækka almenna gjald-
ið, en það þýðir að við stöndum 
frammi fyrir hækkun aftur á 

næsta eða þar næsta ári vegna 
stöðu Fæðingarorlofssjóðs. Þá 
situr atvinnulífið uppi með hækk-
unina,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ. 

Stefnubreytingin kemur forystu 
atvinnulífsins í opna skjöldu, enda 
var ákvörðun síðustu ríkisstjórn-
ar um að hækka tryggingagjaldið 
gagnrýnd af núverandi stjórnar-
flokkum. 

„Ríkisstjórnin virðist vera að 
marka sér stefnu um mjög mikla 
hækkun tryggingagjalds á næstu 
árum. Við áttum ekki á von á þessu 
frá þessari ríkisstjórn,“ segir Þor-
steinn. Tryggingagjald er stór liður 
í launakostnaði atvinnurekenda. 

Aðspurður um áhrif breyt-
inga á tryggingagjaldi á komandi 
kjarasamninga segir Þorsteinn 
of snemmt að meta það en það sé 
ekkert launungarmál að atvinnu-
rekendur gerðu ráð fyrir lækkun 
tryggingagjalds. 

„Við höfum lagt megináherslu á 
lækkun tryggingagjaldsins og að 
staðið verði við loforð í tengslum 
við að sú hækkun, sem þegar hefur 
orðið, gangi til baka þegar atvinnu-
ástand lagist vegna minni fjárþarf-
ar atvinnuleysistryggingasjóðs. 
Nú horfum við fram á hækkun 
almenna sjóðsins í staðinn.“ 
Hann bendir á að ef kostnað-
ur fyrirtækja af starfsfólki 
verður hærri, takmarki það 
svigrúm til launabreytinga. 
 eva@frettabladid.is

Fjárlög skerða tekjustofninn
Stefnt er að lækkun tekjustofns Fæðingarorlofssjóðs af almennu tryggingagjaldi. Lækkunin mun leiða til þess 
að gengið verður á eigið fé sjóðsins. Ekki verður hægt að auka réttindi nema með hækkun tryggingagjaldsins.

2 í viku að meðaltali borða Ís-
lendingar fisk sem aðalrétt.

Ýsa er vinsælasta tegundin á 
borðum landsmanna og er neytt um 
einu sinni í viku, en næst á eftir er 
þorskur. 
Að jafnaði taka Íslendingar lýsi 
um fjórum sinnum í viku, en alls 
tekur um helmingur landsmanna lýsi 
daglega og 62% þrisvar í viku eða 
oftar. Heimild: Matís

Ríflega 1.200 manns hafa skrifað undir áskorun til íslenskra stjórnvalda um 
að standa við lengingu fæðingarorlofs. Þannig sé stuðlað að velferð barna 
og fjölskyldna þeirra, enda séu fyrstu mánuðir og árin í lífi einstaklings þau 

mikilvægustu. Ásta Sól Kristjánsdóttir stendur fyrir átakinu, 
sem hófst 4. nóvember síðastliðinn. Hún gerir ráð fyrir 

að afhenda félagsmálaráðherra undirskriftirnar. „Ég 
vonaðist til að þetta myndi vekja athygli fólks á þess-
um breytingum sem verið er að gera og lítið er talað 
um. Óléttar konur eru kannski ekki hópur sem hefur 
orku í að hlaupa um og verja réttindi sín,“ segir Ásta, 

sem sjálf á von á barni í byrjun nýs árs. 
Jafnframt er skorað á stjórnvöld að 

hverfa frá þeim áformum að lækka 
um helming hlutfall trygginga-
gjalds launa sem nú rennur til 
Fæðingarorlofssjóðs. „Afleiðingin 
hlýtur að vera að sjóðurinn 
skerðist á nokkrum árum. Það 
verður að hverfa frá þessu til að 
viðhalda jafnrétti í landinu.“  

Skora á stjórnvöld að standa við lengingu

VIÐ KVENNADEILD LSH  Þróun fæðingarorlofsréttinda eru settar skorður með 
helmingun tekjustofns Fæðingarorlofssjóðs.  MYND/VILHELM

ÞORSTEINN OG 
GYLFI  Forysta 

ASí og SA hefur 
áhyggjur af því að 
staða fæðingaror-

lofssjóðs leiði 
til hækkunar 

tryggingagjalds á 
næstu árum. 

DÓMSMÁL  Karlmaður var í gær 
dæmdur til að sæta öryggisráðstöf-
unum á réttargeðdeild, viðeigandi 
sambýli eða sambærilegum stað 
vegna kynferðisbrota sem hann 
framdi gegn tveimur drengjum, þá 
þrettán og fimm ára gömlum.

Manninum var gefið að sök að 
hafa brotið gegn yngri drengn-
um árið 2004. Hann játaði að hafa 
látið drenginn afklæðast og sýna 
sér kynfærin en ekki að hann hefði 
snert drenginn á lærum og taldist 
það því ekki sannað.

Manninum var einnig gefið að 
sök að hafa í september á þessu ári 
áreitt eldri drenginn. Maðurinn ját-
aði að hafa skrifast á við drenginn á 
netinu og leitað eftir kynferðislegu 
stefnumóti við hann. Ekki taldist 
sannað að hann hefði beðið hann að 
senda sér ljósmyndir af sér nöktum. 

Fyrir dóminn komu geðlæknar 

sem báru vitni um andlegan van-
þroska mannsins vegna þroska-
hömlunar og lítillar greindar. 
Töldu þeir að hann væri ófær um að 
stjórna gerðum sínum, sérlega hvað 
varðaði kynlíf og kynferðismál. 

Héraðsdómur Reykjavíkur taldi 
andlegt ástand mannsins svo skert 
á verknaðarstundu að hann hafi 
verið ófær um að stjórna gerðum 
sínum. Auk þess að vera sendur á 
réttargeðdeild var manninum gert 
að greiða drengjunum samtals eina 
milljón króna í miskabætur.  - fbj

Karlmaður sem var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn tveimur drengjum:

Níðingur talinn ósakhæfur
➜ Maður sem í gær var 

dæmdur ósakhæfur braut 
2004 gegn fimm ára dreng.



Við bjóðum
góða þjónustu islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Rauðir dagar
    - í útibúinu þínu

Á Rauðum dögum Íslandsbanka 18.-22. nóvember 
leggjum við sérstaka áherslu á fræðslu um flest það 
sem viðkemur fjármálum heimilisins.

Boðið verður upp á opna fundi og fyrirlestra á  
völdum stöðum og heitt kaffi í útibúinu þínu. 

Nánar á islandsbanki.is
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Verðtryggt

Óverðtryggt

Blanda beggja

Hvorugt

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Það eru Rauðir dagar í útibúinu þínu 
alla vikuna með fræðslu og fundum 
um fjármál heimilisins. 

Komdu og spurðu okkur spjörunum úr.

Verðtryggt  
eða óverðtryggt?

Miðvikudagur 20. nóvember
 Hús og heimili

Efri árin og fjármálin
Fræðslufundur um fjármál við starfslok.
Íslandsbanki Kirkjusandi kl. 10.00.

Tölvan og snjallsíminn
Kennsla á Netbankann og Íslandsbanka Appið.  
Öll útibú kl 12.15-12.45.

Húsnæðislán á mannamáli
Fræðslufundur um húsnæðismál með áherslu á kaup á  
fyrstu eign. Íslandsbanki Suðurlandsbraut kl. 16.30.Opið til kl. 17 á morgun í útibúinu þínu
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MENNTUN Aðsókn að Skipstjórn-
arskóla Tækniskólans hefur verið 
með slíkum ágætum síðustu árin 
að vart er hægt að bæta við í bili. 
Skólastjóri segir stöðuga eftirspurn 
eftir skipstjórnarmenntuðu fólki.

„Aðsóknin hefur verið nokkuð 
stöðug og góð síðustu ár og fjölgun, 
sérstaklega í dreifnáminu,“ segir 
Vilbergur Magni Óskarsson, skóla-
stjóri Skipstjórnarskóla Tækniskól-
ans, í samtali við Fréttablaðið.

Aðspurður segir Vilbergur að 
bæði séu að koma inn nýir nem-
endur og gamlir að snúa aftur.

„Nýir nemendur eru að sækja 
sér réttindi og flestir þeirra stefna 
að því að klára þau öll. Svo erum 
við líka með mikið af nemendum 
sem eru að koma aftur, jafnvel 
eftir langan tíma, til að bæta við 
sig réttindum.“

Vilbergur segir erfitt að gefa sér 
mikið um ákveðna tilhneigingu í 
náminu. 

„En það eru að koma inn menn 
með gamla fiskimannaprófið og 
sækja sér farmannaréttindi. Sér-
staklega ef þeir eru að sigla á 
stærri fiskiskipum til útlanda og 
þurfa aukin réttindi þess vegna. 
Svo eru sumir að skipta um vett-
vang og fara yfir í farmennsku. 
Það er allt til í þessu.“

Með 242 nemendur, þar af 103 
í dagskóla, er erfitt að bæta við 
nemendum.

„Ég hugsa að við eigum ekki að 
óbreyttu auðvelt með að taka á 
móti fleiri nemendum, bæði er það 
aðstaðan, sérstaklega fyrir verk-
legu kennsluna, og svo eru það 
kennarar, en það er ekki fleirum 
til að dreifa sem stendur.“

Aðspurður hvort mikil eftir-
spurn sé eftir útskriftarnemend-
um úr skólanum segir Vilbergur 
að svo sé.

„Það hefur í sjálfu sér ekki 
verið gerð nein sérstök greining 
á þörfinni fyrir skipstjórnarfólk 
hér á Íslandi, nú eða í framtíðinni, 
en það er alltaf nokkur endurnýj-

unarþörf, auk þess sem margir 
sækja sér réttindi og fara svo utan 
til að vinna. Ég get ekki betur sér 
en að þeir sem við útskrifum fái 
allir vinnu.“ thorgils@frettabladid.is

Skipstjórnarskólinn 
þéttsetinn nemum
Aðsókn að Skipstjórnarskólanum er með mesta móti og hefur mikil stígandi verið 
síðustu árin. Skólastjóri segir margt stuðla að aukningunni, en erfitt verði að bæta 
við fleiri nemendum. Nemandi segir mörg tækifæri bjóðast eftir nám.

 STJÓRNMÁL Þingheimur er ekki 
sammála um hvert hlutverk nýrr-
ar stofnunar um borgaraleg rétt-
indi eigi að vera og hvaða stofn-
anir skuli sameina. 

Hugmynd að slíkri stofnun má 
finna í tillögum hagræðingarhóps 
ríkisstjórnarinnar. 

Freyja Haraldsdóttir, vara-
þingmaður Bjartrar framtíð-
ar, var málshefjandi sérstakrar 
umræðu um stofnun borgara-
legra réttinda á Alþingi í gær. 

Meðal þess sem Freyja auk 

fleiri þingmanna gagnrýndi var 
að nafn stofnunarinnar afmark-
aði hlutverk hennar eingöngu við 
borgaraleg réttindi en tæki ekki 
til annarra mannréttinda og fleiri 
hópa.

Þá kom fram gagnrýni á að 
samkvæmt tillögum hagræðing-
arhópsins ætti að sameina ólíkar 
stofnanir á borð við Jafnréttis-
stofu og Persónuvernd. 

„Mér finnst það skrýtið því 
starf Persónuverndar varðar 
ekki hagsmuni undirmálshópa 

í samfélaginu. 
Persónuvernd 
er mannrétt-
indamál, en hún 
varðar heild-
arhagsmuni 
almennings 
en ekki ákveð-
inna hópa. Það 
er ekki farsæl 
blanda,“ segir 
Freyja. 

Eygló Harðardóttir, félags- og 
húsnæðismálaráðherra upplýsti 

að hafinn væri undirbúningur 
að sameiningu þriggja stofnana, 
Jafnréttisstofu, Fjölmenningar-
seturs og réttindagæslu fatlaðra. 
Helstu rökin með sameiningu 
væru hagræðing í rekstri og betri 
nýting fjármagns. 

Ráðherra sagðist sjá fyrir sér 
að  nýja stofnunin myndi aðallega 
fjalla um félagsleg, menningarleg 
og efnahagsleg réttindi, svo það 
væri hægt að ræða nafnið sem 
hagræðingarhópurinn gaf stofn-
uninni.  - eb

Ráðherra upplýsir að hafin sé sameining þriggja stofnana sem fara með réttindamál minnihlutahópa:

Ekki farsælt að blanda Persónuvernd í hópinn

FREYJA 
HARALDSDÓTTIR

Nemendum í Skipstjórnarskólanum hefur fjölgað mikið frá árinu 2008.
 Dagskóli Dreifnám Samtals
2008 56 32 88
2009 72 75 147
2010 80 83 163
2011 90 122 212
2012 88 157 245
2013 103 139 242

Hefur fjölgað mikið frá hruni

SKÓLASTARF Skólanefnd Menntaskólans í Reykjavík, 
MR, boðaði til fundar í gær með fulltrúum kennara, 
foreldra og nemenda, ásamt stjórnendum skólans til 
að ræða stöðu mála. Samkvæmt fyrirliggjandi fjár-
lagafrumvarpi fær MR lægsta framlagið miðað við 
sambærilega bóknámsskóla á landinu, leiðrétt fyrir 
nemendafjölda.

„Stjórn skólans boðaði til þessa fundar vegna þess 
að hún hefur áhyggjur af þessu langvarandi fjársvelti 
sem skólinn hefur verið í. Samkvæmt núverandi fjár-
lagafrumvarpi virðist engin breyting ætla að verða á 
því,“ segir Magnús Gottfreðsson, formaður foreldra-
félags MR. „Skólinn hefur mátt þola mun meiri niður-
skurð en aðrir framhaldsskólar á undanförnum árum. 
Töluleg gögn frá hinu opinbera staðfesta það. Foreldr-
ar eru uggandi yfir þessu. Við finnum að húsnæðið og 
aðbúnaðurinn er víða á tæpasta vaði og okkur finnst 
ástæða til að snúa af þessari braut.“

Að sögn Magnúsar á framlag til hvers nemanda 
að hækka um 3,3 prósent frá því í fyrra. „Þetta er í 

raun óbreytt framlag, því þetta nemur rétt um það 
bil breytingunum á verðlagsforsendum,“ segir hann. 
„Það sem við foreldrum blasir er að skólinn mun eiga 
í erfiðleikum með að standa undir hlutverki sínu ef 
þetta heldur svona áfram.“  - fb

Skólanefnd Menntaskólans í Reykjavík boðaði til fundar í hádeginu í gær:

Fundað vegna fjársveltis skólans

Á FUNDINUM  Magnús segir að skólinn hafi mátt þola mun 
meiri niðurskurð en aðrir framhaldsskólar á undanförnum 
árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sigurður Friðfinnsson er að hefja sinn þriðja vetur 
í Skipstjórnarskólanum. Hann sagði að það hefði 
blundaði í honum að fara í skólann áður en hann lét 
slag standa. 

„Ég var búinn að vera í landi í nokkur ár áður en 
ég ákvað að drífa mig í námið. Það var ýmislegt sem 
heillaði við þetta, meðal annars að þegar ég klára öll 
réttindin útskrifast ég líka með stúdentspróf.“

Aðspurður um hvað taki við að námi loknu segir 
Sigurður að hann stefni að því að fara á sjóinn. 

„En svo er líka möguleiki á  því að fara í sjávarútvegs-
fræði í framhaldinu, mögulega í fjarnámi.“

➜ Stúdentsprófið heillaði

SIGURÐUR 
FRIÐFINNSSON

GAMLI SJÓMANNASKÓLINN 
 Aðsókn að Skipstjórnarskól-
anum hefur aukist stórum 
síðustu árs.  
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

VEISTU SVARIÐ?

Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígræn 
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau 
þúsundir heimila og fyrirtækja.

Sígrænu jólatrén eru seld í Skátamiðstöðinni 
Hraunbæ 123 í Reykjavík, s: 550 9800 og á 
skátavefnum: www.skatar.is

Frábærir eiginleikar:

-eðaltré ár eftir ár!--eððalllttrééé áár effftir ár!
Sígræna jólatréð

10 ára ábyrgð
12 stærðir (90-500 cm)
Stálfótur fylgir
Ekkert barr að ryksuga

Veldur ekki ofnæmi
Eldtraust
Þarf ekki að vökva
Íslenskar leiðbeiningar

kynntu þér  
málið!w w w . s i d m e n n t . i s

Mannvirðing
Siðmennt styður opið, víðsýnt 
og fjölbreytt samfélag

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Er fólk nokkurn tímann 
of gamalt til að spara?

Íslandsbanki Kirkjusandi kl. 10.00

Fræðslufundur um fjármál við starfslok.

Miðvikudagur 20.11.

Við bjóðum
góða þjónustu

Já, eftir fimmtugt
Já, 100 ára

Já, við starfslokaaldur
Nei, sparnaður gagnast alla ævi

1. Hvaða kínversku vefverslun hafa 
Íslendingar stundað viðskipti við í 
stórum stíl undanfarið?
2. Við hvaða erlendu umboðsskrif-
stofu hefur glæpasagnahöfundurinn 
Yrsa Sigurðardóttir gert samning?
3. Í hvaða bæjarfélagi hafa hreindýr 
gert sig heimakomin og hámað í sig 
gras á fótboltavelli bæjarins?

SVÖR:1. AliExpress. 2. Salomonsson. 3. Á Djúpavogi.



Kerfisstjórabraut - 371 stundir - Verð: 564.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisstjórar hjá fyrirtækjum og 
stofnunum. Nemendur öðlast víðtækan skilning á uppsetningu netkerfa, 
viðgerðum og bilanagreiningu á vélbúnaði og uppsetningu stýrikerfa. Námið 
samanstendur af 3 námskeiðum: Tölvuviðgerðir, Win 7/8 & Netvork+ ásamt 
MCSA Netstjórnun og er gefinn 10% afsláttur af öllum pakkanum.

3 alþjóðleg próf innifalin: „Microsoft Certified Solutions Associate“

|  Morgunnámskeið byrjar 28. jan. | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 27. jan.  |

Kerfisumsjón - 180 stundir - Verð: 268.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisumsjónarmenn hjá minni 
fyrirtækjum og stofnunum. Allar kennslugreinar eru kenndar frá grunni og er 
rétt að gera ráð fyrir nokkurri heimavinnu.

|  Morgunnámskeið byrjar 28. jan. | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 27. jan.  |

Cisco CCNA Routing & Switching - 85 stundir - Verð: 289.000.-

CCNA Routing & Switching er talin ein öflugasta gráðan í upplýsingatækni. 

Ef þú hefur áhuga á að verða sérfræðingur í uppbyggingu á tölvunetum og þeim 
tækjum sem notuð eru í samskiptum í netheiminum í dag, þá er þetta námskeið 
fyrir þig. Námið er undirbúningur fyrir prófið 200-120 sem er CCNAX prófið frá 
Cisco og er það innifalið í verði.

Þetta er nám sem gerir talsverðar kröfur til nemenda, en styrkir án efa stöðu 
þeirra á vinnumarkaðinum.

|  Kvöldnámskeið byrjar 7. janúar  |

Win 7/8 og Network+ - 108 stundir - Verð: 169.000.- 

Markmiðið með þessu námskeiði er að nemendur öðlist færni og kunnáttu til 
að setja upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á Windows  stýrikerfinu. 
Nemendur öðlast einnig viðtækan skilning á netkerfum og geta leyst vandamál 
sem að þeim snúa. Auk þess er kynntur fyrir nemendum Windows 2012 Server. 
Eftir námið á nemandi að geta séð um rekstur minni eða meðalstórra tölvuneta.

|  Morgunnámskeið byrjar 27. feb. | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 26. feb.  |

Fornám í forritun - 108 stundir - Verð: 149.000.- 

Forritun er fjölbreytt, skapandi, alþjóðleg og skemmtileg starfsgrein sem stöðugt 
virðist vanta nýja starfskrafta.  Markmiðið með þessu námskeiði er að undirbúa 
nemendur fyrir Diplomanám í forritun og einnig að gera nemendum betur kleift 
að meta hvort þeir hafi áhuga og getu til að halda áfram á þessari braut. Til 
þess að komast áfram í diplomanámið þurfa nemendur að ná lágmarkseinkunn 
í þeim prófum sem lögð eru fyrir. 

Stúdentspróf eða hliðstæð menntun veitir beinan aðgang í Diplomanámið.

|  Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 8. apríl | 

Diplomanám í Forritun  - 282 stundir - Verð: 399.000.-

Öflugt starfsnám þar sem leitast er við að leggja traustan þekkingargrunn og 
byggja ofan á hann með skriflegum og verklegum æfingum. Að námi loknu eiga 
nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu og yfirsýn yfir þær aðferðir sem 
helst eru notaðar í nútíma hugbúnaðargerð og vera í stakk búnir að sækja um 
starf á þessu sviði.  

Námið byggir á stöðluðum námskeiðum frá Microsoft og að námi loknu eiga 
nemendur að vera færir að taka 3 alþjóðleg próf. 
| Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. febrúar  |

Tölvuviðgerðir - 78 stundir - Verð: 129.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl á viðgerðarsviðinu. Verklegur undirbúningur 
fyrir A+ gráðurnar frá Comptia. Eftir námið eiga nemendur að vera í stakk 
búnir að uppfæra, bilanagreina og gera við tölvubúnað, ásamt því að setja upp 
viðeigandi stýrikerfi og koma tölvum í netsamband. 

|  Morgunnámskeið byrjar 28. jan. | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 27. jan.  |

MCSA kerfisstjórnun - 185 stundir - Verð: 329.000.-

MCSA námið er fyrir þá sem vilja starfa sem sérfræðingar við umsjón Microsoft 
netkerfa. Markmiðið með náminu er að nemendur læri undirstöðuatriði við 
rekstur og hönnun netkerfa byggðum á Windows stýrikerfinu og geti að náminu 
loknu tekið þau þrjú alþjóðlegu próf sem innifalin eru og þarf til að fá gráðuna: 
„Microsoft Certified Solutions Associate“

|  Morgunnámskeið byrjar 28. jan. | Kvöld- og helgarnámskeið 27.  eða 28. jan.  |

TÆKNINÁM NTV SKILAR ÁRANGRI!

„Ég hafði komið víða við í vinnu. 
Síðasta starfið fyrir námið hjá 
NTV var kokkastarf. Eftir Kerfis-
stjórabrautina fékk ég frábært  
starf hjá Isavía.“

Guðni Thorarensen
Kerfisstjóri hjá Isavía 

„Ég tók Diplómanám í forritun 
samhliða meistaranámi í Bóka-
safns- og upplýsingafræði í HÍ.  
Hjá NTV lærði ég þá undirstöðu 
í forritun sem ég þurfti.“

Hrafn H. Malmquist 
Sérfræðingur hjá Landsbókasafni

Björn Þórsson Björnsson 
Tæknimaður hjá Advania

„Ég fékk nóg af bakstri, þeirri iðn 
sem ég lærði. Ég ákvað því að 
venda kvæði mínu í kross og læra  
kerfisstjórn hjá NTV.  Það nám 
hefur opnað nýjar dyr fyrir mig.“

Skráningar á vorönn standa yfir

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI
HLÍÐASMÁRA 9  :  KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  NTV.IS 
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NÁTTÚRA Síldardauðinn í Kolgrafa-
firði verður að vera mönnum víti 
til varnaðar í framtíðinni við upp-
byggingu samgöngumannvirkja 
við áþekkar aðstæður og þar eru. 
Þó ósannað sé að brúin yfir fjörð-
inn og tengd mannvirki sé ástæða 
síldardauðans þá verður að leggja 
áherslu á meiri og betri rannsókn-
ir í framtíðinni við þverun fjarða.

Þetta var áberandi skoðun 
þeirra þingmanna sem kvöddu 
sér hljóðs í gær eftir að Sigurður 
Ingi Jóhannsson, umhverfis- og 
auðlindaráðherra, flutti Alþingi 
munnlega skýrslu sína varðandi 
síldardauðann í Kolgrafafirði og 
viðbrögð stjórnvalda. 

Guðbjartur Hannesson, Sam-
fylkingu, sagði að huga yrði að 
því hvaða áhrif „mannanna verk“ 
gætu haft á náttúruna, og að hve 
miklu leyti „vegagerðin átti þátt í 
því að þetta fór svona“. 

Steingrímur J. Sigfússon, 
Vinstri grænum, tók í sama streng 
um leið og hann varaði við því að 
hlaupið yrði til og „eitthvað gert“ 
vegna þrýstings þar um. Það verð-
ur að læra af þessu, sagði þing-
maðurinn, „og ekki síst hvort við 
séum að búa til viðsjárverðar 
aðstæður […].“

Svandís Svavarsdóttir, Vinstri 
grænum, sagði að stjórnvöld hefðu 
skýra skyldu til að endurmeta 

þverun fjarða í ljósi atburðanna í 
Kolgrafafirði.

Ásmundur Friðriksson, Sjálf-
stæðisflokki, kom inn á þetta atriði 
ásamt fleirum, og taldi að menn 
ættu að hugsa sig um áður en fleiri 
„dauðagildrur“ yrðu búnar til. 

Róbert Marshall, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, setti atburðina í 
enn víðara samhengi og minnti á að 
hafrannsóknir og aðrar rannsóknir 
á lífríkinu fengju ekki fjármagn í 
samræmi við mikilvægið.

Í lok umræðunnar sagði Sigurður 
Ingi í framhaldi af ræðum annarra 
þingmanna um þverun fjarðarins: 
„Það þarf að velta fyrir sér þessum 
þverunum fjarða. Það er margt sem 
bendir til þess að umhverfismatið, 
sem gert var á sínum tíma, hafi 
ekki tekið nægilegt tillit til strauma. 
Menn hafi verið uppteknari af 
tófum og fuglahreiðrum, sem m.a. 
kom fram í máli heimamanna þegar 
ég heimsótti þá fyrir skömmu.“

Sigurður Ingi reifaði það sem gert 
hefur verið undanfarna mánuði. 
Kom hann sérstaklega inn á að hug-
myndir til lausnar vandanum væru 
fjölmargar, og hafði reyndar með sér 
í pontu nokkur þéttskrifuð blöð þar 
sem þær voru útlistaðar. Ákvarðan-
ir hafa hins vegar ekki verið tekn-
ar um hvort og með hvaða hætti 
verður gripið til sértækra aðgerða í 
firðinum.  svavar@frettabladid.is

Þingmenn vilja læra af 
síldardauða í Kolgrafafirði
Þingmenn telja uppbyggingu samgöngumannvirkja eins og í Kolgrafafirði verða að taka mið af síldardauða í firð-
inum. Ekki liggur fyrir hvort og hvernig verður reynt að fyrirbyggja frekari síldardauða. Fjörðurinn er í gjörgæslu.

Í KOLGRAFAFIRÐI  Heimamenn vilja loka firðinum en þingheimur hikar við að taka 
það skref. Ráðherra útilokar þó ekki þá lausn frekar en aðrar.

  Það er margt sem bendir til þess að 
umhverfismatið sem gert var á sínum tíma 

hafi ekki tekið nægilegt tillit til strauma. 
Menn hafi verð uppteknari af tófum og 

fuglahreiðrum. 
Sigurður Ingi Jóhannsson, 

umhverfis- og auðlindaráðherra

HAFNARFJÖRÐUR Foreldrafélag 
leikskólans Hvamms í Hafnar-
firði segir að ef lausar skólastof-
ur verði fluttar burt frá Hvammi 
og á Vellina eins og áformað er, 
fái börn á Öldutúnssvæðinu ekki 
pláss í sínu hverfi.

Foreldrarnir segja að lausn 
fyrir Vellina eigi ekki að fel-
ast í því að minnka húsnæði 
Hvamms. „Lausnin er of léttvæg 
og skammsýn til þess að hana sé 
hægt að réttlæta,“ segir í bréfi til 
fræðsluráðs bæjarins sem ætlar 
að skjóta á fundi með foreldrun-
um. - gar

Foreldrar mótmæla:

Vilja ekki missa 
lausar stofur

LEIKSKÓLABÖRN  Færa á lausar stofur frá 
leikskólanum Hvammi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LANDBÚNAÐUR
Býflugnarækt í lagi
Sveitarstjórn Reykhólahrepps gerir 
ekki athugasemdir við áform Guðjóns 
D. Gunnarssonar um býflugnarækt á 
Reykhólum.

Nautakjötssala svipuð
Sala á nautakjöti frá nóvember í fyrra 
og út október í ár er 1,1 prósenti meiri 
en á sama tímabili ári fyrr, segir á vef 
Landssambands kúabænda.

Volkswagen up! kostar frá

2.050.000 kr. 

www.volkswagen.is

Lítill að utan og stór að innan
Volkswagen up! setur ný viðmið í hönnun smábíla með því að sameina 
nett ytra rými og rúmgott innra rými. Hvergi er gefið eftir í kröfum um 
aksturseiginleika, gæðum né öryggi og því til sönnunar eru einróma hrós 
bílablaðamanna um allan heim og 5 stjörnu einkunn í árekstrarprófunum 
EuroNcap. Niðurstaðan er einföld: Volkswagen up! er alvöru smábíll.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is 
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Eyðsla frá 

4,1 l/100 km
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRAREYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  
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HLÝJAR Í
KULDANUM

COLUMBIA MINI LAY DÚNÚLPA
Svört 
Stærðir: 104–152

15.992 KR.  

COLUMBIA ALPINE ÚLPA
Tveir litir. 
Stærðir: 104–152 

11.992 KR. 

DIDRIKSONS FELIX ÚLPA
Svört. 
Stærðir: 130–170   

15.992 KR. 

DIDRIKSONS RONJA ÚLPA 
Þrír litir. 
Stærðir: 36–46

23.192 KR. 

COLUMBIA POWDER LITE DÚNÚLPA 
Stráka og stelpu, fjórir litir.
Stærðir: 2XS–L

10.392 KR. 

COLUMBIA PRETTY ÚLPA
Barnaúlpur. Þrír litir. 
Stærðir: 104–152   

14.392 KR. 

COLUMBIA SPACE ÚLPA
Tveir litir. 
Stærðir: 2XS–L

15.992 KR. 

DIDRIKSONS ALVAR ÚLPA. 
Tveir litir. 
Stærðir: S–XXL

35.600 KR.

20%  
AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM 

ÚLPUM

Verð áður 19.990 kr.

Verð áður 17.990 kr.

Verð áður 14.990 kr.

Verð áður 19.990 kr.

Verð áður 19.990 kr.

Verð áður 28.990 kr.

Verð áður 12.990 kr.

Verð áður 19.990 kr.

Verð áður 44.500 kr.

DIDRIKSONS SARAH ÚLPA
Svört og ljósblá. 
Stærðir: 130–170   

15.992 KR. 

Full búð af vönduðum vetrarúlpum
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NOREGUR Kjell Grandhagen, yfir-
maður norsku leyniþjónustunnar, 
vísar á bug fréttum um að leyni-
þjónustan hleri símtöl og netsam-
skipti Norðmanna í stórum stíl og 
láti bandarísku þjóðaröryggisstofn-
uninni síðan upplýsingarnar í té.

Norska blaðið Dagbladet full-
yrti þetta í gær og vísaði í skjöl frá 
uppljóstraranum Edward Snowden. 
Blaðið viðurkenndi hins vegar síðar 
að þarna kynni að vera misskiln-
ingur á ferð.

Breski blaðamaðurinn Glenn 
Greenwald, sem fyrstur manna 
birti upplýsingar upp úr skjölunum 
frá Snowden og skrifaði auk þess 
greinina í Dagbladet ásamt norsk-
um blaðamanni, segist þó standa 
við fullyrðingar í greininni. Hann 
sé með gögn í sínum fórum sem 
styðja það og einnig gögn sem sýna 
að Bandaríkjamenn hafi stundað 
njósnir um Norðmenn með svip-
uðum hætti og gert hefur verið í 
mörgum öðrum löndum.

Norska leyniþjónustan viður-
kennir að vísu að safnað hafi verið 
upplýsingum um 33 milljónir sím-
tala í Noregi á mánaðartímabili 
um síðustu áramót, eins og fullyrt 
var í Dagbladet, en þetta hafi ekki 
verið símtöl í Noregi heldur erlend-
is, einkum í tengslum við þátttöku 
norska hersins í aðgerðum utan 
landsteinanna, sér í lagi í Afgan-
istan. 

„Það er ekki rétt að þetta snúist 
um bandaríska upplýsingasöfnun í 
Noregi,“ er haft eftir Grandhagen 
á vef norska ríkisútvarpsins NRK.

Grandhagen viðurkennir sömu-
leiðis að þessar upplýsingar hafi 
verið látnar leyniþjónustustofn-
unum annarra landa í té, en það 
sé fullkomlega löglegt og þess hafi 
auk þess verið skýrt getið í síðustu 
ársskýrslu leyniþjónustu norska 
þjóðþingsins.

Erna Solberg, forsætisráðherra 
Noregs, segist trúa yfirmanni 

leyniþjónustunnar og biður fólk 
um að halda ró sinni. Fyrstu við-
brögð hennar voru hins vegar 
þau, að uppljóstranir um víð tækar 
njósnir um Norðmenn komi ekki á 
óvart.

Bandaríska leyniþjónustan 
opinberaði í gær þúsundir síðna 
af skjölum, sem tengjast eftirliti 
hennar með símtölum og netsam-
skiptum.

Þar kemur meðal annars fram að 
dómarar við hinn leynilega dóm-
stól, sem sér um að gefa banda-
rísku leyniþjónustunni njósna-
heimildir, hafa ítrekað gagnrýnt 
stjórnlausa söfnunaráráttu leyni-
þjónustunnar. gudsteinn@frettabladid.is

Fréttum um njósnir 
í Noregi vísað á bug
Greenwald segist standa við fullyrðingar sínar um að bandaríska leyniþjónustan 
hafi njósnað um Norðmenn. Solberg biður fólk um að halda ró sinni. Bandarískir 
dómarar hafa ítrekað gagnrýnt stjórnlausa söfnunaráráttu leyniþjónustunnar.

ERNA SOLBERG  Forsætisráðherra Noregs sagði í fyrstu njósnirnar ekki koma á 
óvart, en bað menn svo um að halda ró sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

HEILBRIGÐISMÁL „Það er ömurlegt 
að ekkert sé hlustað á rök heima-
manna og forsvarsmanna Heil-
brigðisstofnunarinnar á Patreks-
firði gegn sameiningu,“ segir í 
ályktun sem bæjarráð Vestur-
byggðar samþykkti í gær.

Bæjarráðið fundaði á föstudag 
með Kristjáni Þór Júlíussyni heil-
brigðisráðherra.

„Engin stefnubreyting hefur 
orðið hjá ráðherra varðandi sam-

einingu heilbrigðisstofnana og 
enginn áhugi er hjá ráðherra að 
gera samning við sveitarfélagið 
um yfirtöku þess á rekstri Heil-
brigðisstofnunarinnar á Patreks-
firði,“ segir bæjarráð sem kveðst 
harma „skilningsleysi ráðherra á 
landfræðilegri sérstöðu byggðar 
á sunnanverðum Vestfjörðum og 
erfiðum samgöngum innan Vest-
fjarða“.
 - gar

Bæjarráð Vesturbyggðar ósátt við ráðherra:

Harma skilningsleysi

PATREKSFJÖRÐUR  Ríkisvaldið vill sameina heilbrigðisstofnanir á Vestfjörðum. MYND/EGILL 

SKIPULAGSMÁL Lóðir Björgunar og 
Sementsverksmiðjunnar í Elliða-
vogi munu færast úr höndum 
Faxaflóahafna til Reykjavíkur-
borgar gangi áform borgarinnar 
um kaup á lóðunum eftir. Borgin 
vill jafnframt viðræður við ríkið 
um yfirtöku á leigusamningi á lóð 
Sementsverksmiðjunnar.

Aðalskipulag borgarinnar gerir 
ráð fyrir blandaðri byggð á þessu 
svæði sem nú er skilgreint sem 
hafnarsvæði. Með erindi borg-
arinnar til Faxaflóahafna fylgja 

undirskriftir 349 íbúa í Bryggju-
hverfinu sem vilja Björgun burt 
af svæðinu.

 - gar

Reykjavíkurborg í landakaupum gangi áform eftir:

Vilja eignast lóð Björgunar

BRYGGJUHVERFIÐ  Íbúar vilja Björgun 
burt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Það er ekki rétt að 
þetta snúist um banda-

ríska njósnasöfnun í 
Noregi.

Kjell Grandhagen,
yfirmaður norsku leyniþjónustunnar

Árás á sendiráð

1LÍBANON Tvær sprengjuárásir við íranska sendiráðið í Beirút, höfuðborg 
Líbanons, kostuðu meira en tuttugu manns lífið í gærmorgun. Gríðarlegar 

skemmdir urðu á byggingum og bifreiðum. Árásin var gerð í hverfinu Janah, 
þar sem Hesbolla-samtökin hafa mikil ítök. Sprengingarnar eyðilögðu voldugt 
hlið, sem er fyrir framan sendiráðsbygginguna, en ekki er enn vitað hvort ein-
hver varð fyrir meiðslum í sendiráðinu sjálfu.

Fárviðri á Sardiníu

2SARDINÍA Eitt versta óveður sem gengið hefur yfir eyna Sardiníu varð 
að minnsta kosti sautján manns 

að bana í fyrrinótt. Úrhellisrigning, 
flóð og fárviðri kaffærði brýr og feykti 
bifreiðum til og frá. Enrico Letta, for-
sætisráðherra Ítalíu, lýsti yfir neyðar-
ástandi og úthlutaði 20 milljónum 
evra, jafnvirði rúmlega 330 milljarða 
króna, til neyðaraðstoðar.

Verður leyft að giftast

3GRÆNLAND Danska stjórnin hefur kynnt frumvarp um að prestar á 
Grænlandi megi gefa samkynhneigð pör saman. Sofie Petersen, biskup á 

Grænlandi, hefur lýst því yfir að hún sé fylgjandi þessu. Að sögn grænlensku 
útvarpsstöðvarinnar KNR eru þó misjafnar skoðanir á þessu meðal presta á 
Grænlandi. Nýja fyrirkomulagið á að taka gildi um mitt næsta ár, verði frum-
varpið að lögum. Bæði danska þjóðþingið og grænlenska landsþingið þurfa að 
veita samþykki sitt.

HEIMURINN

1
2

3

PÍRÍ PÍRÍ KJÚKLINGUR



ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

*
af öllum vörum í verslun - aðeins í dag 20. nóvember

*
af öllum vörum í verslun - aðeins í dag 20. nóvember

Lifandi tónlist
Frostrósir

Karl K.Karlsson
Ölgerðin
ILVA kaffi

Freistingar Thelmu

* afsláttur gildir af öllum vörum nema vörum merktum ”Everyday Low Price”



20. nóvember 2013  MIÐVIKUDAGURSKOÐUN

HALLDÓR

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is  HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is  MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is  
DÆGURMÁL: Lilja Katrín Gunnarsdóttir liljakatrin@frettabladid.is VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is  LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is  Fréttablaðið kemur út í 90.000 
eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt 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 

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Í dag er afmælisdagur Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Á þessum degi fyrir 
24 árum var hann samþykktur af Alls-
herjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Sáttmál-
inn endurspeglar byltingarkennda sýn á 
stöðu barna í samfélaginu og undirstrikar 
að tryggja beri öllum börnum umönnun og 
vernd. 

Á Íslandi hefur staða barna tekið stakka-
skiptum á þessum tæpa aldarfjórðungi. 
Íslensk stjórnvöld hófu þegar árið 1989 
að efla réttindi barna í samræmi við anda 
Barnasáttmálans. Lagst hefur verið í ítar-
lega endurskoðun á íslenskum lögum til 
að tryggja að þau séu í fullu samræmi við 
sáttmálann, stofnað var embætti sérstaks 
umboðsmanns barna og þannig mætti 
áfram telja. Afar merkur áfangi náðist svo 
þegar Barnasáttmálinn var lögfestur 20. 
febrúar síðastliðinn með einróma samþykki 
Alþingis Íslendinga. Lögfestingin er skýr 
stefnuyfirlýsing um að hér á landi skuli for-
gangsraðað með hagsmuni barna að leiðar-
ljósi.

Börn þurfa að þekkja réttindi sín
En þótt við höfum nú fagnað lögfestingu 
Barnasáttmálans er það eingöngu upphafið 

að löngu ferli. Ríkisvaldið þarf að móta 
stefnu sína varðandi innleiðingu sáttmál-
ans og slíka áætlun þarf að vinna í sam-
starfi við sveitarfélög, opinberar stofnanir, 
frjáls félagasamtök og almenning. Tryggja 
þarf að Barnasáttmálinn verði lifandi skjal 
sem börn og fullorðnir þekkja og geta sett 
í samhengi við eigin raunveruleika. Börn á 
Íslandi þurfa að þekkja réttindi sín og geta 
verið í umhverfi þar sem þessi réttindi eru 
hluti af daglegu lífi. Við undirbúning þessa 
næsta skrefs gegnir umboðsmaður barna 
ómetanlegu hlutverki og verður mikilvægi 
þeirrar stofnunar fyrir börn og innleiðingu 
Barnasáttmálans seint ofmetið. 

Á afmælisdegi Barnasáttmálans skulum 
við gleðjast og vera stolt af þeim árangri 
sem náðst hefur. Um leið skulum við hafa 
í huga að enn er mikið verk fyrir höndum 
til að tryggja að lögfesting sáttmálans hafi 
raunveruleg áhrif. Mótum landsáætlun um 
innleiðingu Barnasáttmálans, kynnum sátt-
málann fyrir ungum sem öldnum, vinnum 
eftir athugasemdum Barnaréttarnefndar 
Sameinuðu þjóðanna og höldum úti öflugu 
embætti umboðsmanns barna á Íslandi.

Kæru börn á öllum aldri, til hamingju 
með afmælið!

Til hamingju með daginn, 
börn á öllum aldri!
MANNRÉTTINDI

Stefán Ingi 
Stefánsson
framkvæmdastjóri 
UNICEF á Íslandi

H
nútukast Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar í 
forsvarsmenn Seðlabankans vegna varnaðarorða 
þeirra um skuldalækkunaráform ríkisstjórnarinnar 
er furðulegt. Reyndar ekkert furðulegra en þau 
áform öll og ekki minna áhyggjuefni.

Í stjórnarsáttmálanum segir að nýta eigi svigrúm, sem „að 
öllum líkindum“ verði til samhliða uppgjöri þrotabúa bankanna 
til skuldaleiðréttingar. Því er haldið opnu að stofna sérstakan 

skuldaleiðréttingarsjóð.
Forsætisráðherrann er búinn 

að lofa að á næstu tíu dögum 
liggi fyrir hvernig málið verði 
útfært. Í ljósi þess að langt er í 
að uppgjöri þrotabúanna ljúki, 
hefur verið spurt hvort láta ætti 
Seðlabankann fjármagna leið-
réttingarsjóðinn í millitíðinni.

Spurt var að þessu á fundi efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis með seðlabankamönnum í fyrradag. Már Guðmunds-
son seðlabankastjóri svaraði því til að ef til stæði að fjármagna 
aðgerðirnar á efnahagsreikningi Seðlabankans væri það ígildi 
seðlaprentunar. „Það þarf ekki að stafa ofan í ykkur hvaða 
afleiðingar það hefur,“ sagði Már. Og þess þarf ekki; flestir vita 
að slíkt myndi leiða af sér verðbólgu.

Þórarinn Pétursson, aðalhagfræðingur bankans, benti á að ef 
menn breyttu lögum til að fjármagna slíkar aðgerðir í gegnum 
efnahagsreikning bankans væri það „öruggasta leiðin til að 
senda lánshæfismat ríkisins beinustu leið í ruslflokk“. 

Sama dag sagðist Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra vilja 
forðast allar ráðstafanir sem lækkuðu lánshæfismat Íslands. 
Hann vildi heldur ekki skuldsetja ríkissjóð til að fjármagna 
skuldaleiðréttingu; þvert á móti ætti að lækka skuldir ríkisins.

Forsætisráðherranum finnst hann líklega í æ þrengri stöðu 
þegar hann leitar leiða til að uppfylla kosningaloforðið um 
róttækustu skuldaleiðréttingu í heimi. Alltént brást hann reiður 
við og skammaði seðlabankamennina; sagði nálgun þeirra „sér-
kennilega“ og eiga meira skylt við pólitík en hagstjórn. „En við 
látum ekki Seðlabankann stöðva okkur,“ sagði ráðherrann.

Samkvæmt lögum er aðalmarkmið Seðlabankans að berjast 
gegn verðbólgu. Hann á líka að passa upp á fjármálastöðugleika. 
Forsvarsmenn hans vara við aðgerðum sem gætu stefnt þessu 
í hættu. Það er þeirra hlutverk og ummælin ríma við áhyggjur 
ótalmargra hagfræðinga af stóra skuldaleiðréttingarloforðinu.

Einn þeirra er Jón Sigurðsson, áður formaður Framsóknar-
flokksins og seðlabankastjóri. Hann skrifar pistil í Pressuna og 
rekur 23 spurningar sem svara þurfi um skuldaleiðréttinguna, 
til dæmis um áhrifin á verðlag og hvernig eigi að bæta Seðla-
bankanum það, verði hann látinn standa undir leiðréttingarsjóði.

Um hugmyndir um að borga brúsann með peningum frá kröfu-
höfum segir Jón: „Afsláttur af kröfum erlendra kröfuhafa eða 
sérstök gengisfelling í greiðslum til þeirra losar ekki fjármagn 
til ráðstöfunar. Ekki er því að sjá að neitt fé komi úr þessari átt.“

Forsætisráðherrann hefði getað svarað varnaðarorðum Seðla-
bankamanna með því að lýsa yfir að engin áform væru um 
að fara leiðir sem ógnuðu verðlags- eða fjármálastöðugleika í 
landinu eða spilltu lánshæfismati ríkissjóðs. Þá hefðu margir 
orðið rólegri. En fyrst hann brást við hart og sakaði menn, sem 
sinna því hlutverki sem þeim ber samkvæmt lögum, um annar-
leg sjónarmið og pólitík, er fyllsta ástæða til að hafa áhyggjur.

Forsætisráðherrann skammar Seðlabankann:

Stórt áhyggjuefni

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Hvort á ég að taka 
verðtryggt eða 
óverðtryggt húsnæðislán?

Fræðslufundur um húsnæðislán með áherslu á kaup 
á fyrstu eign. Boðið upp á kaffiveitingar. 
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Miðvikudagur 20.11. kl. 16.30
Íslandsbanki Suðurlandsbraut

Verðtryggt

Blöndu beggja

Óverðtryggt

Hvorugt

Við bjóðum
góða þjónustu

Albaníu-Bjarni
Árni Páll Árnason, formaður Samfylk-
ingarinnar, greindi á heimasíðu sinni frá 
sinni sýn á reiðilestur forsætisráðherra 
í garð Seðlabankans í fyrradag, þar sem 
Sigmundur Davíð sakaði Seðlabankann 
um að vera í pólitík með því að mæla 
gegn skuldaleiðréttingarleið-
um Framsóknarflokksins. 
Árni Páll sagði reiði-
lesturinn ekki hafa verið 
ætlaðan Seðlabankanum, 
heldur Bjarna Benedikts-
syni fjármálaráðherra 
sem hafði áður tjáð sig 
um skuldaleiðréttingar 
með þeim hætti 
að ekki megi 
auka skuldir 
ríkisins. Líkti 

Árni þessum reiðilestri við stjórnarherra 
Sovétríkjanna sem í gamla daga helltu 
sér yfir Albaníu, þegar þeir þorðu ekki 
að skamma Kínverja.

Ráðherra kristinfræðikennslu?
Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri 
grænna og fyrrverandi innanríkis-
ráðherra, lagði út frá ávarpi Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur á kirkjuþingi 
um helgina í pistli á heimasíðu 
sinni í gær. Á þinginu fór Hanna 
Birna mikinn um hættur sem 
steðjuðu að kristinfræðikennslu 

í grunnskólum landsins. Sagði 
hún meðal annars: 

„ … er þannig mark-
visst unnið að því 
að halda öllu sem 
skilgreina má sem 

trúarlegt frá skólabörnum. Ég er ekki 
sammála þeirri stefnu […] Á sama tíma 
og börnin okkar kynnast flestu ef ekki 
öllu sem gerist í samfélaginu […] dvelja 
flest óáreitt langdvölum í netheimum–  
er Gídeonfélagið hins vegar sett á bann-
lista samhliða því sem af alvöru er rætt 

um að heimsóknir barna í kirkjur 
landsins, einstaka Faðir vor eða 
jólasálmar geti skaðað æsku 
þessa lands.“ Ögmundur spyr 
sig í pistli sínum, eðlilega, að 
því hvort ráðherrann meini að 
hún hyggist auka kristinfræði-

kennslu í skólum eða hvort 
verið sé að boða aukinn 

aðgang trúarsafnaða 
almennt að skóla-
starfi. 
 fanney@frettabladid.is
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➜ Það virðist gleymast að 
konur hafa kosningarétt 
í prófkjörinu til jafns við 
karla.

Tvær nítján ára gamlar íslenskar 
stúlkur voru sakfelldar í vikunni 
sem leið af undirrétti í Tékklandi 
fyrir ólöglegan innflutning á fíkni-
efnum. Samkvæmt fréttum RÚV 
var um að ræða rúm þrjú kíló af 
kókaíni af þeim styrkleika sem 
talinn var duga í 60 þúsund sölu-
skammta og söluandvirði þess á 
götunni metið á háar fjárhæðir. 
Önnur stúlkan var dæmd til að 
sæta fangelsi í sjö ár en hin, sem 
hafði meira magn af fíkniefnum 
í sínum fórum, var dæmd í sjö og 
hálfs árs fangelsi. 
 Við dómsuppkvaðninguna sagði 
dómarinn að hann hefði dæmt 
þær í tólf ára fangelsi hefðu þær 
ekki verið svona ungar. Dóminum 
hefur verið áfrýjað til hæstaréttar 
Tékklands í þeirri von að refsing 
þeirra verði milduð. Engum dylst 
að um alvarlegt brot er að ræða og 
endurspeglar dæmd refsing þann 
alvarleika.

 Þungbært hefur verið að fylgj-
ast með fréttum af máli þessara 
ungu stúlkna, sem rétt höfðu slit-
ið barnsskónum er þær voru hand-
teknar í Tékklandi fyrir ári síðan 
með fíkniefnin í farangrinum. 
Átján ára gamlar voru þær hneppt-
ar í gæsluvarðhald þar sem þær 
hafa setið í rúmt ár. Þetta er þungt 
högg fyrir ungar stúlkur sem eru 
á þröskuldi fullorðinsáranna með 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum á líf 
þeirra. Þrátt fyrir að hafa náð lög-
bundnum fullorðinsaldri eru þær 
enn að mótast og komast til vits og 
þroska. 

 Í greinargerð með barnavernd-
arlögunum segir að eitt af mark-
miðum þeirra sé að vernda börn 
og ungmenni fyrir skaðlegum 
afleiðingum gjörða sinna. Sam-
kvæmt íslenskum lögum hættir 

einstaklingur að 
vera barn 18 ára 
gamall. Þessi 
a ldu r  hefu r 
verið breyti-
legur í íslenskri 
löggjöf. Fram til 
1997 var miðað 
við tvítugt. Þrátt 
fyrir mismun-
andi aldursmark 
lögræðislaganna 
í gegnum tíðina 
er ljóst að engin 

undur og stórmerki gerast á 18 ára 
afmælisdaginn með tilliti til and-
legs þroska. Þetta endurspeglar 
refsilöggjöfin með skýrum hætti. 
Þannig er í almennum hegningar-
lögum að finna mörg lagaákvæði 
sem gera ráð fyrir að börn og ung-
menni á aldrinum 15-21 árs sem 
brjóta af sér njóti mildari viður-
laga, úrræða og meðferðar en full-
orðnir einstaklingar. Er þetta gert 
á þeim grundvelli að um óhörðnuð 
ungmenni sé að ræða sem mikil-
vægt sé að styðja og byggja upp 
þannig að þau megi snúa af þeirri 
braut sem þau eru komin á. 

Óvægur veruleiki
Dómþolarnir tveir í Tékklandi 
standa frammi fyrir óvægnum 
veruleika. Þær hafa nú þegar, 
á viðkvæmu aldursskeiði, sætt 
gæsluvarðhaldi í heilt ár í tékk-
nesku fangelsi í óvissu um þyngd 
refsingarinnar sem biði þeirra. 
Þær sitja í erlendu fangelsi, fjarri 
ástvinum, í landi þar sem þær 
hafa enga sýn inn í kerfið. Þær 
kunna ekki tungumálið og eru sín 
í hvoru fangelsinu og hafa þannig 
engan stuðning haft hvor af ann-
arri í þessum hremmingum.

 Sá sem fremur afbrot á unga 

aldri fær fljótt á sig stimpil vand-
ræðaunglings og þrátt fyrir að 
hafa goldið samfélaginu skuld sína 
í formi refsingar getur verið erf-
itt að þvo hann af. Innan afbrota-
fræðinnar hafa verið gerðar rann-
sóknir á áhrifum „stimplunar“ (e. 
labeling) á líf fólks. Hafa þær leitt 
í ljós margvíslegar neikvæðar 
afleiðingar á sjálfsmynd einstak-
lings og á viðmót annarra í þeirra 
garð. Birtast þær m.a. í skertri 
sjálfsvirðingu, félagslegri ein-
angrun og færri atvinnutækifær-
um. Í þessu ljósi er afar mikilvægt 
að sýna nærgætni og tillitssemi í 
umfjöllun um mál stúlknanna 
tveggja, sem og í öðrum málum 
er varða ungmenni sem enn eru 
að þroskast og komast til vits og 
ára. Í okkar fámenna samfélagi er 
ljóst að umfjöllun fjölmiðla, þ.m.t. 
nafn- og myndbirtingar, til við-
bótar við rannsókn, dómsmeðferð 
og sakfellingu, er til þess fallin 
að auka áhrif stimplunar og loða 
við hlutaðeigandi alla ævi. Auð-
velt er með opinberri umfjöllun 
að „brennimerkja“ fólk og draga 
þar með úr framtíðarmöguleikum 
þess. Ábyrgð þeirra sem fjalla um 
mál þeirra á netsíðum og í blogg-
heiminun er jafn rík og fjölmiðla. 

 Óskandi er að stúlkurnar fáist 
framseldar til Íslands til að taka 
út refsingu sína nærri vinum og 
vandamönnum. Það er allra hagur 
að ungir afbrotamenn eigi þess 
kost að bæta fyrir brot sín og eigi 
von um betri tíð. Aðgát skal höfð í 
nærveru sálar.

1. Árni Páll Árnason, formaður 

Samfylkingarinnar, ávarpar fundargesti

2. Oddvitar Samfylkingarinnar á 

Suðvesturhorninu ræða stöðuna fyrir 

sveitarstjórnarkosningarnar næsta vor

    Dagur B. Eggertsson, Reykjavík

    Guðíður Arnardóttir, Kópavogi

    Jónas Sigurðsson, Mosfellsbæ

    Margrét Lind Ólafsdóttir, Seltjarnarnesi

    Steinþór Einarsson, Garðabæ

    Margrét Gauja Magnúsdóttir, Hafnarfirði

3. Kvennasextettinn Lyrika tekur lagið

4. Almennar umræður

Fundarstjóri: Magnús Árni Magnússon, dósent við 

Háskólann á Bifröst

Opinn fundur í Reykjavík fimmtudaginn 21. nóv. 
kl. 20 á Grand hótel. Hvetjum félaga af 

höfuðborgarsvæðinu til þess að fjölmenna.

Dagskrá

Fundaferð Samfylkingarinnar 
jafnaðarmannaflokks Íslands

Allir 
velkomnir

Afbrot barna og ungmenna
DÓMSMÁL

Svala Ísfeld 
Ólafsdóttir
lögfræðingur og 
félagsfræðingur

Í framhaldi af skipun 
stjórnarskrárnefndar á 
dögunum hafa heyrst þær 
raddir að hin nýja nefnd sé 
svo ósamstæð að það muni 
ganga kraftaverki næst ef 
slík nefnd geti yfirhöfuð 
komið sér saman um eitt-
hvað. Það er vissulega rétt 
að í nefndina hafa ekki ein-
ungis verið skipaðir stjórn-
málamenn, eða fólk tengt 
tilteknum stjórnmálaflokk-
um, heldur hefur einnig 
verið leitað fanga í hópi 
þeirra sem fjallað hafa um stjórnar-
skrármál á undanförnum misserum, 
svo sem þess sem þetta ritar. Um 
nefndina er að öðru leyti það að segja 
að þar situr einn fyrrverandi fulltrúi 
úr Stjórnlagaráði (2011), tveir fyrr-
verandi fulltrúar úr stjórnlaganefnd 
(2010-2011), tveir fulltrúar úr eldri 
stjórnarskrárnefnd (2005-2007) auk 
fyrrverandi formanns stjórnskipun-
ar- og eftirlitsnefndar Alþingis. Þótt 
hér sé um að ræða fólk sem kemur úr 
ólíkum áttum hefur þorri nefndar-
manna þannig áður komið að endur-
skoðun stjórnarskrárinnar.

 Í þeim hita sem einkenndi 
umræðu um stjórnarskrármál á síð-
asta kjörtímabili vildi iðulega gleym-
ast að breið samstaða er fyrir hendi 
um ýmsar mikilvægar umbætur 
íslenskrar stjórnskipunar. Þann-
ig má rifja upp að allir stjórnmála-
flokkar á Íslandi hafa lýst sig fylgj-
andi því að þjóðareign á auðlindum 
verði bundin í stjórnarskrá og í 
stjórnlaganefnd (2011) náðist t.d. full 
samstaða um hvernig heppilegast 
væri að haga efni og framsetningu 
slíks ákvæðis. Almenn samstaða er 

einnig um að mæla eigi fyrir 
um þjóðaratkvæðagreiðslur 
að kröfu almennings og setja 
eigi ákvæði sem heimilar 
framsal ríkisvalds í þágu 
alþjóðlegrar og evrópskr-
ar samvinnu. Ýmis önnur 
atriði, svo sem styrking á 
stöðu Alþingis, einkum eftir-
litshlutverks, og endurskoðun 
dómstólakaflans mega heita 
ágreiningslaus. 
Að þessu slepptu má nefna 
ýmis atriði sem hafa tak-
markaða efnislega þýð-

ingu en skipta þó máli um viðmót 
stjórnarskrárinnar eða þau „skila-
boð“ sem hún sendir almenningi, 
t.d. hvort stjórnarskránni er fylgt 
úr hlaði með aðfaraorðum og hvort 
kafli um grundvallarréttindi eigi 
að vera fyrstur efniskafla stjórnar-
skrárinnar. Hins vegar er ljóst að 
greining og umræða um sum önnur 
atriði, t.d. grunnbreytingu á stöðu 
forseta Íslands og ríkisstjórnar, 
nýja kosninga- og kjördæmaskipan 
og endurskoðaðan mannréttinda-
kafla, er komin mun skemmra.

 Þeim, sem talað hafa fyrir 
umbyltingu á íslenskri stjórnskip-
un á síðustu árum, kann að þykja 
upptalning á framangreindum 
samstöðumálum rýr. Ef tækist að 
breyta gildandi stjórnarskrá, þótt 
aðeins væri um þessi atriði, væri 
samt sem áður um að ræða viða-
mestu breytingu á stjórnlögum í 
íslenskri stjórnarskrársögu. Flestir 
munu vera sammála um að til slíkra 
umbóta ætti í grunninn ekki að 
þurfa „kraftaverk“ heldur fyrst og 
fremst heilbrigða skynsemi ásamt 
slatta af þolinmæði. 

Enn ein stjórnar-
skrárnefndin?

STJÓRNARSKRÁ

Skúli Magnússon
dósent við H.Í. 
og héraðsdómari 
og situr í nýrri 
stjórnar skrárnefnd

Eftir niður-
stöður próf-
kjörs Sjálf-
stæðisflokksins 
í Reykjavík er 
rekið upp rama-
kvein og upp-
hefst krafa um 
að röðinni sé 
breytt, konur 
komi inn í efstu 
sætin o.s.frv. 
Það virðist 
gleymast að 
konur hafa kosningarétt í próf-
kjörinu til jafns við karla og gætu 
ef þær vildu tryggt konum góða 
kosningu ef það væri allt sem 
máli skiptir.

 Raunin er hins vegar sú að 
frambjóðendur hafa kynnt sig 
og málefni sín fyrir flokksmönn-
um og um það er kosið. Tökum 
til dæmis ágreininginn um flug-
völlinn. Áttatíu prósent Reykvík-
inga eru honum fylgjandi. Það 
er auðvitað mikilvægt kosninga-
mál, hvað sem hver segir. Ætti 
þá frambjóðandi sem er alfarið 
á móti vellinum í Vatnsmýrinni 
að vera færður upp til áhrifa ein-
göngu á grundvelli kynferðis, og 
þar með vera kominn í áhrifsstöðu 
með vallarmálið, þvert á óskir 
meirihluta þeirra er mættu á 
kjörstað? 

 Í síðustu kosningum sjálf stæð-
is manna í Garðabæ voru þeir er 
grandalausir tóku þátt í prófkjöri 
hafðir að fíflum og listaröðunin 
samkvæmt óskum kjósenda höfð 
að engu. Menn hljóta að velta því 
fyrir sér til hvers þeir séu yfirleitt 
að hafa fyrir því að mæta á kjör-
stað ef ákvörðun um endanlega 
niðurröðun á listann á svo að vera 
í höndum einhverra allt annarra.

Prófkjör 
standi

STJÓRNMÁL

Haukur R. 
Hauksson
framhaldsskóla-
kennari

➜ Það er allra hagur að 
ungir afbrotamenn eigi þess 
kost að bæta fyrir brot sín.
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Áttunda mars árið 1913 
kom Gufuskipið Edward 
Grieg til Reykjavíkur 
og flutti með sér járn-
brautarteina, gufulyft-
ara og eimreiðina Minör. 
Mánuði síðar fór Minör í 
sína fyrstu ferð í Öskju-
hlíðina að sækja grjót. 
Þá var hafin hafnargerð 
í Reykjavík. Næstu fjög-
ur árin var Grandagarð-
ur lagður út í Örfirisey 
og svo Ingólfsgarður og 
Norðurgarður sem mynda 
mynni gömlu hafnarinnar með 
gulum vitum á sitthvorum enda.

 Kaupmenn og verslunarstjór-
ar í Kvosinni höfðu um lang-
an tíma hvatt til þess að ráðist 
yrði í hafnargerðina. Þeir vildu 
fá örugga höfn sem næst versl-
unarhúsum sínum og skemmum. 
Fyrsta áratuginn eftir að hafn-
argerðinni lauk fimmfaldaðist 
heildar lestafjöldi skipanna sem 
komu til Reykjavíkur og vöru-
magnið fjórfaldaðist. Hafnar-
gerðin í Reykjavík 1913 til 1917 
var aðgangsmiði borgarinnar að 
nútímanum. Sá nútími byggði og 
byggir umfram allt á iðnvæddri 
framleiðslu, öflugri verslun og 
skilvirkum samgöngum. Höfn-
in varð þungmiðja atvinnulífs 

í Reykjavík og um leið 
miðstöð verslunar og við-
skipta í landinu. Skipafé-
lög settu skemmur sínar 
og höfuðstöðvar niður 
við höfnina og mörg af 
stærstu útgerðarfélög-
um landsins gerðu út frá 
höfninni og starfræktu 
fiskvinnslu í stórum 
stíl. Enn í dag er „Gamla 
höfnin“ ein öflugasta 
sjávarútvegshöfn lands-
ins. Við Vesturhöfnina á 
sér stað verðmætasköpun 

á heimsmælikvarða í krafti þekk-
ingar, hugvits og hátæknivæddra 
framleiðslufyrirtækja. Á síðasta 
ári var um 108.000 tonnum af 
sjávarafla landað í Reykjavík.

Sundahöfn hefur hins vegar 
tekið við hlutverki flutningahafn-
ar með háþróaðri upp- og útskip-
unartækni og gríðarstórum vöru-
hótelum.

Þríþætt starfsemi
Segja má að hafnargerðinni í 

Reykjavík hafi aldrei lokið. Eftir 
1917 var haldið áfram að koma 
upp viðleguköntum, byggja nýja 
bakka og bryggjur og útbúa 
svæði fyrir atvinnustarfsemi við 
hafnarkantinn. Þannig er það enn 
þann dag í dag. Hafnarstarfsem-
in hefur á hverjum tíma þjónað 
samfélaginu og lagað sig að kröf-
um nýrra lífshátta og atvinnu-
hátta

 Í dag er starfsemin við höfn-
ina þríþætt. Gegnt sjávarútvegs-
fyrirtækjunum í vesturhöfninni 
hefur Harpa risið, glæsilegasta 
tónleikahús landsins og þótt 
víðar væri leitað. En við suður-
hluta hafnarinnar dafna ferða-
þjónustufyrirtæki í kringum 
hvalaskoðunarferðir. Höfnin er 
því allt í senn sjávarútvegshöfn, 
ferðaþjónustuhöfn, afþreying-
arhöfn og menningarhöfn. Eitt 
brýnasta verkefni hafnarstjórn-
arinnar er að tryggja að þetta 
skemmtilega sambýli fjölbreyti-

legrar hafnsækinnar starfsemi 
gangi sem best fyrir sig. 

 Í skýrslu sem unnin var fyrr 
á þessu ári um þróun og atvinnu-
starfsemi í Gömlu höfninni 
kemur fram að 193 fyrirtæki eru 
starfrækt við höfnina. 

 Mikil fjölgun íbúa á höfuð-
borgarsvæðinu undanfarna ára-
tugi, stóraukinn innflutningur 
og útflutningur og efling iðn-
aðar hefur gert starfsemi hafn-
arinnar enn umfangsmeiri en 
áður og sérhæfðari. Fyrirtækið 
Faxaflóahafnir sf. var stofnað 
1. janúar 2005. Það á og rekur 
fjórar hafnir: Reykjavíkurhöfn, 
Grundartangahöfn, Akraneshöfn 
og Borgarneshöfn. Fyrirtækið er 
sameignarfélag fimm sveitarfé-
laga: Reykjavíkurborgar, Hval-
fjarðarsveitar, Skorradalshrepps, 
Akraneskaupstaðar og Borgar-
byggðar.

 Í tilefni þess að hundrað ár eru 
liðin síðan hafnargerðin hófst í 
Reykjavík samþykkti stjórn fyr-
irtækisins í ágúst 2011 að ráða 
Guðjón Friðriksson sagnfræð-
ing til að skrifa sögu Faxaflóa-
hafna. Sagan er nú komin út á 
bók í tveimur bindum, ríkulega 
skreyttum ljósmyndum, og heit-
ir „Hér heilsast skipin“. Hún á 
erindi til allra sem hafa áhuga á 
verslunarsögu, samgöngusögu, 
sjávarútvegssögu, atvinnuhátta-
sögu, verkalýðssögu og sögu 
Reykjavíkur. 

Höfnin hundrað ára
HAFNAR-
STARFSEMI

Hjálmar Sveins-
son
formaður stjórnar 
Faxafl óahafna sf.

Áhrif fellibylsins Haiyan 
á Filippseyjum vekja ugg 
um afleiðingar loftslags-
breytinga á velferð mann-
kyns. Nýjasta skýrsla vís-
indanefndar Sameinuðu 
þjóðanna um loftslags-
breytingar (IPCC) frá því í 
september tók af allan vafa 
um að breytingarnar eru af 
mannavöldum. Svo virðist 
þó að þjóðir heims fljóti sof-
andi að feigðarósi og erum 
við Íslendingar þar engin 
undantekning. Helst virðast 
menn vakna upp við vond-
an draum þegar veðurhamfarir 
ganga yfir líkt og nú eða þegar 
fellibylurinn Sandy skall á aust-
urströnd Bandaríkjanna í fyrra.

En hætturnar leynast víða. Vís-
indanefndin undirbýr nú skýrslu 
um áhrif loftslagsbreytinga á 
fæðuöryggi í heiminum sem 
væntanleg er í mars á næsta ári. 
Í drögum að skýrslunni kemur 
fram að reikna má með tveggja 
prósenta samdrætti í uppskeru 
á hverjum áratug á okkar helstu 
nytjajurtum eins og maís, hveiti 
og hrísgrjónum. Þetta eru slæm-
ar fréttir einkum í ljósi þess að 
áður hefur verið áætlað að auka 
þurfi fæðuframboð um 14 pró-
sent á hverjum áratug til þess að 
halda í við fólksfjölgun í heim-
inum. Væntanleg rýrnun í upp-
skeru er meiri og hraðari en í 
fyrri skýrslum nefndarinnar og 
það er því ekki verið að tala um 
hvað geti gerst á því fjarlæga ári 
2100 heldur eftir 20 til 30 ár.

Á Íslandi gleðjast margir yfir 
hlýnandi árferði og mun landbún-
aður hér, eins og víðar á norður-
slóð, vissulega að einhverju leyti 

njóta góðs af. Hér verður 
ef til vill hægt að rækta 
nýjar tegundir nytjajurta 
sem áður hefur reynst 
erfitt eða jafnvel ómögu-
legt, til dæmis kornteg-
undir eins og bygg, hafra 
og hveiti. Nú sér íslensk 
landbúnaðarframleiðsla 
okkur fyrir um helmingi 
af öllum þeim hitaein-
ingum sem við þurfum 
okkur til lífsviðurværis. 
Með hlýnandi veðurfari 
gæti þetta orðið meira. 
Það er gott og að því ber 

að stefna.

Hefjumst handa núna
Í áðurnefndum skýrsludrög-
um IPCC er vissulega getið um 
jákvæð áhrif loftslagsbreytinga 
á norðurslóð en neikvæð áhrif 
eru því miður miklu algengari. 
Breytt loftslag mun setja rækt-
un nytjajurta skorður og sveiflur 
í uppskeru milli ára munu aukast 
og það ekki síður hér en annars 
staðar. Á norðurslóðum er fyr-
irsjáanlegt að breytingar verði 
á útbreiðslu skordýra og plöntu-
sjúkdómar verða vaxandi vanda-
mál, nokkuð sem íslenskir bænd-
ur eru óvanir að eiga við. Þessar 
breytingar munu óhjákvæmilega 
leiða til verðhækkana og næsta 
öruggt er að fátækar þjóðir verða 
verr úti en við sem búum við 
mikla velmegun á Vesturlöndum. 
Hjá okkur er fæðuöryggi ekki á 
dagskrá, þvert á móti. Víða í lönd-
um Evrópusambandsins hefur 
markvisst verið dregið úr upp-
skeru á undanförnum árum og 
framleiðslugeta landsins hefur 
langt í frá verið fullnýtt. En við 

skulum ekki gleyma því að núna 
er hátt í milljarður manna van-
nærður og stór hluti þess hóps er 
börn.

En enginn er eyland, allra síst 
Ísland þegar kemur að fæðuör-
yggi. Þjóðir heims eru tengdar 
saman í flókinn fæðuvef og land-
búnaðarvörur flæða um heim-
inn þveran og endilangan. Það 
kemur okkur því við hvað ger-
ist í fjarlægum heimshornum 
í náinni framtíð. Það er ekki of 
seint að leita allra leiða til þess 
að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda og hamla þannig 
gegn enn frekari loftslagsbreyt-
ingum. Ef við grípum til aðgerða 
nú munu afkomendur okkar 
njóta þess á síðari hluta þessar-
ar aldar. Stjórnvöld og almenn-
ingur á Íslandi verða að leggja 
sitt af mörkum til þess að þetta 
markmið náist. Á sama tíma er 
mikilvægt að bregðast við með 
auknum rannsóknum til að milda 
þau áhrif sem loftslagsbreyting-
ar munu án efa hafa á fæðufram-
leiðslu á komandi árum. Við þurf-
um að hefjast handa ekki seinna 
en núna.

Fæðuöryggi og breytt veður-
far – kemur það okkur við?

LOFTSLAG

Áslaug 
Helgadóttir
prófessor 
við Land-
búnaðarháskóla 
Íslands
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BILALAND.ISS

HYUNDAI i30 CLASSIC II
Nýskr. 09/12, ekinn 23 þús. km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.850 þús.
Rnr.281084.

SUBARU LEGACY WAGON
Nýskr. 01/12, ekinn 37 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.190 þús.
Rnr.281050.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL
Nýskr. 05/12, ekinn 36 þús. km. 
bensín, beinskiptur. 
Rnr. 120283.

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 05/11, ekinn 82 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 6.190 þús.
Rnr.281074. 

VW POLO TRENDLINE
Nýskr. 11/12, ekinn 13 þús km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.220 þús.
Rnr.141718. 

FORD MONDEO TREND
Nýskr. 09/12, ekinn 19 þús. km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 3.690 þús.
Rnr.141697. 

MERCEDES BENZ C200
Nýskr. 11/11, ekinn 22 þús. km.
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.890 þús.
Rnr.281027. 

Frábært verð

3.990 þús.

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

➜ En enginn er eyland, allra 
síst Ísland, þegar kemur að 
fæðuöryggi.  Þjóðir heims 
eru tengdar saman í fl ókinn 
fæðuvef og landbúnaðarvör-
ur fl æða um heiminn þveran 
og endilangan. Það kemur 
okkur því við hvað gerist í 
fjarlægum heimshornum í 
náinni framtíð.

➜ Höfnin er því allt í senn 
sjávarútvegshöfn, ferðaþjón-
ustuhöfn, afþreyingarhöfn 
og menningarhöfn. Eitt 
brýnasta verkefni hafnar-
stjórnarinnar er að tryggja 
að þetta skemmtilega sam-
býli fjölbreytilegrar hafn-
sækinnar starfsemi gangi 
sem best fyrir sig. 
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Við hjá Advania bjóðum þér að koma á fræðandi morgunverðarfund
um hvernig fyrirtæki geta hagný� öpp fyrir snjallsíma og spjaldtölvur.
Fundurinn er í höfuðstöðvum Advania að Guðrúnartúni 10. Húsið opnar
kl. 8 með hressandi morgunverði og hefst fundurinn kl. 8.30.

Nánari upplýsingar og skráning á advania.is/fundir

Spennandi 

lausnir fyrirtækja
fundur um snjall-

OYSTER PERPETUAL DATEJUST II

G Ö N G U M 

HRE INT 

T I L  V E R K S !

VÍS hagnast um 950 milljónir
„Rekstur félagsins gekk vel á þriðja ársfjórð-
ungi og nam hagnaðurinn tæpum 950 milljón-
um króna,“ segir Sigrún Ragna Ólafsdóttir, for-
stjóri VÍS, í tilkynningu félagsins um árshluta-
uppgjör þess. 

Þar segir að hagnaður félagsins á fyrstu 
níu mánuðum ársins hafi verið 2.043 milljónir 
króna eftir skatta en hafi verið 1.746 milljónir á 
sama tímabili 2012.

Í uppgjöri VÍS kemur fram að iðgjöld tíma-
bilsins hafi numið 12.029 milljónum en þau voru 
12.128 milljónir á sama tímabili í fyrra. 

 - fbj

Verðbólga fari niður í 3,5%
Greiningardeild Arion Banka spáir 0,2 prósent 
verðbólgu í nóvember. Ef spá bankans gengur 
eftir mun ársverðbólga mælast 3,5 prósent og 
þá lækka um 0,1 prósentustig milli mánaða.  

„Við gerum ráð fyrir því að húsnæðiskostnaður 
og flugfargjöld verki til hækkunar að þessu sinni, 
auk þess sem við gerum ráð fyrir þeim mögu-
leika að einhver fyrirtæki séu byrjuð að brynja 
sig fyrir áhrifum kjarasamninga – þótt áhrifin 
séu tiltölulega lítil í spá okkar,“ segir í spá Grein-
ingardeildarinnar. 

  - hg

Ný útgáfa af EVE Online kynnt
Íslenska leikjafyrirtækið CCP gaf í gær út sína 
tuttugustu útgáfu af tölvuleiknum EVE Online. 
Nýja útgáfan heitir Rubicon og kemur út á tíu 
ára afmælisári leiksins.

CCP segir í tilkynningu að Rubicon gefi spil-
urum leiksins aukið frelsi og möguleika til að 
kanna ný svæði EVE-heimsins, sem í dag sam-
anstendur af yfir 340 þúsund tunglum, 67 þús-
und plánetum og 7.929 sólkerfum. 

„Með Rubicon erum við að taka fyrsta stóra 
skrefið í átt að nýrri framtíðarsýn fyrir EVE 
Online á öðrum áratug leiksins. Þetta er byrj-
unin á nýrri röð viðbóta við leikinn sem mun 
breyta heimi EVE Online, New Eden, um alla 
tíð,“ segir Andie Nodgren, framleiðslustjóri 
EVE Online. 

  - hg

➜ 125 útgefendur eiga 
samanlagt um sjö 
hundruð titla samkvæmt 
Bókatíðindum 2013. 

➜ Fimm stærstu útgáfu-
fyrirtækin gefa út um 44 
prósent af bókaútgáfu 
ársins. 

➜ Ítarleg umfjöllun um 
bókamarkaðinn á 
Íslandi.

 SÍÐA 4

BÓKAÚTGÁFA ÁRSINS VELTIR 4,6 MILLJÖRÐUM
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagur 20. nóvember
➜ Vísitala byggingarkostnaðar fyrir 

desember 2013
➜ Upplýsingar um leiguverð 

íbúðarhúsnæðis
➜ Tryggingamiðstöðin - Birting 

árshlutauppgjörs

Fimmtudagur 21. nóvember
➜ Eimskip - Uppgjör 3. 

ársfjórðungs

Föstudagur 22. nóvember
➜ Vísitala kaupmáttar launa í 

október 2013
➜ Greiðslujöfnunarvísitala í 

desember 2013
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í 

október 2013
➜ Mánaðarleg launavísitala í 

október 2013
➜ Útboð ríkisbréfa

Hækkar 
ræstikostnaður 
um 44% hjá þér
í vetur?

44%44%

Hafðu samband  við okkur 

í síma 581 4000 eða kíktu á 

www.solarehf.is og kynntu 

þér lausnir okkar.

Sólar ehf.  •   Kleppsmýrarvegur 8  •   104 Reykjavík
Sími. 581 4000  •  www.solarehf.is 

Sólar er einn af stærstu ræstingar- 

og fasteignaumsjónar aðilum á Íslandi.

Síðan 2002 höfum við veitt ótal fyrir-

tækjum og stofnunum þjónustu okkar.

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

MESTA HÆKKUN

ICELANDAIR
 94,0% frá áramótum

NÝHERJI
 13,0% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

ATLANTIC 
PETROLEUM
 -21,2% frá áramótum

BANK NORDIC
-3,0% í síðustu viku

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

7

3

3

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 164,50 36,0% 0,0%

Atlantic Petroleum (DKK) 145,00 -21,2% 0,0%

Bank Nordic (DKK) 130,00 26,2% -3,0%

Eimskipafélag Íslands 235,00 2,2% 2,0%

Fjarskipti (Vodafone) 29,90 -8,1% 3,1%

Hagar 36,90 62,2% 0,3%

Icelandair Group 15,95 94,0% -2,4%

Marel 123,50 -12,1% -1,2%

Nýherji 3,65 -9,9% 13,0%

Reginn 13,80 25,5% 0,7%

Tryggingamiðstöðin* 31,00 16,1% 3,7%

Vátryggingafélag Íslands** 11,07 20,1% 0,0%

Össur 218,00 12,4% 2,3%

Úrvalsvísitalan OMXI6  1.170,55 10,5% -0,1%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 13,50 43,6% 4,7%

HB Grandi 18,00 20,0% 0,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 13,0% 0,0%

 *fyrsta verð 8. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Tvö hundruð þúsund eintök af nýja tíu þús-
und króna seðlinum eru nú í umferð sam-
kvæmt upplýsingum frá Seðlabanka Ís-
lands. 

Heildarverðmæti seðlanna er tveir millj-
arðar króna, eða um fimm prósent af heild-
arverðmæti útistandandi reiðufjár í land-
inu. Verðmæti þeirra er nú þegar orðið 
talsvert meira en verðmæti fimm hundruð 
króna seðlanna annars vegar og tvö þúsund 
króna seðlanna hins vegar, og nálgast að 
sögn Seðlabankans heildarverðmæti þús-
und króna seðlanna.  

Markmiðið með því að taka upp nýjan 
tíu þúsund króna seðil var að sögn bank-
ans að fækka seðlum í umferð. Það 
hefur nú tekist því þrjú hundruð þúsund 
fimmþúsundkallar  hafa borist bankanum 
frá því nýi seðillinn fór í umferð 24. októ-
ber síðastliðinn.   - hg 

Tvö hundruð þúsund nýir tíu þúsund króna seðlar fóru í umferð á um einum mánuði:

Tveir milljarðar í nýja seðlinum

VIÐSKIPTI
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

„Sala á ríkiseignum myndi fjölga 
fjárfestingarkostum lífeyris-
sjóðanna og ég held að það séu 
forsendur fyrir því að þeir komi 
meðal annars að Landsvirkjun 
með einhverjum hætti,“ segir 
Frosti Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs Íslands. 

 Ráðið vakti nýverið athygli á 
neikvæðum áhrifum gjaldeyris-
haftanna á starfsumhverfi og 
verkefni íslensku lífeyrissjóð-
anna. 

„Gjaldeyrishöftin valda því að 
fjárfestingarkostir sjóðanna eru 
takmarkaðir því þeir geta ekki 
fjárfest í erlendum eignum. Því 
hafa fjárfestingar þeirra ein-
kennst af stigvaxandi einsleitni 
sem sést hvað best í auknu um-
fangi sjóðanna sem eigendur 
íslenskra fyrirtækja,“ segir 
Frosti.    

Hann segir Viðskiptaráð hafa 

bent á ýmsar leiðir til úrbóta. Á 
meðal þeirra eru tillögur um 
sölu á ríkiseignum og aukna 
aðkomu sjóðanna að einka-
framkvæmdum eins og lagn-
ingu Suður landsvegar.

„Landsvirkjun hefur auðvitað 
áður verið nefnd í þessu sam-
hengi. En ef ríkið tæki þá 
ákvörðun að breikka eigenda-
grunn Landsvirkjunar þá myndi 
það fjölga fjárfestingarkostum 
og styrkja eiginfjárgrunn fyrir-
tækisins. Við nefnum einnig 
Landsbankann en þar erum 
við ekki að tala um að bankinn 
verði seldur sjóðunum í heilu 
lagi heldur skráður í Kauphöll 

Íslands og þannig geti sjóðirnir 
jafnt sem aðrir fjárfestar komið 
að eignarhaldi bankans,“ segir 
Frosti Ólafsson. 

Frosti Sigurjónsson, þing-
maður og formaður efnahags- 
og viðskiptanefndar Alþingis, 
tekur undir orð nafna síns um 
hversu mikilvægt það sé að líf-
eyrissjóðirnir fái aukin tæki-
færi til að dreifa fjárfesting-
um sínum. 

„Auðvitað þarf að skoða allar 
hugmyndir en mér finnst að 
sjóðirnir eigi líka að fjárfesta í 
nýsköpun og tækniþróun, enda 
eru greinarnar að skapa ný at-
vinnutækifæri og aukinn hag-
vöxt. Ég er ekki viss um að það 
skapi mikinn hagvöxt ef lífeyr-
issjóðirnir fara að versla með 
eignir fyrirtækja eins og Lands-
bankans sem eru í rekstri. Líf-
eyrissjóðirnir þurfa að setja 
niður kartöflur, því ef þeir gera 
það ekki verður engin uppskera 
eftir tuttugu ár,“ segir Frosti 
Sigurjónsson. 

Lífeyrissjóðir fái að 
kaupa í Landsvirkjun
Viðskiptaráð leggur til að ríkissjóður selji hluti í Landsbankanum 
og Landsvirkjun til að draga úr áhrifum gjaldeyrishafta. Frosti 
Sigurjónsson þingmaður vill sjá aukna fjárfestingu í nýsköpun. 

HÖFUÐSTÖÐVARNAR   Viðskiptaráð Íslands leggur til að ríkið selji lífeyrissjóðunum minnihlutaeign í Landsvirkjun.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

FROSTI ÓLAFSSONFROSTI 
SIGURJÓNSSON

BRAKANDI NÝR  Már Guðmundsson seðlabankastjóri kynnti tíu 
þúsund króna seðilinn í síðasta mánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA.
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BÓKAÚTGÁFA Á ÍSLANDI

Fimm stærstu bókaútgefendurnir 2013
Fjöldi titla árið 2013

Fjöldi útgefinna bókartitla eftir árum

VERSLUN
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Félag íslenskra bókaútgefenda 
gerir ráð fyrir að heildarvelta 
innlendrar bókaútgáfu á þessu 
ári verði svipuð og síðustu ár, 
eða á milli 4,5 og 4,7 milljarðar 
króna.

Um sjö hundruð nýir bóka-
titlar eru til sölu fyrir þessi jól 
samkvæmt nýútgefnum Bókatíð-
indum félagsins. Þar eru skráð-
ir 125 útgefendur með eina bók 
eða fleiri. Skráningin er þó ekki 
tæmandi því tíðindin ná aldrei 
utan um alla titla hvers árs.   

Fimm stærstu útgáfufyrir-
tækin gefa út um 44 prósent af 
þeim bókum sem nefndar eru 
í tíðindunum. Útgáfufyrirtæk-
ið Forlagið á, líkt og undanfarin 
ár, flesta titla í sölu þetta árið, 
um 145, eða um 21 prósent af titl-
um Bókatíðinda.

Um sex milljarðar í heildina
„Bókaútgáfa hér á landi veltir 
um fjórum og hálfum milljarði 
króna á ári. Við þá veltu bætist 
síðan álagning smásala og sjö 
prósent virðisaukaskattur og 
ég giska því á að bóksala skili 
á endanum um sex milljörðum 
króna út úr búð,“ segir Egill Örn 
Jóhannsson, formaður Félags ís-
lenskra bókaútgefenda og fram-
kvæmdastjóri Forlagsins.  

Að hans sögn seljast um tvær 
milljónir bóka hér á landi á 
hverju ári, eða um sex bækur á 
hvern Íslending.    

„Flestar bækur seljast í um 
þúsund eintökum og þrjú þús-
und eintök þykir mjög gott. Þær 
bækur sem eru að enda í fimm 
efstu sætunum á metsölulistan-
um eftir áramót eru bækur sem 
hafa selst í tíu þúsund eintökum 
eða meira,“ segir Egill.

Á annað hundrað sölustaðir
„Við höfum á undanförnum 
árum séð verulega aukningu í 
bókasölu á öðrum árstímum en 
fyrir jól. Hér á landi hefur orðið 
til mjög virkur og góður heils-
ársmarkaður með bækur, en hér 
á árum áður einskorðaðist bóka-
sala að stórum hluta við jóla-
bókaflóðið,“ segir Egill.

Hann segir að á annað hundr-
að sölustaðir selji bækur fyrir 
þessi jól.

„Sem er auðvitað ótrúlegur 
fjöldi og það má segja að í nán-
ast hverju sveitarfélagi finn-
ist að minnsta kosti einn stað-
ur sem selur bækur og jafnvel 
mun fleiri. Þetta er auðvitað 
einskorðað við jólabókaflóðið 
en mér sýnist þó að útsölustöð-
um bóka sé að fjölga með auk-
inni heilsárssölu,“ segir Egill.

„Eftir sem áður er bókin 
gríðar lega sterk jólagjöf og 
Félag íslenskra bókaútgefenda 

hefur látið framkvæma fyrir sig 
skoðanakannanir í ansi mörg ár 
þar sem kemur í ljós að lang-
flestir einstaklingar eru að fá 
eina eða fleiri bækur í jólagjöf 
á hverju ári.“

Svipað bókaverð
Aðspurður hvort verð á bókum 
hafi hækkað segir Egill að hann 
telji fljótt á litið að bókaverð sé 
svipað og á síðasta ári.

„Ég hef engar hækkanir séð 
sjálfur og sýnist bækur vera ef 
eitthvað er á betra verði núna í 
upphafi jólabókaflóðs en í fyrra, 
sem skýrist fyrst og fremst af 
mikilli verðsamkeppni á bóka-
markaðinum. Undanfarin tutt-
ugu ár hefur ríkt mikil sam-
keppni um verð á jólabókunum 
og stórmarkaðir og bókabúð-
ir hafa átt í harðri samkeppni 
þegar kemur að verði,“ segir 
Egill og bætir því við að nýjar 
skáldsögur seljist oft á undir 
fjögur þúsund krónum.

Þegar bókaútgáfa ársins er 
skoðuð sést að sumir bóka-
flokkar innihalda fleiri titla en 
þeir gerðu á síðasta ári. Má þar 
meðal annars nefna matreiðslu-
bækur og ævisögur. Spurður 
hvort hætta sé á offramboði á 
bókum í þessum flokkum segir 
Egill að erfitt sé að leggja mat 
á það áður en jólabókasölunni 
lýkur.

„Það skýrist ekki fyrr en 

eftir jól. Mér sýnist úrvalið 
vera einstaklega breitt í ár og 
allir flokkar afar vel skipaðir 
ef svo má að orði komast. Við 
sjáum vissulega sveiflur í út-
gáfu í einstökum flokkum og til 
dæmis komu út fleiri íslenskar 
skáldsögur í fyrra en í ár. En 

ég myndi ekki taka svo djúpt í 
árinni að segja að í fyrra hafi 
verið offramboð eða að það sé 
skortur núna. Það eru fyrst og 
fremst gæðin sem skipta máli, 
fremur en fjöldi titla. Og gæðin 
eru að mér sýnist sérlega mikil 
í ár,“ segir Egill.

Bókaútgáfa veltir 4,6 milljörðum
Um sjö hundruð bókartitlar eru til sölu fyrir þessi jól samkvæmt skráningu Félags íslenskra bókaútgefenda. 
125 útgefendur eru þar skráðir með einn titil eða fleiri. Fimm stærstu útgáfufyrirtækin gefa út um 44 prósent af 
bókaútgáfu ársins. Forlagið er með flesta titla í sölu þetta árið. Flestar bækur seljast í um þúsund eintökum.

Heildarvelta bókaútgáfu

Við höfum á undanförnum árum séð verulega 
aukningu í bókasölu á öðrum árstímum en fyrir jól.
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2008 4,52 milljarðar kr.

2009 4,71 milljarðar kr.

2010 4,55 milljarðar kr.

2011 4,60 milljarðar kr.

2012 4,53 milljarðar kr.

Uppheimar 

Bókafélagið 
(BF-útgáfa)

35
titlar

35
titlar

Aðrir útgefendur
388

titlar

Forlagið

145
titlar

51
titill

Bjartur & Veröld

Bókaútgáfan Salka

40
titlar
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 Heimild: Hagstofa Íslands 

Heimild: Félag íslenskra bókaútgefenda 

Tölurnar miðast við fjölda titla samkvæmt Bókatíðindum 2013. Rafbækur eru ekki taldar með. 

Bækur Forlagsins eru 
seldar undir merkjum 
JPV, Máls og menn-

ingar, Vöku-Helgafells 
og Iðunnar.
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Frá og með deginum í dag verður 
boðið upp á tvenns konar ham-
borgara í jólabúningi á Texasborg-

urum, amerískan kalkúnaborgara í anda 
þakkargjörðarhátíðarinnar sem er í 
næstu viku og safaríkan hreindýraborg-
ara. Báðir eru þeir stórir, eins og allir 
Texasborgarar, eða 140 grömm. 

„Kalkúnaborgarinn sló í gegn 
fyrir síðustu jól,“ segir Magnús 
Ingi Magnússon veitinga-
maður. „Hann er ein-
staklega hátíðlegur 
og í anda þeirrar 
bandarísku hefðar 
sem staðurinn 
byggir á. Við 
berum kalkúna-
borgarann fram í 
hamborgarabrauði 
með trönuberjasósu, salt-
hnetum, maís, jöklasalati, rauðlauk 
og tómötum – og franskar fylgja að 
sjálfsögðu með. Við erum komin í jóla-
skap þannig að verðið er ótrúlega lágt, 
aðeins 1.490 kr.“ 

Hreindýraborgarinn er ekki síður 
gómsætur, enda ekta villibráð í girni-
legum búningi, með týtuberjarjómaosti, 
djúpsteiktum laukstráum og fersku 
grænmeti, og hann kostar það sama, 
ekki nema 1.490 kr. með frönskum. „Við 
byrjuðum með hreindýraborgarana í 

haust þegar tími villibráðarinnar 
rann upp og fólk hefur runnið 
á dásamlega lyktina, ekki 

síst þeir sem gæddu sér 
á þessum borgara 

í fyrra,“ segir 
Magnús Ingi.

Nýlega var 
settur upp ekta 
ítalskur ísbar á 

Texasborgurum og 
allir krakkar 12 ára 

og yngri fá frían ís eftir 
matinn. 

Nánari upplýsingar á Facebook og 
texasborgarar.is þar sem meðal annars 
er hægt að skoða matseðilinn og tilboð 
sem alltaf eru í gangi á þessum vinsæla 
hamborgarastað við gömlu höfnina.

JÓLABORGARAR
Í HÁTÍÐAFÖTUM
TEXASBORGARAR KYNNA  Jólahamborgararnir á Texasborgurum við 
Grandagarð eru kalkúnaborgari og hreindýraborgari.

2 FYRIR 1 af 
Texas ostborgara 
með frönskum 
gegn framvísun 
þessa miða. Að-
eins 1.290 kr. 
fyrir tvo. Gild-
ir til 31.12.2013. 
Texasborgarar.is. 
s: 517-3130.
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KALKÚNA-
BORGARI
Jólaborgarinn 
í ár er borinn 
fram með 
fersku græn-
meti, trönu-
berjasósu, salt-
hnetum, maís 
og frönskum og 
kostar aðeins 
1.490 kr.
MYND/GVA

INNRITA SJÁLFIR TÖSKUR
Farþegar SAS og Norwegian geta nú 
sjálfir innritað bæði sig og töskur sínar 
í flug á Kaupmannahafnarflugvelli. 

Til stendur að fleiri flugfélög bætist 
í hópinn bráðlega segir á vefsíðunni 
turisti.is.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 

þurrkari >

<
h

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Hæðasmára 6, 201 Kópavogi
Sími: 571-1070 

 www.nagladekur.is

Fallegar gelneglur

20% afsláttur  
af ásetningu gelnagla  
til 30. nóvember 2013

Sport
Spray

Fæst í flestum apótekum, Lifandi Markaði, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Crossfit 
Reykjavík, Crossfit Hafnarfirði, Systrasamlaginu og TRI Suðurlandsbraut

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is
og á Facebook síðunni Better You Ísland
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 Fyrirbyggir harðsperrur og vöðvakrampa

 Borið beint á vöðvana og virkar strax

 Frábær upptaka



FÓLK|FERÐIR

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Margrét Björg er flugfreyja 
hjá Etihad Airways sem 
er ríkisrekið flugfélag 

í Arabísku furstadæmunum og 
flýgur frá Abu Dhabi í allar áttir. 
Flugfélagið er eitt það besta í 
heiminum og hefur unnið til fjöl-
margra verðlauna. Síðasta sumar 
útskrifaðist Margrét sem Premi-
um Cabin Crew sem þýðir að nú 
starfar hún á fyrsta farrými, First 
Class, og Business Class.

„Það er mjög gott að vinna hjá 
Etihad og við njótum mikilla fríð-
inda. Félagið sér okkur fyrir allri 
heilsufarsþjónustu, bæði innan 
sem utan furstadæmanna, það 
útvegar húsnæði, rútu til og frá 
flugvelli bæði hér og þar sem við 
stoppum. Við fáum mörg eintök 
af búningum og skóm og fría 
hreinsun,“ svarar Margrét þegar 
hún er spurð hvernig sé að vinna 
fyrir Etihad-flugfélagið. „Við fáum 
átta til tíu frídaga í mánuði í Abu 
Dhabi og stoppum svo í 19-48 
tíma á flestum þeim stöðum 
sem við fljúgum til. Í venjulegum 
mánuði gistum við sex eða sjö 
sinnum á viðkomandi stað en 
tökum fjögur til fimm flug þar 
sem flogið er fram og til baka,“ 
útskýrir Margrét. 

MIKIL FRÍÐINDI
„Við fáum afslátt á flestöllum 
fínum veitingastöðum í borginni 
þar sem við erum eftirsóttir við-
skiptavinir. Það er ákveðin virð-
ing borin fyrir þeim sem starfa 
fyrir þetta flugfélag hér. Einnig 
fáum við mjög góðan afslátt á 
flugi með félaginu. Við fáum tíu 
miða á ári fyrir vini með 90% af-
slætti, endalaust fyrir sjálfa mig, 
maka og foreldra og það á einnig 
við um öll stærstu flugfélög í 
heiminum. En fyrir vini nær 

afslátturinn bara yfir flug með 
Etihad.“ 

Það eru gerðar strangar kröfur 
til starfsmanna. „Við þurfum að 
fylgja mjög stífum reglum hvað 
varðar förðun og hárgreiðslu. 
Ekki er liðið að nokkur mæti of 
seint og ef það kemur fyrir tvisv-
ar sinnum á viðkomandi á hættu 
að missa starfið. Þjónustan um 
borð er á háu stigi og öryggið 
alltaf í fyrsta sæti,“ segir Margrét 
Björg.

GOTT ÞJÓÐFÉLAG
Þegar hún er spurð hvort það sé 
gott að búa í Abu Dhabi svarar 
hún að svo sé. „Hér er allt sem 
maður hugsanlega þarfnast 
nema kannski ferska loftið á Ís-
landi. Emíratar (innfæddir) bera 
flestir mikla virðingu fyrir konum 
og eru þær alls staðar í forgangi. 
Eina sem truflar hér og skemmir 
svolítið fyrir eru tveir ákveðnir 
hópar sem eru áberandi hér, það 
eru lágstéttavinnumenn sem 
kunna ekki mannasiði og síðan 
öfuguggar sem horfa dónalega 
á konur og eiga það til að áreita 
þær. Annars er þetta mjög örugg 
borg og þjófnaðir nánast ekki til.“

DRAUMURINN RÆTTIST
Margrét segir að hún hafi þráð 
að verða flugfreyja allt frá barn-
æsku. „Það hefur ekkert breyst. 
Hins vegar var erfitt að fá flug-
freyjustarf heima þannig að ég 
ákvað að leita á önnur mið og sé 
alls ekki eftir því. Það er auðvelt 
að vera vestræn kona á þessum 
slóðum og það kom mér reyndar 
á óvart hversu vestrænt landið 
er. Áður en ég kom hingað hélt 
ég að lítil virðing væri borin 
fyrir konum og að þær þyrftu að 
hylja sig. Þannig er þetta ekki 

nema hjá stofnunum þar sem 
maður verður að hylja axlir og 
hné. Ég á nokkrar „abajur“ sem 
ég nota þegar það á við,“ segir 
Margrét. 

„Ógift fólk má ekki sofa í sama 
herbergi þótt ekkert sé farið 
eftir því. Hins vegar fær par 
áminningu ef það kyssist á  al-
mannafæri. Hér er yfirleitt mjög 
góð þjónusta. Þegar ég fer út 
að borða er bílnum mínum lagt 
í stæði og þjónn opnar dyrnar 
fyrir mig. Í matvörubúðinni er 
sett í poka fyrir mig og vörurnar 
bornar heim ef ég vil. Það er 
ekki rukkað fyrir neitt af þessu 
en auðvitað gefur maður þóknun 
vegna þess að það er fátækt fólk 
sem vinnur við þessi störf.“

FIMM STJÖRNU VEITINGAHÚS
Það hefur komið Margréti á óvart 
hversu fólk ferðast mikið. „Það 
er talið að hálf milljón manna sé 
í loftinu allan sólarhringinn. Við 
fljúgum á 96 áfangastaði í öllum 
heimsálfum og setið er í hverju 
sæti. Samt eru fleiri stór flug-
félög á þessum slóðum, Emir-
ates, Qatar og Golf Air svo fáein 
séu nefnd. Það kom líka á óvart 
að um borð er fimm stjörnu 
veitingastaður þar sem borinn 
er fram 5-6 rétta hádegis- eða 
kvöldmatur. Kokkur eldar matinn 
eftir pöntunum á fyrsta farrými 
og í svítum. Á Business Class eru 
bornir fram þrír réttir á keramik-
diskum. Allt er frítt um borð 
hjá okkur óháð farrými, einnig 
áfengi.“

Margrét segir að það sé afar 
hagstætt að lifa í Abu Dhabi. 
„Mjólkin er reyndar dýrari en 
bensínið en það er hægt að velja 
hvort maður lifir dýrt eða ódýrt. 
Kókdós kostar 50 krónur.“

Margrét er ekki á leiðinni 
heim en hún segist stundum fá 
heimþrá. Það hafi þó verið mest 
fyrsta árið. „Ég hef aðlagast lífinu 
hér og hef það mjög gott. Ég hef 
ekki heldur mikinn tíma til að 
hugsa um heimþrá. Móðir mín 
hefur heimsótt mig og sömuleið-
is vinkonur mínar. Ég er í miklu 
sambandi við alla heima,“ segir 
Margrét sem er einhleyp og seg-
ist bara vilja íslenskan kærasta. 
Hún reynir að heimsækja Ísland 
þrisvar á ári.
elin@365.is

Í LÚXUS Í HÁLOFTUNUM
Á FERÐ OG FLUGI  Margrét Björg Jakobsdóttir hefur starfað sem flugfreyja hjá Etihad Airways í Abu Dhabi í tæp þrjú ár. Hún hefur 
kynnst vel lífi og starfi fólks þar í landi og kann afar vel við sig.

Á FLUGI Margrét Björg um borð ásamt ungum 
farþega. MYNDIR/EINKASAFN

ÚTSKRIFT Margrét Björg, neðri röð til vinstri, ásamt hópi flugfreyja og kennara við útskrift Premium Cabin Crew í sumar.

FAGNAÐ Útskriftinni fagnað. Margrét hefur starf-
að í Abu Dhabi í tæp þrjú ár og hefur nú leyfi til að 
starfa á fyrsta farrými hjá Etihad-flugfélaginu.

AÐ HYLJA SIG Margrét þarf stundum 
að hylja sig í Abu Dhabi en það er bara 
við sérstök tækifæri. 

VIÐ HÆFI
Á leið að hitta vini í borginni.

KENÍA Mar-
grét hefur farið 
um allan heim 
í starfi sínu 
og fékk meðal 
annars tækifæri 
til að hitta barn 
sem hún hefur 
stutt fjárhags-
lega í gegnum 
ABC í Kenýa. 

Kemur út  
26. nóvember

Atli Bergmann
atlib@365.is
S. 512 5457
897 9144

Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbirgir@365.is
S. 512 5432
694 9150

Kolbeinn Kolbeinsson 
kolli@365.is
S. 512 5447 
663 4055

Bryndís Hauksdóttir 
bryndis@365.is
S. 512 5434
695 4999

Ívar Örn Hansen 
ivarorn@365.is
S. 512 5429
615 4349

Bókið auglýsingar 
tímanlega:

Meðal efnis 
 í blaðinu:

Jólaljósin, kökur, sætindi,
skraut, föndur, matur, borðhald,
jólasiðir, jólagjafir og venjur.

JÓLAGJAFAHANDBÓKÓLAGJAFAHANDBÓ
FRÉTTABLAÐSINS



Kynningarblað Jólaseríur, reykskynjarar, flóttaleiðir og nýjar 
eldhættur.

ELDVARNIR 
MIÐVIKUDAGUR  20. NÓVEMBER 2013

& ÖRYGGISFATNAÐUR



KYNNING − AUGLÝSINGEldvarnir & öryggisfatnaður MIÐVIKUDAGUR  20. NÓVEMBER 20132

Áríðandi er að skipta tafarlaust um brotnar klær og brot-
in perustæði þegar jólaseríur eru yfirfarnar. Einnig þarf 
að ganga úr skugga um að allar rafmagnsleiðslur séu 
heilar, að einangrun sé alls staðar í lagi og að ekki sjái 
í bera víra.

Flestar ljósakeðjur til notkunar innandyra eru þann-
ig gerðar að þegar ein pera „deyr“ logar áfram á hinum 
perunum. Eftir því sem logar á færri perum eykst ljós-
styrkur hverrar peru og þar með hitinn. Ljós sem of-
hitna geta auðveldlega valdið bruna. Því er mikilvægt 
að alltaf sé nægileg fjarlægð frá ljósi í brennanlegt efni. 
Rafljós geta kveikt í gluggatjöldum engu síður en kerta-
ljós. Sýnum sérstaka varúð gagnvart jólastjörnum og 
öðru pappírsskrauti sem sett er utan um ljósaperur. 

Jólaljós utandyra eiga að vera sérstaklega gerð til 
slíkrar notkunar.  Að nota inniljós utandyra getur verið 
lífshættulegt.

Atriði sem vert er að hafa í huga:
 ■ Látum aldrei loga á ljósunum á jólatrénu yfir nótt eða 

þegar við erum að heiman
■ Hendum gömlum jólaljósum sem eru úr sér gengin
■ Notum ætíð ljósaperur af réttri gerð, stærð og styrk-

leika
■ Gætum þess að brennanleg efni séu ekki nálægt jóla-

ljósum
■ Óvarinn rafbúnaður getur valdið raflosti
■ Vörum okkur á óvönduðum jólaljósum
■ Inniljós má aldrei nota utandyra
■ Förum eftir leiðbeiningum um uppsetningu og notkun
■ Látum logandi kerti aldrei standa ofan á raftæki
■ Góður siður er að skipta um rafhlöður í reykskynjur-

um fyrir hver jól

Seríurnar þurfa að vera í lagi
Jólin eru hátíð ljóssins. Þá er kveikt á fleiri ljósum og þau oft látin loga lengur en aðra daga ársins. Hluti af undirbúningi jólanna á að vera 
að ganga úr skugga um að þau ljós sem nota á séu í góðu lagi.  Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur nokkurra félaga, undir hatti 
Mannvirkjastofnunar, um auknar eldvarnir. Eftirfarandi upplýsingar eru fengnar af vefsíðu bandalagsins, www.mannvirkjastofnun.is

Eldur getur kviknað fyrirvaralaust og breiðst afar hratt út. Því þurfa 
foreldrar og forráðamenn að upplýsa börn um eldvarnir og kenna 
þeim nauðsynlega aðgát í umgengni við eld.
■ Kennið börnum að aldrei megi leika sér með eldspýtur, kveikj-

ara eða flugelda. Þegar börnin stálpast ættu þau eingöngu að um-
gangast eldfæri undir eftirliti fullorðinna. Hafið slökkvitæki ávallt 
nærri og síma við höndina ef slys eiga sér stað.

■ Æfið flóttaleiðir sem notaðar yrðu við eldsvoða með börnunum og 
miðið við tvær gildar útgönguleiðir. Notið skeiðklukku til að sjá 
hversu langan tíma tekur fyrir fjölskylduna að komast út. Krakk-
arnir eiga eftir að hafa gaman af þessari æfingu og læra mikið af 
henni. 

■ Öll börn ættu að kunna að bregðast við hljóði reykskynjara. Kenn-
ið þeim að beygja sig strax niður í gólf og koma sér út um leið og 
reykskynjarinn varar við eldi eða reyk. Barn sem þetta kann hefur 
mun betri möguleika á að komast heilu og höldnu úr eldsvoða.

■ Notið hyggjuvitið í eldhúsinu og gætið barna sérstaklega í kringum 
heita ofna, gaseldamennsku og eldavélar.

■ Virkir reykskynjarar draga verulega úr dauðsföllum vegna elds-
voða og eru nauðsynleg eldvörn á öllum heimilum. Best er að 
koma fyrir reykskynjurum á öllum hæðum húsa og við öll svefn-
herbergi.

Börn kunni eldvarnir
Nú fer í hönd tími kertaljósa og mikilvægt að kenna börnum að umgangast eld.

Gamlar jólaseríur 
þarf að yfirfara vel 

fyrir hver jól.
NORDIC PHOTOS/ GETTY

Í tilefni af 90 ára afmæli Ólafs Gíslasonar & Co. hf. 
bjóðum við 15% afslátt í verslun okkar af eftirfarandi 
búnaði næstu 10 dagana eða til og með 30. nóvember. 
Einstaklega gott tækifæri til þess að eignast 
eldvarnarbúnað á lægra verði.

Eldvarnarteppi
Stærð 100x100 sm

Dufttæki
6 kg

Dufttæki
2 kg

Léttvatnstæki
6 kg

Reykskynjari
(Optískur)

Reykskynjari
(Jónískur)

afsláttur 
í verslun okkar  

næstu 10 dagana
Ólafur Gíslason & Co hf -  

Eldvarnamiðstöðin
Sundaborg 7, 104 Reykjavík
Sími 568-4800  Fax 568-5056

www.oger.is 
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FJÖRUGUR BÍLAÞÁTTUR
Á fullu gasi hefst næsta 
þriðjudag.

TOUCH SNÝR AFTUR
Önnur sería dramaþáttanna 
Touch hefst í kvöld.

GALAPAGOS
David Attenbourough 
fetar í fótspor Darwins á 
Galapagoseyjum 
næstu mánudaga.

ÍSLENSKAR ÍSLENSKAR 
RÁÐGÁTURRÁÐGÁTUR

HELGA ARNARDÓTTIR FJALLAR UM MÁL 
SEM ALDREI HAFA VERIÐ UPPLÝST Í 

ÓUPPLÝSTUM LÖGREGLUMÁLUM SEM 
HEFJAST Á SUNNUDAG.

 

MIÐVIKUDAGUR 20. NÓVEMBER 2013
25. TÖLUBLAÐ 1. ÁRGANGUR25. TÖLUBLAÐ 1. ÁRGANGUR
DAGSKRÁRBLAÐ STÖÐVAR 2



Stöð 2 sýnir hina mögnuðu heimildar-
mynd The Kennedy Detail annað kvöld. 
Myndin er byggð á endurminningum fyrr-
verandi leyniþjónustumanns, Geralds 
Blaine, sem gegndi þjónustu hjá forseta-
embætti Bandaríkjanna. Nú, fi mmtíu árum 
eftir morðið á John F. Kennedy, veita Blaine 
og aðrir í innsta hring leyniþjónustunnar 
einstaka innsýn í atburði þessa örlagaríka 
dags.

Myndin er byggð á bókinni The Kennedy 

Detail sem Blaine skrifaði ásamt Lisu 
McCubbin. Í myndinni eru viðtöl við 
þá menn sem stóðu vörð um öryggi 
Kennedys. Þar minnast þeir mannsins og 
forsetans. Samskipti Kennedy-fjölskyld-
unnar við leyniþjónustumennina voru allt 
önnur og nánari en þeir áttu áður að venj-
ast. Fjölskyldan lærði nöfn þeirra og kom 
fram við þá sem hluta af fjölskyldunni. Því 
var fráfall Kennedys þeim enn meira áfall 
en ella. Nokkrir þeirra manna, sem rætt 
er við í myndinni, voru á staðnum þegar 
Kennedy var myrtur á götum Dallas 22. 
nóvember 1963.

THE KENNEDY DETAIL
Kl. 22.10 fi mmtudag

50 ÁR FRÁ DAUÐA KENNEDYS

„Við fáum áhugavert tónlistar-
fólk hvaðanæva úr samfélaginu í 
létt spjall og verðum líka með tón-
listaratriði,“ segir Friðrik Dór tón-
listarmaður sem stýrir glænýjum 
spjall- og tónlistarþætti sem fer í 
loftið í nóvember á Stöð 3, Þriðju-
dagsþátturinn með Frikka Dór.

„Í þættinum ætlum við Ási 
vinur minn, sem stýrir þætt-
inum með mér, að taka nýjan 
vinkil á tónlistina og verðum 
með aðeins öðru vísi tónlistar-
atriði. Við ætlum líka að flækja 
gestina, hvort sem það eru tón-
listarmenn eða aðrir gestir, í 
einhvers konar sketsa og grín,“ 
segir Friðrik og lofar góðri 
skemmtun.

„Við erum svo sem ekkert að 
finna upp hjólið en þetta verð-
ur hresst og skemmtilegt. Við 
vinnum þættina í grunninn í 
stúdíói en svo er aldrei að vita 
nema við förum eitthvað á ferð-
ina og sýnum þá myndir af vett-
vangi. Við erum á fullu að vinna 
þetta núna,“ segir Friðrik hress. 
Þetta er í fyrsta sinn sem hann 
stýrir sjónvarpsþætti en kappinn  

er þó hvergi banginn.
„Maður er auðvitað með háar 

hugmyndir, sumar kannski ekki 
framkvæmanlegar,“ segir hann 
hlæjandi. „Flestar hugmynd-
irnar ættu samt að vera viðráð-
anlegar og þá ætti útkoman að 
vera hressilegt og skemmtilegt 
sjónvarpsefni.

Ætlunin er að sýna þættina 
fram á vorið.“

ÞRIÐJUDAGSÞÁTTURINN
Kl. 21.10 þriðjudaga

ÞRIÐJUDAGSÞÁTTURINN 
MEÐ FRIKKA DÓR
Stórsöngvarinn Friðrik Dór stjórnar nýjum spjall- og tónlistarþætti ásamt Ásgrími Geir 
Logasyni leikara á Stöð 3. Fjöldi góðra gesta mætir í þáttinn.

Ásgrímur Logason leikari og Friðrik Dór tónlistarmaður stýra eldhressum spjall- og tónlistarþætti á Stöð 3. MYND/PJETUR
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HARRY BROWN
Þriðjudag
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Tvö hundruð árum eftir að Charles Darwin steig fyrst á strendur 
Galapagoseyja fetaði David Attenborough í fótspor náttúrufræð-
ingsins víðfræga. Stöð 2 sýnir fyrsta þáttinn af þremur í þáttaröð-
inni Galapagos næstkomandi mánudag. 

Galapagoseyjar eru eyjaklasi undan strönd Ekvadors. Þar er 
fjölbreytt dýralíf og mikil náttúrufegurð sem Darwin kynnti fyrir 
heiminum þegar hann nýtti rannsóknir sínar þar til að sanna þró-
unarkenningu sína sem hann setti fram í Uppruna tegundanna. 

Í þáttunum þremur kannar Attenborough lífríki eyjaklasans og 
skoðar hvernig það hefur haldið áfram að þróast í fullkominni 
einangrun. Einnig hvernig síbreytilegt landslag mótað af eldgos-
um hefur getið af sér dýra- og plöntutegundir sem hvergi annars 
staðar er að fi nna í heiminum. Á Galapagos er að fi nna þróunar-
sögu þar sem allt er mögulegt.

GALAPAGOS
kl. 20.20 mánudaga

MÖGNUÐ NÁTTÚRA

Fyrsti þáttur í annarri seríu Touch verður sýndur á Stöð 2 
í kvöld. Touch eru yfi rnáttúrulegir dramaþættir frá höfundi 
Heroes með Kiefer Sutherland í hlutverki föður sem reynir að 
ná tengslum við fatlaðan son sinn, Jake. Móðir Jakes lést í 
árásinni á tvíburaturnana árið 2001 en Jake hefur aldrei sagt 
orð. Hann er hins vegar mjög upptekinn af tölum og mynstrum 
sem tengjast tölum. Þegar faðir hans uppgötvar að sonurinn 
getur séð fyrir atburði sem enn hafa ekki átt sér stað breytist líf 
þeirra svo um munar.

SÉR INN Í 
FRAMTÍÐINA

TOUCH
Kl. 21.50 miðvikudaga

STJÚPDÓTTIR 
SPIELBERGS
Jessica Capshaw leikur hina einfættu 
Arizona Robbins í hinum geysivinsælu þáttum 
Grey‘s Anatomy. Hún er með enskugráðu 
frá Brown-háskóla og er dóttir leikkonunnar 
Kate Capshaw.

GREY‘S ANATOMY
Kl.21.05  miðvikudaga

Bandaríska leikkonan Jessica Capshaw (37) er fædd í Columbia í 
Missouri-ríki. Hún er dóttir leikkonunnar og framleiðandans Kate 
Capshaw en sú er líklega þekktust fyrir hlutverk sitt sem Willie 
Scott í kvikmyndinni Indiana Jones and the Temple of Doom. Þar 
kynntist Kate Steven Spielberg og giftist honum síðar. Þar með varð 
þessi heimsfrægi leikstjóri stjúpfaðir Jessicu Capshaw. 

Capshaw er með enskugráðu frá Brown-háskóla. Eftir háskóla-
nám hóf hún leiklistarnám við Konunglega listaskólann í London 
(RADA). Hún er hvað þekktust fyrir hlutverk sín sem Jamie Stringer 
í lögfræðidramanu The Practice og barnalæknirinn Arizona Robbins 
í Grey‘s Anatomy. Persóna Arizonu var kynnt til leiks í fimmtu seríu en 
ætlunin var að Capshaw myndi aðeins leika í þremur þáttum. Höfundur 
þáttanna, Shonda Rhimes, ákvað hins vegar að framlengja samning hennar 
út fimmtu seríu. Í sjöttu þáttaröðinni var Capshaw orðin hluti af föstum 
leikarahópi þáttanna.

Jessica er gift og á þrjú börn sex, þriggja og eins árs. Hún er besta vin-
kona Söshu Alexander sem leikur Mauru Isles í þáttunum Rizzoli & Isles. 

David Attenborough
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Óupplýst lögreglumál í umsjón Helgu Arnardóttur hefst á Stöð 
2 á sunnudag. Í röðinni eru sex þættir og ná málin sem fjallað 
er um allt aftur til ársins 1945. Til umfjöllunar eru meðal ann-
ars brunar, bankarán og morð sem aldrei hafa verið upplýst og 
ganga gerendurnir enn lausir.  Mikil vinna liggur að baki þátt-
unum en Helga naut liðsinnis Brynju Daggar Friðriksdóttur 
sem er jafnframt framleiðandi þáttanna. 

„Við vorum með nokkur mál í höndunum eins og brunana þrjá 
í Vestmannaeyjum í byrjun þessarar aldar og morðið á Gunn-
ari Tryggvasyni leigubílstjóra sem er með þekktari óupplýstum 
málum. Svo rakst Brynja á grein um þrjú óupplýst mannslát á 
síðustu öld sem við ákváðum að kafa ofan í en þar er í tveimur 
tilfellum um að ræða mjög harðsvíraðar árásir sem leiddu til 
dauða fórnarlambsins. Fleiri mál rak svo á fjörur okkar og að 
mínu mati er í raun ótrúlegt hvað þau eru mörg og að ekkert 
fréttist eða leki út.“

Í þáttunum er rætt við aðstandendur og vitni og skoðað hvaða 
áhrif óupplýst mál hafa á fólkið sem þau snerta. Þá er rætt við 
lögreglumenn sem hafa komið að rannsókn þeirra og kemur 
berlega í ljós að þrátt fyrir að lögregla hafi ekki komist á sporið 
er um að ræða mjög ítarlegar og umfangsmiklar rannsóknir. 

„Ég hef lært það á þessari vinnu að lögreglan fær oft mjög 
ósanngjarna gagnrýni. Hörður Jóhannesson aðstoðarlögreglu-
stjóri hefur veitt okkur ómælda aðstoð. Þar sem málin eru enn 
opin komumst við ekki í nein gögn en hann hefur veitt okkur 
allar þær upplýsingar sem völ er á enda er það hagur lögregl-
unnar að fólk hafi vitneskju um þessi mál og auðvitað vonast 
menn til þess að einhver þarna úti stigi fram. Í eldri málum 
fer sú von reyndar dvínandi. Þá voru aðstæður lögreglu allt 
aðrar og menn höfðu ekki sömu tækni. Tæknin leysir þó ekki 
öll vandamál sem sýnir sig í nýrri málum eins og bankaráninu 
í útibúi Búnaðarbankans á Vesturgötu árið 1995. Þar fundust 
lífsýni en það dugði ekki til.“

En hvernig ætli sé fyrir seka manneskju að ganga laus 
árum og áratugum saman? „Í síðasta þættinum komum 
við einmitt inn á það. Þar er fjallað um mál eldri manns 
sem fannst látinn í bragga í Kveldúlfsporti á annan í 
jólum árið 1945. Hann hafði verið barinn fólskulega og 
var ekki ljóst hvort um ránmorð var að ræða eður ei. 
Morðinginn fannst aldrei. Rætt er við afbrotafræðing 
sem segir menn sem ganga með slíkt á samviskunni 
hafa þunga byrði að bera.“

Mannshvörf og óupplýst lögreglumál hafa átt 
hug Helgu frá því hún fjallaði ítarlega um end-
urupptöku Guðmundar og Geirfinnsmálsins í 
Íslandi í dag árið 2011 og hlaut fyrir það Blaða-
mannaverðlaun Íslands. Síðustu daga hefur 
frumburðurinn, sem fæddist 13. nóvember 
síðastliðinn, þó skyggt á allt annað. „Þetta er 
alveg dásamlegt og gengur eins og í sögu. 
Stelpurófan átti þó að vera löngu komin en ég 
fór heila þrettán daga fram yfir. Skírninni 
og frumsýningu fyrsta þáttar verður því 
bara að slá saman í eitt,“ segir Helga glöð 
í bragði. En verður framhald á lögreglu-
þáttum? „Nei ég hugsa að ég sé að verða 
búin. Ætli málefni barna verði ekki næst 
á dagskrá.“

GERENDUR
GANGA LAU
Óupplýst lögreglumál er ný þáttaröð í u
Arnardóttur og hefst á Stöð 2 á sunnud
fylgir eftir Mannshvörfum sem var á da
árs. Fjallað verður um bankarán, bruna
mál sem aldrei hafa verið upplýst.Næsta þriðjudag hefur göngu sína á Stöð 2 nýr og 

bráðfjörugur bílaþáttur sem ber heitið Á fullu gazi. 
Þættirnir eru ólíkir hefðbundnum bílaþáttum að 
því leyti að ekki er verið að fjalla eingöngu um nýja 
bíla heldur byggjast þeir á heimsóknum til bíla-
áhugamanna, keppni um að breyta druslu í drauma-
ferðabíl og rallíakstur þekktra Íslendinga. Þetta eru 
virkilega fjörugir og skemmtilegir þættir þar sem 
umsjónarmenn þeirra, Sigríður Elva Vilhjálmsdótt-
ir, fréttakona á Stöð 2, og Finnur Thorlacius, blaða-
maður hjá Fréttablaðinu, visir.is og Stöð 2, gera 
allt sem í þeirra valdi stendur til að svala hraða- og 
spennuþorsta þjóðarinnar. Finnur segir þættina 
eðlilega byggjast á óbilandi áhuga þeirra beggja á 
bílum og öllu sem þeim viðkemur. „Í fyrsta þætti 
heimsækjum við til dæmis Bílasafnið í Borgarnesi 
sem er einstakt í sinni röð. Á bak við það standa 
nokkrir hörkuduglegir einstaklingar, þar á meðal 
einn kunnasti rútubílstjóri landsins, Sæmundur 
Sigmundsson.“ Safnið er til húsa í gamla sláturhús-
inu í Borgarnesi og því má segja að ljúf olíulyktin 
hafi leyst gorfnykinn af hólmi. Þar má finna bíla af 
öllum stærðum og gerðum; fólksbíla, rútur, vörubíla 
og glæsibifreiðar. Allir bílar á safninu eru fornbílar 
og sá elsti er frá árinu 1927. 

Erfi tt en skemmtilegt verkefni 
Í öðrum hluta þáttarins fá Finn-
ur og Sigríður það erfiða og 
krefjandi verkefni að breyta 
algjörum bílhræjum í tvo 
draumaferðabíla. „Þar 
vinnum við hvort með sínu 
liðinu og fengum bara eina 
helgi í verkefnið. Þetta 
var svo sannarlega knapp-
ur tími og nánast unnið 
allan sólarhringinn. Við 
Sigríður fengum 
afar hæfa og 
skemmtilega 
menn með okkur 
í lið en fyrir-
fram vorum við 
búin að móta 
grófar hug-
myndir um 

hvernig við vildum breyta bílunum. Við vorum ekki 
búin að sjá bílana áður og er óhætt að segja að við 
höfum bæði fengið nett áfall við að sjá ástandið á 
þeim. En þetta var ofboðslega skemmtilegt verk-
efni.“

Síðast en ekki síst fá Finnur og Sigríður sext-
án þjóðþekkta einstaklinga til að keppa í tveggja 
manna liðum í rallíkrossi á rallíkrossbrautinni í 
Kapelluhrauni. „Það er óhætt að segja að þar hafi 
farið fram ein harðasta aksturskeppni Íslands-
sögunnar. Í fyrsta þætti leyfum við keppendum að 
kynnast aðstæðum og bílunum. Við Sigríður prófum 
brautina og fáum góða aðstoðarökumenn með okkur 
sem eiga eftir að koma áhorfendum mjög á óvart.“

Mikið blótað
Í næstu þáttum keppa tvö lið í útsláttarkeppni og 
í lokaþættinum stendur eitt liðið uppi sem sigur-
vegari. „Rallíkeppnin fékk viðurnefnið „helvítis 
djöfulsins“-keppnin enda komu þessi tvö orð ansi oft 
fyrir hjá keppendum. Það er óhætt að segja að tals-
vert mikið hafi verið blótað í keppninni. Í öðrum 
þætti mætast fyrstu tvö liðin sem eru skipuð Her-
manni Hreiðarssyni, fyrrum atvinnumanni í knatt-
spyrnu, og Ragnheiði Elínu Árnadóttur, iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra. Mótherjar þeirra eru Kormákur 

Geirharðsson, tónlistar- og 
athafnamaður, og Björk 

Eiðsdóttir, annar rit-
stjóri tímaritsins MAN. 
Áskrifendur Stöðvar 2 
eiga því svo sannarlega 
í vændum skemmti-
lega og fjöruga þætti á 
þriðjudagskvöldum.“

EIN HARÐASTA
AKSTURSKEPPNI
ÍSLANDSSÖGUNNAR
Bílaþátturinn Á fullu gazi hefst næsta þriðjudag á Stöð 2. Þar keppa 
þjóðþekktir einstaklingar í rallíi, bílaáhugamenn verða heimsóttir og 
umsjónarmenn gera upp gamlar druslur. Fjörugir og skemmtilegir 
þættir fyrir alla fjölskylduna. 

ÓUPPLÝST LÖGREGLUMÁL 
Kl. 20.45 sunnudaga
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Heilbrigð sál í hraustum líkama eru einkunnarorð næsta þáttar 
af Doktor með þeim Telmu Tómasson og Teiti Guðmundssyni. 
Þátturinn fjallar um andlega heilsu en hún er ekki síður mikilvæg en 
líkamleg heilsa.

„Geðraskanir er orð sem notað er yfi r andlega kvilla og sjúk-
dóma, en einkennin geta verið misalvarleg. Rætt verður við sér-
fræðinga á sviði geðlækninga og sálfræði, sem skýra út mismun-
andi geðraskanir,“ segir Telma. „Komið er inn á þætti sem margir 
munu kannast við leynt og ljóst hjá sjálfum sér.“ 

„Við ræðum einnig við einstaklinga sem hafa glímt við alvarlegar 
geðraskanir og við fáum innsýn inn í líf þeirra. Rætt er við hjúkr-
unarfræðing sem lýsir streitutengdum ofsakvíða sem rekja má til 
vinnuálags, en einkennin voru fyrst og fremst líkamleg og fl ögraði 
ekki að henni í fyrstu að huga að andlegri líðan sinni. Við ræðum 
einnig við ungan mann sem lýsir félagsfælni, kvíða, þunglyndi og 
tilraun til sjálfsvígs á þann hátt að það 
lætur engan ósnortinn.“

Þátturinn tekur einnig á því hvaða 
leiðir eru færar til að opna á vandann, 
en fólk er ekki alltaf meðvitað 
um að það sé með geðröskun. 
„Margir lifa því í mikilli vanlíðan 
án þess að koma vörnum við, 
en staðreyndin er sú að með 
réttri meðferð er unnt að hjálpa 
fólki við að ná bata, þannig að 
það geti bætt líðan sína og lífs-
gæði til muna.“

HUGAÐ AÐ AND-
LEGRI HEILSU

Kolbrún Björnsdóttir heldur áfram með upp-
lýsta umræðu í þætti sínum Kolla á Stöð 2 í 
kvöld. Umræðuefnið verður uppeldi barna 
og er leitast við að svara þeim spurningum 

sem brenna á foreldrum. María Hrönn 
Nikulásdóttir sálfræðingur er gestur 
þáttarins ásamt Kolfi nnu Bergþóru 
Bustos, uppeldis- og sérkennslu-
fræðingi. Nokkrir foreldrar bera fram 
áhugaverðar spurningar í þættinum 
og leitað verður svara við þeim. 

Víða hefur verið komið við í þáttum 
Kollu í vetur og fylgjast margir með 
þáttunum. Fjallað hefur verið um 

stjúpfjölskyldur, meðvirkni og fl eira. 

KOLLA RÆÐIR 
BARNAUPPELDI 

„Kristín er alvöru partístelpa 
með diskókúlu fyrir borðstofu-
ljós, svo sjón er sögu ríkari,“ 
segir Sindri Sindrason, sem í 
kvöld guðar á dyr hjá Kristínu 
Stefánsdóttur förðunarmeistara 
á Álftanesinu.

„Kristín býr í svakalega 
skemmtilegu húsi og er snill-
ingur í að raða hlutum saman. 
Stíllinn kemur úr öllum áttum 
og hjá henni er glys, glingur og 
fallegir hlutir frá aldamótunum 
1800 yfi r í nútímann.“ 

Sindra varð hreint ekki um 
sel í heimboði Kristínar.

„Það skemmtilegasta við 
heimili Kristínar er bíósalur 
með alvöru bíóstólum og 
bíóteppi. Kristín er ástríðufullur 
safnari hryllingsmynda og bauð 
mér í þvílíkan hrylling að ég 

ligg enn andvaka og skelfi ngu 
lostinn á nóttunni. Því ógeðs-
legri sem hryllingurinn er, því 
ánægðari er Kristín sem horfi r 
alltaf einsömul í rökkri bíósalar-
ins þegar enginn er heima,“ 
segir Sindri og hryllir sig.

„Það kom svo rosalega á 
óvart að Kristín elskar að þvo 
þvotta og þrífa. Þvottahúsið 
hennar er það háþróaðasta 
sem ég hef séð um dagana 
og þar er hugsað fyrir öllu. 
Mig undrar þessi þvottaáhugi 
margra en mér þykir fínt að 
skúra.“

HRYLLINGUR Á 
ÁLFTANESINU

R
USIR

msjón Helgu 
ag. Þáttaröðin 

agskrá í byrjun 
, morð og fleiri 

KOLLA 
Kl. 20.30 miðvikudaga

DOKTOR 
Kl. 20.10 fi mmtudag

HEIMSÓKN 
Kl. 20.10 í kvöld

Helga eignaðist frumburð sinn fyrir viku. Hún mun skíra dótturina á sunnu-
dag, sama dag og þátturinn fer í loftið.
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EVERTON - LIVERPOOL
Kl. 12.35 laugardagur

BARÁTTAN UM
BÍTLABORGINA
Stórleikur helgarinnar í enska boltanum er 
nágrannaslagur Everton og Liverpool á Goodison 
Park í Liverpool. Bein útsending frá leiknum hefst 
á laugardag klukkan 12.35 á Stöð 2 Sport 2.

Liverpool er í öðru sæti deildarinnar með 23 stig og getur komist á toppinn 
með sigri en Arsenal, sem er í efsta sæti með 25 stig, tekur á móti spútnikliði 
Southampton á laugardag klukkan 15.00. Nái Everton að sigra kemst liðið upp að 
hlið Liverpool með 23 stig svo búast má við að bæði lið leggi allt í sölurnar.

Steven Gerrard, fyrirliði Liverpool, veit hvers virði það er að sigra í þessum 
nágrannaslag. Hann ólst upp í Liverpool þar sem fólk skiptist í tvær fylkingar. 
Pabbi hans var Liverpool-aðdáandi en það voru harðir Everton-menn í móð-
urættinni. „Bróðir mömmu er mikill aðdáandi Everton og hann var með 2-3 
ársmiða á Goodison Park. Hann bauð mér með á nokkra Everton-leiki og reyndi 
að fá mig til að halda með Everton en pabbi og bróðir minn sáu til þess að ég 
missti ekki áhugann á Liverpool,“ rifjar Gerrard upp. Það er oft heitt í kolunum 
þegar Everton og Liverpool mætast og nokkrum sinnum hefur rauða spjald-
ið farið á loft. Steven Gerrard er eini leikmaðurinn sem hefur tvívegis fengið 
rauða spjaldið í viðureignum þessara liða.

Á sunnudag eru einnig tveir stórleikir. Gylfi Sigurðsson og félagar hans í 
Tottenham heimsækja Manchester City en bæði lið þurfa nauðsynlega á sigri að 
halda til þess að halda sér í toppbaráttunni. Tottenham er í 7. sæti með 20 stig 
en City í 8. sæti með 19. stig. Bein útsending frá leiknum hefst klukkan 13.15 
á sunnudag og strax að þeim leik loknum, eða klukkan 15.45, verður skipt yfir 
til Wales þar sem Aron Einar Gunnarsson og félagar hans í Cardiff City taka 
á móti meisturum Manchester United. Aron Einar er harður stuðningsmaður 
United og mætir þar „sínu liði“ í fyrsta sinn.

 

30.000 fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið 
hvar sem er og
hvenær sem er

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play, Windows store eða í App store og náðu í appið. 

MYNDIR HELGARINNAR

Frábær ævintýramynd um Harry Potter sem er á fjórða 
ári sínu í Hogwarts og þarf að taka þátt í Þrígaldraleik-
unum ógurlegu, þrátt fyrir að vera undir lögaldri. Þetta 
fer allt að hljóma sífellt meira ógnvekjandi þegar allt 
bendir til þess að þessi dularfulla þátttaka Harrys gæti 
leitt hann til hins ógnvænlega Voldemorts, sem er tal-
inn líklegur til að snúa aftur voldugri en áður.

HARRY POTTER AND THE 
GOBLET OF FIRE 
kl. 21.05 föstudag

BATTLE 
LOS ANGELES
Kl. 23.40 föstudag

Spennumynd frá 2011 
með Aaron Eckhart, 
Michelle Rodriguez og 
Bridget Moynahan í 
aðalhlutverkum. Óþekkt 
öfl  utan úr geimnum 
gera árás á jörðina og 
stráfella íbúana. Los 
Angeles er síðasta 
vígið þar sem loka-
bardagi mannkyns-
ins fer fram.

TO ROME WITH LOVE
Kl. 20.00 laugardag

Skemmtileg mynd frá 
2012 sem Woody Allen 
leikstýrir auk þess sem 
hann leikur í myndinni. 
Meðal annarra leikara 
eru Alec Baldwin, 
Roberto Benigni, 
Penélope Cruz, Judy 
Davis, Jesse Eisen-
berg, Ellen Page og 
Alison Pill.

HOW I SPENT MY 
SUMMER VACATION
Kl. 21.55 laugardag

Gamansöm spennu-
mynd frá 2012 með 
Mel Gibson í aðalhlut-
verki. Hann leikur eilífð-
arglæpamann sem er 
handtekinn eftir banka-
rán í Mexíkó en lífi ð 
innan fangelsismúr-
anna í Mexíkó er alls 
enginn dans á rósum.
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samstarfsaðila

milisins á stod2.is

Ríflega 25% afsláttur af miðum á fyrstu 10 sýningarnar.

strax að spara. Skrá
núna á www.stod2.is/vild

áðu kortin ykkar 
d 

sammstarfsaðilammmstarfsaðila.

Sækja þarf um Olís 
greiðslulykil til að 

fá afslátt

Kynntu þér 
tilboðin á 

stod2.is/vild

KYNNTU ÞÉR 
FLEIRI SPENNANDI 
TILBOÐ Á STOD2.IS

K
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TIL

50%
afsláttur af 

fjölskyldukortum
Stöðvar 2

40%
afsláttur af

bílaþvotti að utan 

20%
afsláttur af 
fatahreinsun

20% afsláttur af öllum vörum við fyrstu kaup.

10% afsláttur eftir það. Tilboð gildir aðeins í Fákafeni 11.

AFSLÁTT
UR20 AFSLÁTTUR

25

15% afsláttur af öllum vörum.

Tilboð gildir til 30. nóvember.
35% afsláttur af matseðli frá kl. 11-16 alla mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga.

Byrjaðu s
ú á

AFSLÁTT
UR15 AFSLÁTTUR

35

ÞÞúú ffæærr

10%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr.
 eða meira

a sa s

Sækja
greiðs
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f

Kyn
til

stod

áátttt hjá fjöldáátttt hhjá fjjöldrrðððð ssssjjjjááállffkkraaffaa aaffsslláá

ef verslað
.000 kr.

meira

12%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr. 
eða meira 



Tryggðu þér áskrift á www.stod3.is

BARNAEFNI 
ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni 
og skemmtilegir þættir 

fyrir yngstu 
áhorfendurna 

alla daga.

XX FFFFFFFFFFFFFFFFFFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr UUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX Factor USA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrowwwArrow

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppirrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaarriiiiieeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssss

Vampire 
Diaries

ÍÍ eeeelllddddhhhúúúúússsssiiiiiinnnnnnnuuuuuuuuuuu
hhhheeennnnaarrrr EEEEvvvvvvuuuuuuuuuuuuu
Í eldhúsinu
hennar Evu

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn   
NNNNNNNNNNNNNNNNNiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhtttttttttttttttttttttttttttt

Super Fun 
Night

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThhhhhhheeee MMMMiinnnnddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrroooojjjjeeeecccctttt

The Mindy
Project

NNNNNNNNNNNNNNNNiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiittttttttaaNikita

BBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssshhhhhhhhheeeeeeeeeeBanshee

PPrreeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiaaaaarrrrsssssssssssPretty Little Liars

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmGrimm

Dads

Shameless
„Frábær sjónvarpsþáttur 

sem grípur mann 
frá fyrsta augnabliki.“

– The Hollywood Reporter
 

Verðlaunaleikarinn 
William H. Macy 

leikur aðalhlutverkið 
í þessum mögnuðu 

þáttum.

Sleepy 
Hollow

Einn vinsælasti 
nýi þátturinn í 

Bandaríkjunum.
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Þriðjudagsþátturinn
með Frikka Dór
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Nýjar eldhættur á heimilum

SKIPULEGGÐU 
FLÓTTALEIÐ
Nauðsynlegt er að fjölskyldan geri 
áætlun um hvernig yfirgefa á heim-
ilið ef eldur kemur upp. Slík áætlun 
getur ráðið úrslitum um hvort allir 
komast heilir út. Ef unnt er skal loka 
rýminu þar sem eldur logar, það 
tefur útbreiðslu elds og reyks. 

Best er að öll fjölskyldan taki 
þátt í að gera áætlunina og æfi 
hana síðan. Brýnið fyrir ungum 
börnum að þau megi ekki fela 
sig inni í skáp eða undir rúmi. 
Mörg dæmi eru um að slökkviliðs-
menn hafi átt erfitt með að bjarga 
börnum úr brennandi húsum 
vegna þessa.

Við gerð flóttaáætlunar þarf að 
hafa í huga:

Að hafa tvær greiðar leiðir út 
úr íbúðinni og húsinu. Komið fyrir 
neyðarstiga þar sem þörf krefur.

Að allir viti að þeir eigi að fara 
út um leið og elds verður vart. 
Hringið á slökkvilið í 112 eins fljótt 
og auðið er.

Að ákveða fyrirfram stað þar 
sem allir hittast þegar út er komið. 
Þannig má ganga úr skugga um að 
allir hafi skilað sér út.

Miklar breytingar hafa orðið á tækjum og tólum 
á heimilum landsmanna undanfarin 10-15 ár. 
Áður var eitt sjónvarp á heimili en nú er algengt 
að mörg sjónvörp séu á heimili, jafnvel eitt í 
hverju svefnherbergi. Samkvæmt vef Slökkvi-
liðs höfuðborgarsvæðisins er sjónvarpið um 
20% orsakavaldur íkveikju af völdum rafmagns 
hérlendis. Því er mikilvægt að huga vel að stað-
setningu þeirra og góð regla er að slökkva 
ekki eingöngu á því með fjarstýringunni held-
ur taka það úr sambandi. Þegar slökkt er með 
fjarstýringu helst straumurinn á sjónvarpinu 
og brunahætta er því enn til staðar. Þá skipt-
ir engu hvort sjónvarpið er nýtt eða gamalt. Því 

er góð regla að tengja sjónvarpið í millistykki 
með slökkvara og slökkva þannig eftir notkun 
hverju sinni. 

Ljós í barnaherbergi verða sífellt skrautlegri 
og stærri. Röng stærð eða gerð á peru getur or-
sakað bruna vegna hitans sem myndast í ljósa-
stæðinu og því er mikilvægt að velja rétta peru 
í ljósið. 

Notkun á gaseldavélum hefur aukist mikið 
undanfarin ár. Nauðsynlegt er að velja allt-
af viðurkenndan búnað og láta fagmenn um 
uppsetningu vélanna heima fyrir. Logavörð-
ur er nauðsynlegur öryggisbúnaður og ef gas-
kútur er geymdur inni í skáp er nauðsynlegt 

að koma gasskynjara fyrir sem næst gólfi. Góð 
regla er að láta fagmenn yfirfara tækin reglu-
lega og mælt er með því að skipta um slöngur á 
fimm ára fresti.

Það er gaman að elda með gasi en huga þarf að öryggi.

PRÓFIÐ SKYNJARANN 
FJÓRUM SINNUM Á ÁRI
Best er að hafa reykskynjara í 
öllum rýmum. Setjið hann upp 
sem næst miðju lofts og aldrei 
nær vegg eða ljósi en sem nemur 
30 sentimetrum. Í langan gang 
skal setja skynjara við báða enda. 
Ef sjónvörp og tölvur eru í barna- 
og unglingaherbergjum skal setja 
reykskynjara í þau.
Reykskynjara þarf að prófa að 
minnsta kosti fjórum sinnum á ári 
og er gott að miða við jól, páska, 
sumar og haust. Til að prófa 
skynjara er prófunarhnappnum 
haldið inni þar til viðvörunarmerki 
heyrist. Gott er að leyfa heimilis-
fólki að heyra hljóðið svo það 
þekkist vel.
Ef stutt hljóðmerki heyrist frá 
skynjaranum á um það bil mínútu 
fresti þarf að endurnýja rafhlöð-

una. Hana þarf 
að endurnýja 

árlega og 
er gott að 
miða við að 
gera það í 

kringum jól. 
Líftími reyk-

skynjara er áætl-
aður um 10 ár. Gott er að skrá á 
bakhlið skynjarans hvenær hann 
var keyptur. Skynjarinn endist 
betur ef hann er ryksugaður að 
innan í hvert sinn sem skipt er 
um rafhlöðu.
 Heimild: Eldvarnabandalagið

STOMP

er aðalstyrktaraðili Hörpu

Miðasala á midi.is og harpa.is www.harpa.is/stomp

„Sannir sviðstöfrar“ 
  Sunday Telegraph

    Eldborg — sýnt í desember
Harpa kynnir STOMP í samstarfi við Stomp Productions  
og Glynis Henderson Productions 
Sýningin sameinar leikhús, dans og hryntónlist og hefur farið sigurför 
um heiminn. Býðst Íslendingum nú tækifæri til að sjá þetta magnaða 
sjónarspil hér á landi — ferskara og hraðara en nokkru sinni! 
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til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

BMW X5 e.0D E70 Diesel 6/2009 
ek.47þús. Sjálfskiptur. 1 eigandi. 
Nýkominn úr 45þús km skoðun. 
Umboðsbíll. Ökutæki er í sal. Ásett 
verð 8.590.000.- Rnr 310554

Toyota Land Cruiser 120 Gx Diesel 
4/2007 ek.122þús. Sjálfskiptur. 
Búið að skipta um spíssa. 1 eigandi. 
Dráttarbeisli. NÝ dekk. Ásett verð 
5.290.000.- Rnr.310333

Honda Civic 5DR 3/2013 ek.27þús. 
Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 17” 
Álfelgur. Loftkæling. Mjög fallegur 
bíll. TILBOÐSVERÐ 2.990.000.- 
Rnr.310603

Toyota Corolla S/D Sol 1/2004 
ek.120þús. Sjálfskiptur. 
Nálægðarskynjarar. Allt nýtt í 
bremsum. Ásett verð 1.090.000.- 
Rnr.104219

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

AUDI A6 3.2 new Quattro biluð 
vél. Árgerð 2005, ekinn 146 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.590.000. 
Rnr.133528. Rétt ásett verð 2990 
þús. Upp síma 696-1001 . Bifreiðin er 
staddur á eðalbílum.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TILBOÐ 2.390.000.-
BMW M5 401 HÖ. Árgerð 1999,ek.
aðeins 146.þ km,6 gírar,hrikalega 
vel með farinn,nýjar M5 felgur og 
bremsur,ný olíu á öllu,er á staðnum.
Rnr.104009.S:562-1717.

TILBOÐ 3.990.000.-
M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4 - 9 
MANNA.Árg.‘06,ek.aðeins 115.þ km,einn 
eigandi,lítur vel út,háþekja,5 gíra,er á 
staðnum.Rnr.104036. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2013, 
ekinn 15 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.160.000. Rnr.181352. uppl. í 
síma 570-5220 Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Range Rover Sport HSE Árgerð 2006, 
ekinn 109þ.m. Allur nýyfirfarinn hjá 
Eðalbílum. Ný dekk. Flott eintak! Verð 
3.990.000kr. Raðnr 155443. Sjá nánar 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Lynx 600rs Árgerð 2008 120” Ekinn 
2300km Verð 890.000.-

Polaris sks 800 Árgerð 2003 144” 
Rafstart & töskur Ekinn 4500 km Verð 
490.000.-

Lynx Xtrim 800 Árgerð 2008 144” 
Rafstart,negldur,stýrishækkun. Ekinn 
5200 km Verð 990.000.-

Ellingsen
Fiskislóð 1, 101 Reykjavík

http://www.ellingsen.is

KIA Ceed w/g ex 1.6 new disel beinsk.. 
Árgerð 2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.990498. 6 ár 
eftir af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ B 200 cdi blue 
efficiency. Árgerð 2012, ekinn 4 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000. 
Rnr.160815.

VW Touareg v6 disel. Árgerð 2006, 
ekinn 134 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.160827.

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð 
2011, ekinn 46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.490.000. Rnr.990597.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

KLÁRT Í SNJÓINN
CAN-AM Outlander 800 max 
götuskráð. Árgerð 2007, ekinn 7 Þ.KM 
krókur töskur Auka felgur með stærri 
dekkjum fylgja Verð 1.680.000. lán 
1.100.000 Rnr.124174.

2012 ÁRGERÐ BESTA 
VERÐINU

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2012, 
ekinn 53 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.580.000. lán 1.920.000Rnr.194037.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

MMC Pajero. Árgerð 2009, ekinn 
75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.950.000. Rnr.100308.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

GULLMOLI EYÐIR LITLU
Til sölu Opel Astra Árg 03 Ek. 
135.þ 1200cc, Beinskiptur Sk. 2014 
Yfirfarinn og í toppstandi Ekki skipti. 
Verð: 690.000.- Upp.l 893-8325/Árni

Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf 
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll 
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín 
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in 
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4 
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á 
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum, 
metan/bensín/díselbílum. Íslensk 
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í 
boði. islandus.is - S.5522000.

 0-250 þús.

Peugeot 306 Station. Ek. 153þús. Árg. 
‚99. V. 120þús. Skoðaður ‚14. S. 864 
6489

 500-999 þús.

ÞESSI ELSKAR SNJÓINN!
 JEEP LIBERTY RENEGADE 4X4 
2002 ek.145 þús km. ný vetrardekk, 
kastarar,topplúga, millikassi með val 
um afturhjoladrif og 4x4 og lágt drif, 
mjög flott eintak! ásett verð 1100 þús 
TILBOÐ 890 ÞÚS möguleiki á 100% 
láni visa/euro s.841 8955

4X4 GLÆNÝ VETRARDEKK!
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 árg‘ 98 
ek.180 þús, beinskiptur, skoðaður 14 , 
hiti í sætum, ný vetrardekk! verð 550 
þús möguleiki á 100% visaeuro láni 
s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU.

 TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 24 
V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, radar, 
dýptarmælir, sjálfstýring, STK. Verð 
7.9 millj. Ýmis Skipti koma til greina. 
Tilboð óskast Uppl síma 696-1001

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

VW - SKODA - VARAHLUTIR 
Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum flestar 
tegundir bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 
3400 & 893 2284. www.japanskarvelar.is / 
www.carparts.is japvel@carparts.is

VÉL ÓSKAST
Óskast í Toyotu Avensis árg 2002. 
Uppl. í s. 564 2488

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

 Búslóðaflutningar

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

BÓKHALD OG 
SKATTFRAMTÖL

Fyrir einstaklinga, einyrkja og félög. 
Áralöng reynsla. Dignus ehf - dignus.
is - s: 699-5023.

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

Bátur til sölu 

Til sölu m.b. Kiddi RE 89 ( 2488 )

Uppl. gefur Arnar í síma 8939742 og arnar@imj.is. 

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Huginn Þór Grétarsson, framkvæmda-
stjóri Óðinsauga útgáfu, gefur út 35 
bækur á þessu ári. Hann hefur rekið 
fyrirtækið í um fjögur ár og aðallega 
sérhæft sig í útgáfu barna- og unglinga-
bóka.

„Í fyrra var ég með um átján til 
tuttugu bækur og árið þar á undan var 
ég með um tíu bækur. Útgáfan hefur 
því tvöfaldast milli ára. Þrátt fyrir það 
hefur þessi bókamarkaður verið svolítið 
erfiður undanfarin ár. Styrkleiki minn er 
sá að ég er ekki með mikla yfirbygg-
ingu eða gamlar syndir og mér hefur 
því gengið ágætlega að vaxa,“ segir 
Huginn. 

Spurður hvort það hafi verið erfitt 
fyrir lítinn einyrkja að komast í hillur 
bókaverslana segir hann að það hafi 
ekki verið auðvelt í fyrstu. 

„Það er mjög erfitt í rauninni að 
réttlæta dreifingu á einni til tveimur 
bókum. En eftir því sem á leið byggði 
maður upp samstarfsflötinn og þetta 
stækkaði ár frá ári. Eymundsson er 
langmikilvægasti smásöluaðili minn 
á ársgrundvelli og ég er með allar 
mínar bækur þar. Það sama má segja 
um Hagkaup og A4 og það má ekki 
gleyma þessum stöku búðum eins og 
Iðu og Máli og menningu. Svo koma 
stórmarkaðirnir eins og Bónus og Nettó 
og þeir eru meira að einblína á að velja 
rjómann fyrir jólin.“

Huginn segir að hann hafi markvisst 
reynt að gefa óþekktum íslenskum rit-
höfundum tækifæri til að gefa út bækur. 

„Margir áttu engan séns á að gefa út 
barnabækur hjá öðrum útgefendum ef 
þeir voru ekki búnir að skapa sér nafn 
fyrir kreppu,“ segir Huginn.

„Árið í ár vekur manni væntingar því 
sumarið var gríðarlega gott og fór að 
slaga upp í jólavertíðina í fyrra. Ég sé 
því fram á að þetta verði mjög góð jól 
fyrir útgáfuna.“ 

Útgáfufyrirtækið Forlagið gefur út 
flesta bókartitla fyrir þessi jól eða 
um 21 prósent af þeim titlum sem 
nefndir eru í Bókatíðindum 2013. 
Bækur fyrirtækisins eru seldar undir 
merkjum JPV, Máls og menningar, 
Vöku-Helgafells og Iðunnar.  

Forlagið varð til árið 2008 með 
samruna tveggja fyrirtækja, JPV 
útgáfu ehf. og Vegamóta ehf. Sam-
keppniseftirlitið taldi þá nauðsynlegt 
að setja fyrirtækinu ýmis skilyrði svo 
samruninn myndi ekki skaða sam-
keppni á íslenskum bókamarkaði og 
fyrirtækið tók þátt í að móta þau. 

Tveimur árum síðar lagði Sam-
keppniseftirlitið 25 milljóna króna 
stjórnvaldssekt á Forlagið vegna brota 
gegn tveimur skilyrðum.   

Stjórnendur fyrirtækisins voru 
ósáttir við þá ákvörðun og skutu 
henni til áfrýjunarnefndar sam-
keppnismála. Nokkrum mánuðum 
síðar staðfesti nefndin að Forlagið 
hefði framið umrædd brot. Þá ákvað 
Forlagið að kæra ákvörðunina til 
Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem 
málið er nú til meðferðar. 

„Það voru kvaddir til dómkvaddir 
matsmenn sem hafa nú skilað 
greinargerð sinni og næsta þinghald 
verður um miðjan desember. Okkar 
skoðun er einfaldlega sú að ákvörðun 

áfrýjunarnefndar 
og Samkeppnis-
eftirlitsins hafi 
verið röng og því 
kærðum við,“ 
segir Egill Örn 
Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri 
Forlagsins.  

Páll Gunnar 
Pálsson, for-

stjóri Samkeppniseftirlitsins, segir 
að stofnunin hafi nú til skoðunar 
hvort tilefni sé til að gera breytingar 
á áðurnefndum skilyrðum eða fella 
þau niður. 

„Það er núna til athugunar hvort 
Forlagið sé enn í markaðsráðandi 
stöðu eins og við töldum vera við 
samrunann,“ segir Páll.  

Forlagið með 
flesta bókartitla 

PÁLL GUNNAR 
PÁLSSON

HUGINN ÞÓR 
GRÉTARSSON, 
framkvæmdastjóri 
Óðinsauga

Sala sumarsins svipuð 
og jólavertíðin í fyrra

JÓLABÓKAFLÓÐIÐ HAFIÐ Um sjö hundruð bókartitlar eru til sölu fyrir þessi jól samkvæmt skráningu Félags íslenskra bókaútgefenda.
 FRÉTTBLAÐIÐ/VALLI

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo XC60 AWD, D4 dísil, 20 ventlar, 5 strokkar, 181 hö, tog 420 Nm, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,4 l/100 km. CO2 169 g/km. 
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

komdu og skoðaðu nýjan volvo xc60 í brimborg í dag. opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.

Njóttu ferðarinnar til botns í einstakri hönnun og skandinavískum lúxus. Margverðlaunaða öryggiskerfið Borgaröryggi 
er staðalbúnaður í Volvo XC60. DSTC stöðugleikastýrikerfið leiðréttir mistök í akstri og CTC beygjuspólvörnin gerir þér 
kleift að taka beygjur á meiri hraða, með aukinni mýkt og öruggar en áður. Veghæðin er heilir 23 cm undir lægsta punkt. 
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Viðmótsbreyting sú sem nýverið var gerð 
á Mentor-námsumsjónarkerfinu er fyrsta 
skrefið í að innleiða nýja kynslóð hugbún-
aðarins. Í nýrri útgáfu er að sögn Vilborgar 
Einarsdóttur, framkvæmdastjóra Mentors, 
að finna allmikla viðbót við kerfið og nýjar 
einingar.

„Við byrjuðum á Íslandi, en viðmótið fyrir 
foreldra og nemendur er að koma út í öllum 
löndum. Síðan erum við að sérsníða kerfið 
að nýrri íslenskri aðalnámsskrá,“ segir Vil-
borg. Í þeirri vinnu segir hún líka byggt á 
aðlögun kerfisins að nýrri námsskrá Svía, 
Breta og Svisslendinga. 

Ný kynslóð á nýju ári
„Við erum að gera kerfi sem getur aðlagast 
mismunandi námsskrám. Námsskráin er 
að segja má hjartað í kerfinu okkar og um 
hana snúast verkferlarnir í skólunum.“  
Innleiðingu nýrrar námsskrár hér segist 
Vilborg telja eitt af mikilvægustu verkefn-
um þjóðarinnar. „Í grunninn snýst þetta um 
hvers konar nám við viljum veita börnun-
um okkar og hvers konar hæfni við viljum 
að börnin okkar búi yfir þegar þau koma 
út í lífið. Þetta snýst um framtíð lands og 
þjóðar, ekki bara einhver verkefni inni í 
ráðuneyti.“

Vilborg segir von á fyrstu einingum nýju 
kynslóðarinnar fyrir íslenska skóla í byrj-
un næsta árs. „Þetta kerfi hefur þegar verið 
tekið í notkun í Bretlandi og verður tilbúið 
í ágúst í Svíþjóð, en innleiðing er mislangt 
komin eftir mörkuðum.“ 

Fimmtungshlutur í Svíþjóð
Kerfið segir Vilborg hins vegar svo öflugt 
að það standi undir fleiri milljónum notenda. 

„Við hugsum þetta sem kerfi sem hægt er 
að fara með til Evrópu og erum að gera 
það.“ Núna er Mentor hins vegar starfandi 
í fimm löndum og sinnir um hálfri milljón 
notenda. „Við erum að stíga fyrstu skrefin 
inn á markaði eins og Bretland, Þýskaland 
og Sviss. Í Svíþjóð erum við í sterkri stöðu 
með um 20 prósenta markaðshlutdeild.“ 

Tækifæri Mentors segir Vilborg hins 
vegar byggjast á þeim breytingum sem 
unnið er að í kennsluumhverfi landanna 
og það kalli á aukið utanumhald kennara. 
Núna sé í auknum mæli notast við margvís-
lega nýmiðlun, rafræn kennslugögn, öpp og 
netið auk bóka. „Þeir eru að breyta náms-
skrám sínum og þá opnast gluggi til að koma 
inn á markaðinn með nýja og ferska lausn 
sem byggist á þekkingu frá fimm löndum.“

Keppinautarnir segir Vilborg að séu 
mestanpart staðbundin fyrirtæki, en sér-
staða Mentors felist í víðfeðmari nálgun þar 
sem nýtt sé þekking á fleiri mörkuðum og 
svæðum. Núna segir Vilborg áherslu lagða 
á markaði þar sem fyrirtækið hafi náð fót-

festu en stefnan sé hins vegar á starfsemi 
á heimsvísu. 

Peninga þarf í uppbyggingu
„Tækifærin eru þarna. Í geiranum er gríðar-
legur vöxtur, eins og sést til dæmis á notkun 
nýrrar tækni, hvort sem það eru spjaldtölvur 
eða krakkar að nota símana sína. Til þess að 
tryggja að unnið sé eftir markmiðum aðal-
námsskrár í þessu nýja umhverfi þarf kerfi 
sem nær utan um alla þessa hluti.“ 

Vilborg segir stefnuna hjá Mentor setta 
á áframhaldandi uppbyggingu og það kalli 
á fjármagn. „Við erum eitt af þessum svo-
kölluðu vaxtarfyrirtækjum með gríðar-

lega möguleika og erum að fjárfesta bæði í 
lausninni og í sókn inn á ný markaðssvæði.“ 
Að tryggja fjármagn til vaxtar geti aftur á 
móti verið þungur róður á stundum. „Við 
erum í þeirri stöðu að vera háð gjaldeyris-
höftum og það er snúið fyrir erlenda fjár-
festa. Svo erum við eitt af þessum fyrir-
tækjum sem geta bara tekið út vöxt á 
erlendum mörkuðum.“ Því sé fjár þörf, en 
það sé viðvarandi slagur. Fyrirtækið sé að 
verða komið með tæknilausnina, sem sé  
mikilvægt fyrir fjárfesta, en nú vanti fjár-
magn í sölu og markaðssetningu. „Og það 
er náttúrulega draumur fjárfesta að koma 
inn í þannig fyrirtæki.“

Gluggi opnast með nýjum námsskrám
Stöðugur barningur er að laða að fjárfesta sem stutt geta við vöxt og útrás Mentors. Fyrirtækið er með góða 
fótfestu hér og í Svíþjóð. Reynt er að sæta lagi í útrás við innleiðingu nýrra námsskráa í öðrum Evrópulöndum.

VILBORG EINARSDÓTTIR  Fyrirtæki í örum vexti þarf stöðugt að vera á höttunum eftir fjármagni til að standa 
undir útþenslu starfseminnar. Vilborg segir að nú sé kerfið til, það sem vanti sé fé til kynningar og markaðsstarfs. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NÝTT VIÐMÓT MENTORS Fyrsta skrefið í innleiðingu á 
nýrri kynslóð námsumsjónarhugbúnaðar Mentors var 
breyting á viðmóti í vefumhverfi notenda.
 MYND/SKJÁSKOT

„Ég er búinn að þekkja Hrund í u.þ.b. tíu ár en við 
kynntumst fyrst í gegnum vinnuna þegar við tók-
umst aðeins á við samningaborðið. Hrund er mjög 
heilsteypt og traust. Hún nálgast öll mál af mikilli 
yfirvegun og vinnur sína heimavinnu vel. Hrund 
hefur öðlast víðtæka reynslu í stjórn og rekstri fyrir-
tækja sem gerir það að verkum að hún er vel læs á 
fólk, rekstur og fjármál. Hún er hress og skemmtileg 
og kemur til dyranna eins og hún er klædd.“

KEMUR TIL DYRANNA EINS OG HÚN ER KLÆDD

HREGGVIÐUR 
JÓNSSON, forstjóri 
Veritas Capital.

„Það er ansi margt hægt að segja 
um Hrund. Hún er mjög skipu-
lögð. Fljót að greina aðalatriðin frá 
smáatriðum og afkastamikil. Hún 
er góður stjórnandi, sem á auðvelt 
með að fá fólk til að vinna með 
sér og leiða teymi. Hún er mjög 
útsjónarsöm og er fljót að setja 
sig inn í hlutina. Hrund er frábær 
samstarfsfélagi, mikill húmoristi 
og mjög skemmtileg.“

FRÁBÆR SAMSTARFSFÉLAGI

SIGSTEINN 
GRÉTARSSON, 
aðstoðarforstjóri 
Marels.

Hrund Rudolfsdóttir er framkvæmdastjóri 
Veritas og tók hún við því starfi 15. október sl. 
„Þetta er gott fyrirtæki að starfa hjá og starfs-
andinn er mjög skemmtilegur. Veritas er móð-
urfélag fjögurra fyrirtækja, Vistor, Distica, 
Artasan og Medor, sem öll eru tengd lyfja- eða 
heilbrigðismálum,“ segir Hrund. Hún er mennt-
aður viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og 
útskrifaðist 1994. „Svo fór ég til Kaupmanna-
hafnar og fór í mastersnám í alþjóðaviðskiptum 
hjá Copenhagen Business School.“ Hún bjó svo í 
Kaupmannahöfn í sjö ár áður en hún kom aftur 
til Íslands og hóf störf hjá Lyfjum og heilsu.

Hún vann áður hjá Lyfjum og heilsu um ára-
bil, fyrst sem rekstrarstjóri og svo sem fram-
kvæmdastjóri. „Þar sem ég var áður í lyfjageir-
anum er hægt að segja að ég sé komin aftur 
heim. Einnig var ég í stjórn Veritas í fjögur ár 
áður en ég kom til starfa sem framkvæmdastjóri. 
Það er gott að koma inn í félag sem maður hefur 
haft kynni af áður, bæði sem viðskiptavinur og 
stjórnarmaður. Ég þekki ýmsa hluti og get þá ein-
beitt mér betur að fólkinu, ferlunum og að kynn-
ast innviðunum.“

Áður en hún hóf störf hjá Veritas var Hrund 

framkvæmdastjóri starfsþróunar hjá Marel, þar 
sem hún vann frá ársbyrjun 2009. „Það var góður 
tími með frábæru samstarfsfólki, sem ég gekk 
með í gegnum umfangsmikið sameiningarferli 
Marels og Stork og það var mjög skemmtilegt.“

Hrund er gift Kristjáni Óskarssyni og saman 
eiga þau þrjár dætur. Helsta áhugamál hennar er 
hestamennska en þau hjónin eiga hesta. „Ég spila 
líka brids. Maður þarf bæði að þjálfa líkama og 
huga. Mér finnst gaman að lesa og er í bráð-
skemmtilegum bókaklúbbi. Ég hef líka gaman 
af laxveiði og í rauninni veiði almennt. Seinustu 
árin var ég farin að ganga á fjöll, en er í pásu 
frá því þar sem ég sleit krossband fyrir mán-
uði. Svo á ég sumarbústað í Borgarfirði og ef ég 
gæti myndi ég eyða meiri tíma þar. Það er rosa-
lega gott að vera í sveitinni. Æðisleg staðsetning 
örstutt frá bænum. Það stutt að maður vílar ekki 
fyrir sér að keyra fyrir eina nótt.“

Aðspurð hvernig Hrund varð fyrir slíkum 
meiðslum segir hún: „Maður á ekki að láta plata 
sig í fótbolta þegar maður er kominn yfir fer-
tugt og ákveða svo að tækla einhvern. Það gekk 
ágætlega fyrir sig þegar ég var 16-18 en eftir 
fertugt er það ekki góð hugmynd. Ég sleit kross-
bandið á mínum seinustu dögum hjá Marel, í góð-
gerðarfótbolta fyrir SOS barnaþorp. Þannig að 
ég fórnaði krossbandinu fyrir góðan málstað. Ég 
get huggað mig við það.“

Nauðsyn að þjálfa bæði líkama og huga
Hrund Rudolfsdóttir tók nýverið við starfi framkvæmdastjóra Veritas. Meðal helstu áhugamála hennar eru hesta-
mennska, bridds og veiði og ef henni gæfist meiri tími myndi hún vilja eyða meiri tíma í sumarbústað í Borgarfirði.  

„Ég gæti ekki óskað mér betri litlu systur 
en Hrund er. Þegar hún var yngri var hún 
býsna ákveðin, svo ekki sé meira sagt og 
til nokkrar sögur af því. Hún hefur mikið 
keppnisskap og er metnaðarfull í öllu því 
sem hún tekur sér fyrir hendur, vill gera 
alla hluti vel. En hún ber líka umhyggju 
fyrir öðrum, fjölskyldu og vinum, og sinnir 
þeim vel og vinahópurinn er stór. Það er 
sannarlega aldrei lognmolla í kringum hana 
Hrund, alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi.“

ALDREI LOGNMOLLA Í KRINGUM HRUND

ÁSRÚN RUDOLFS-
DÓTTIR, gæðastjóri 
Vegagerðarinnar.

HRUND RUDOLFSDÓTTIR, 
framkvæmdastjóri 

Veritas.

SVIPMYND
Samúel Karl Ólason | samuel@frettabladid.is

FRÉTTAVIÐTAL
Óli Kristján Ármannsson | olikr@frettabladid.is
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Páll Matthíasson, settur forstjóri Landspítalans.

Hin
hliðin

Í boði um daginn steig kona fram 
og ræddi af dauðans alvöru um 
klemmdar rasskinnar. Hún dró upp 
mynd af manneskju með stífan 
afturenda, afleiðingar dómhörku og 
ósveigjanleika viðkomandi. Skila-
boðin voru þau að með minni 
áreynslu næðum við betri árangri. 
Frásögnin vakti kátínu en einnig til 
umhugsunar og skildi eftir sig bæði 
mynd í huganum og tilfinningu í 
kroppnum sem fylgdi manni út í 
kvöldið.

Indra Nooyi
Sömu áreynslulausu skilaboð sendi 
Indra Nooyi, forstjóri PepsiCo, frá sér 
í erindi sínu á hátíðarfundi Ölgerðar-
innar í byrjun mánaðarins. Þar 
ræddi hún um samfélagslega ábyrgð 
fyrirtækisins en fór síðan á kostum 
þegar hún lýsti stjórnunaraðferðum 
sínum og sagði frá verkefnum sem 
hún hefur staðið frammi fyrir ásamt 
því hvernig hún lagði til atlögu við 
þau. Indra er ein af valdamestu 
konum heims og var það hvalreki 
fyrir íslenskt viðskiptalíf að heyra í 
henni. Hún lagði áherslu á að til að 
ná árangri þyrftu hugur, hjarta og 
hönd að vinna saman. 

Auðmjúk
Hjartað verður að vera með í því 
sem þú gerir annars er það ekki satt, 
sagði hún. Aðspurð hvort hún teldi 
að aðferðir hennar væru til komnar 
af því að hún væri kona svaraði hún 
því til að hún spáði ekkert í það því 
hún gerði þetta af sannfæringu. Hún 
tók dæmi af bréfi sem hún sendir 
foreldrum starfsmanna sinna þegar 
tilefni er til, þar sem hún þakkar 
þeim fyrir þann góða einstakling 
sem þau hafa alið af sér og lýsir 
hvernig eiginleikar hans/hennar 
nýtast í starfi. Hún er auðmjúk 
gagnvart starfsfólkinu og leggur sitt 
af mörkum til að hjálpa því að ná 
árangri og þróa persónulega hæfni 
sína sem aftur hjálpar fyrirtækinu að 
vaxa. Áhugavert ekki satt?

Fjölbreytni 
Í septemberblaði Harvard Business 
Review birtist rannsókn á 24 for-
stjórum og árangri þeirra mældum 
út frá fjölbreytileika. Forstjórarnir 
voru sammála um að fjölbreytileiki 
væri nauðsynlegur bæði út frá við-
skiptalegum og menningarlegum 
sjónarmiðum. Mörg þeirra mæla 
fjölbreytileikann í sérstakri fjölbreyti-
leikavísitölu í þeirri vissu að það 
sem er árangursmælt sé framkvæmt. 
Þau segja lykilatriði í að vekja áhuga 
kvenna á fyrirtækjum sé að hafa 
konur meðal stjórnenda og leiðtoga 
fyrirtækjanna því það tryggi fjöl-
breytileika og betri árangur. Einfalt?

Lærum af valdamesta fólki heims.  
Gætum að fjölbreytileika með sann-
færingu og auðmýkt að leiðarljósi, 
látum hug, hjarta og hönd leiða 
okkur og byggjum þannig upp öflugt 
viðkiptalíf, það einfaldlega virkar.

Klemmdar
rasskinnar

INGIBJÖRG GRÉTA 
GÍSLADÓTTIR

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

HIMNAMÁLUN
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt 
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson 
málarameistari S: 851-1960. 
himnamalun@gmail.com

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

 Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Byggingarvinna á góðu verði. Góð 
gæði, vinnu um helgar og á kvöldin. 
Uppl. í S. 771 8013

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga 
reynsla. Þorsteinn s. 893 6994

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt 
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli 
geta fylgt. s. 8498700.

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái í tarrot og bolla. Uppl. í s. 894 
7494

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu 
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar. 
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu 
og vönduðustu hitaveituskeljar á 
markaðnum í dag. Litir: Svört og 
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar. 
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta 
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is 
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun 
Fiskikóngsins)

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS 
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 
8-18 og lau 10-16.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Vélar og verkfæri

Vantar vikurklippur og múrdælu. s. 
847 6391

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS 

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár í 
röð. Viamax fullnægingarkremið sem 
virkar, Fleshlight fyrir hann o.fl. Tökum 
millifærslu og greiðslukort.Sendum 
um allt land www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Ég náði árangri með Herbalife. Frítt 
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920, 
rkbald@simnet.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ERFITT BARN EÐA 
UNGLINGUR?

Þá er hjartanærandi uppeldi fyrir 
þig af því HNA umbreytir, byggir upp 
innri styrk, sjálfsmat og einbeitingu. 
Námskeið hefst í kvöld þriðjudag 
kl 19:30. Uppl í s 615 2161 eða 
gretajondottir@internet.is

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

9 vikna toy poodle tík til sölu, 
ættbókarfærð hjá HRSÍ. uppl. í síma 
692-7944 eftir kl. 16

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2. herb. c.a 45fm íbúð á sv. 108 
Vogahv. fyrir reglus., reykl. og 
barnlaust par eða einstakl. eldri en 30 
ára. 105 þús. Uppl. í s. 898-7868 milli 
kl. 13-17.

BÍLSKÚR Í HLÍÐUNUM
20 fermetra bílskúr í 105 til leigu. 
Laus frá 1. desember. Óskað eftir amk 
árs leigutíma. Uppl. s. 856 5335 og 
867 6625.

Til leigu glæsileg sérhæð í Mosfellsbæ, 
212fm m. bílskúr. 3 svefnh. Laus frá 
01. des. Uppl. í s. 699 3737 vatnsk@
simnet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4 herbergja íbúð til leigu 
frá 1 janúar eða febrúar Skilvísum 
greiðslum heitið Uppl. Í síma 772-6658

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
AUÐBREKKU 25 (GAMLA 

TOYOTAHÚSIÐ)
150 - 1500 fm húsnæði sem hægt 

er að nýta sem lagerhúsnæði, 
fyrir léttan iðnað eða verkstæði. 

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 
Höfum einnig til leigu skrifstofur 

frá 20 fm
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 

s. 661-7000

TIL LEIGU SKRIFSTOFUR 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
NÝBÝLAVEGI 8 (GAMLA 

TOYOTAHÚSIÐ)
20 - 50 fm vel staðsettar 

skrifstofur eða skrifstofuhæðir 
3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 
s. 661-7000

Höfum til leigu í þessu húsi 
ca 1100 fermetra þjónustu og 
iðnarðarhúsnæði á efri hæð. 
Húsnæðið er snyrtilega innréttað með 
móttöku rými og og góðri aðstöðu 
fyrir starfsmenn Uppl. síma 696-1001.

Gott 150fm atvinnulagerhúsnæði á 
góðum stað í Garðabæ til leigu. Einar 
innkeyrsludyr. Uppl. í s. 699 3737 
vatnsk@simnet.is

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir starfsmanni í hlutastarf 
í sal og eldhús. 18 ára aldurstakmark. 
Áhugasamir sendið ferilskrá á 
rubytuesdayice@gmail.com Ruby 
Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

Vantar aðila vanan húsamálun í 
tímabundin verkefni. Uppl. í síma 
896 3982

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Heitasta upptakan! Kamilla hjá 
SexyIceland.com hljóðritaði sjálfa 
sig fyrir Rauða Torgið. Upptakan er 
frábær og endaspretturinn alveg 
magnaður! Hlustaðu núna í s. 905-
2002 og 535-9930, uppt.nr. 8307.

Tvær fallegar ungar konur, vinkonur, 
vilja kynnast karlmanni. Rauða Torgið, 
s. 905-2000 og 535-9920, augl.nr. 
8369.

Karlmaður, leitar þú kynf. 
tilbreytingar? 100% leynd, nýjar 
auglýsingar daglega í s. 905-2000 og 
535-9920.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Laufrimi 28 – Sérinngangur
Opið hús í dag frá kl. 17:30-18:00  

Stórglæsileg 98,5 fm - 3ja herb. íbúð á 1.hæð. Glæsilegt 
eldhús og baðherbergi. - Rúmgóð herbergi og stofa. Sérinn-
gangur og suðursvalir. Mjög góð eign! Allar nánari uppl. og 
skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038
Opið hús í dag milli kl.17:30 og 18:00 – Verið velkomin!

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  61,5 millj.

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 20. nóv. 17:30 - 18:00

10109109109111111  ReReykjyk avív k

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Fallegt raðhús 346,8 m²
• Auka íbúð á jarðhæð 97,1 m² 3ja
• Tvöfaldur bílskúr
• Frábær staðsetning innan hverfis

Melsel 6
raðhús

Auglýst eftir framkvæmdastjóra
Hestamannafélagið Sprettur, sem er sameinað félag 
hestamanna í Garðabæ og Kópavogi með aðstöðu á  
Kjóavöllum, auglýsir eftir framkvæmdastjóra. Um er að  
ræða 50% starf og er reiknað með að viðkomandi geti hafið 
störf um næstu áramót. Starfið felst m.a. í markaðssetningu 
og útleigu á fasteignum félagsins, færslu bókhalds, 
fjármálastjórn og öðru  sem viðkemur rekstri þess.  
Ekki er gerð krafa til þess að viðkomandi sé hestamaður.

Umsóknum skal skilað á netfangið radning@sprettarar.is 
eigi síðar en 01.12. 2013. Sé óskað frekari upplýsinga um 
starfið má beina þeim spurningum á sama netfang. 
Þá er bent á heimasíðu félagsins, sprettarar.is

Stjórn Hestamannafélagsins Spretts
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 

Elsku hjartans vinur okkar,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

KOLBEINN ÞORSTEINSSON
fyrrverandi blómakaupmaður

frá Vatnsleysu í Biskupstungum,

sem lést sunnudaginn 10. nóvember, verður 
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn 
22. nóvember kl. 13.00.

 
Ynja Sigrún Ísey
Ágústa Harpa Kolbeinsdóttir
Sigurður Heimir Kolbeinsson
Þorsteinn Örn Kolbeinsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir,  
móðir, tengdamóðir og amma,

JÓNA HAFSTEINSDÓTTIR
Þrastarhöfða 24, Mosfellsbæ,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Hömrum, 
Mosfellsbæ laugardaginn 16. nóvember. Útförin fer fram frá 
Háteigskirkju miðvikudaginn 27. nóvember kl. 13.00.

Kristján Tryggvason
Steinunn Sigurbjörnsdóttir
Steinunn L. Ólafsdóttir Jeannot Tsirenge
Kristrún Kristjánsdóttir Gunnar Fjalar Helgason
Hrannar B. Kristjánsson Björg Eir Birgisdóttir
Thelma, Aron, Daníel, Oliver, Sara, Emelía, Alex og Gabríel

Okkar elskulega móðir, 
 tengdamóðir, amma og langamma,

ÓLAFÍA GUÐBJÖRNSDÓTTIR 
áður til heimilis að Hjallabraut 33, 

Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði sunnudaginn 17. nóvember. Útförin 
fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks Hrafnistu Hafnarfirði fyrir hlýhug og góða umönnun.

Lilja S. Mósesdóttir        Halldór Ó. Bergsson
Þórdís S. Mósesdóttir    Andrés Ingi Vigfússon
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

ELÍN THEÓDÓRA BJÖRNSDÓTTIR
vefari,

áður Hamravík 38,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 6. nóvember sl. 
Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum auðsýnda 
samúð. Starfsfólk Eirar fær sérstakar þakkir fyrir hlýja nærveru 
og góða umönnun.

Reynir Þorsteinsson Guðbjörg Árnadóttir
Þorsteinn Þorsteinsson Ingibjörg Guðlaugsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Okkar yndislega mamma, tengdamamma, 
amma, langamma og stjúpa,

LILJA MARGEIRSDÓTTIR
sem lést á Dvalarheimilinu Grund  
13. nóvember sl. verður jarðsungin  
frá Reykholtskirkju laugardaginn 23. nóvember kl. 14.00.

Ólafur Flosason Elísabet Halldórsdóttir
Anna Ólafsdóttir Guðjón Már Guðjónsson
Flosi Ólafsson Halldóra Baldvinsdóttir
Harpa Líf, Jason Daði
Anna Flosadóttir

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

INGIBJÖRG ÁSTVALDSDÓTTIR 
Þúfubarði 11, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum Fossvogi, 
sunnudaginn 17. nóvember. Jarðsungið 
verður frá Hafnarfjarðarkirkju, mánudaginn 25. nóvember  
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á S.Í.B.S.

Björg Hjörleifsdóttir Sumarliði Már Kjartansson
Sigurður Ben Guðmundsson Margrét Ósk S. Guðjónsdóttir
Guðmundur Rúnar Guðmundsson Sigríður R. Sigurðardóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Okkar ástkæra

SIGRÍÐUR HALLA EINARSDÓTTIR
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
sunnudaginn 17. nóvember.

Auður Ingvarsdóttir Snorri Gestsson
Hildur Ingvarsdóttir Leifur V. Eiríksson
Björg Ingvarsdóttir Snæbjörn Sigurðsson
Rósa Ingvarsdóttir Ólafur Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

ÓLÖF PÉTURSDÓTTIR
Bugðulæk 12, Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi laugardaginn 16. nóvember. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 22. nóvember 
kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð líknardeildarinnar í 
Kópavogi.

Þorsteinn Ólafsson
Sigrún Guðmundsdóttir Friðrik Jónsson
Pétur Þorsteinsson Kristín Ármannsdóttir
Jóna Þorsteinsdóttir Sveinn Jóhannsson
Heiðdís Þorsteinsdóttir Pálmi Egilsson
Þorsteinn Ólafur Þorsteinsson Svana Berglind Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

GEIRS AGNARS ZOËGA
Dyngjuvegi 1.

Helga Zoëga Guðmundur Kristjánsson
Geir Þórarinn Zoëga Vilborg Traustadóttir
Þórdís Zoëga Ólafur E. Friðriksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát 

og útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður, ömmu, systur og mágkonu, 

GUÐBJARGAR BÁRÐARDÓTTUR
Hjallaseli 27, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Karitas fyrir 
einstaka umhyggju og vináttu.
 

                               Garðar Einarsson
Einar Már Garðarsson Eimee Damasin
Garðar Már Einarsson Eythan Már Einarsson
Ágústa Bárðardóttir Þorsteinn Þorsteinsson
Elínborg Bárðardóttir Ómar Sigfússon
Sigurbjörn Bárðarson Fríða Steinarsdóttir
Bárður Bárðarson 

„Verkefnið kemur í raun þannig til 
að nokkrar okkar fóru á heimsþing 
KFUK fyrir nokkrum árum og sáu 
þessar myndir sem við ætlum að sýna. 
Þær hrifust svo mjög af myndunum og 
verkefninu í heild að þær ákváðu strax 
að reyna að vekja meiri athygli hér á 
landi á stöðu kvenna á stríðshrjáð-
um svæðum,“ segir Jóhanna Sesselja 
Erludóttir, meðlimur í Mannréttinda-
nefnd KFUK. Næstkomandi miðviku-
dag, 27. nóvember klukkan 20, standa 
KFUM og KFUK fyrir kvikmynda-
sýningu í Bíói Paradís í samstarfi 
við UN Women á Íslandi og verður 
það heimildarmyndin I Came to Test-
ify eftir Abigail Disney sem ríður á 
vaðið í þessu verkefni sem styrkt er 
af Æskulýðssjóði.

Jóhanna Sesselja segir Heimssam-
band kristilegra félaga ungra kvenna 
(YWCA) lengi hafa unnið að fram-
gangi kvenréttinda og því að vekja 
athygli á stöðu kvenna um allan heim. 
„Okkur hér á Íslandi langaði til að 
taka virkari þátt í þessu stóra verk-
efni og ákváðum að byrja á þessum 
kvikmyndasýningum,“ útskýrir hún 
og bætir við að fyrst um sinn séu áætl-
aðar sýningar á tveimur myndum af 
fimm sem téð Abigail Disney hefur 
framleitt undir yfirheitinu Konur, 
stríð og friður.

„Fyrri myndin, sem við sýnum 
næsta miðvikudag, heitir I Came to 
Testify og fjallar um áhrif Bosníu-
stríðsins á konur og hvernig þær 
sögðu sína sögu. Síðari myndin, sem 
sýnd verður þriðjudaginn 10. des-
ember, heitir Pray the Devil Back to 

Hell og fjallar um viðbrögð kvenna við 
borgarastyrjöld í Líberíu. Svo kemur í 
ljós hvort við skellum ekki fleiri mynd-
um eftir Abigail Disney í sýningu,“ 
segir Jóhanna Sesselja og bætir við 
að kvikmyndagerðarkonan sé barna-
barn Roy O. Disney, bróður hins fræga 
Walt, en þeir stofnuðu saman kvik-
myndafyrirtækið fræga á sínum tíma.

„Okkur þótti líka tilvalið að nota 
þessa fyrstu sýningu til að vekja 
athygli á alþjóðlegum baráttudegi 
gegn ofbeldi gegn konum, sem er hald-

inn næsta mánudag. Þessar myndir, 
sem við ætlum að sýna, vekja athygli 
á því hversu konur ná að gera ótrúlega 
hluti í erfiðum aðstæðum þegar þær 
standa saman. Þessar kvikmynda-
sýningar eru bara byrjunin því að við 
hyggjumst gera meira úr þessu verk-
efni síðar meir,“ segir Jóhanna Sess-
elja, en auk kvikmyndasýninganna 
verður boðið upp á umræður um efni 
myndanna að sýningum loknum. „Því 
fleiri sem mæta, því betra,“ segir hún 
að lokum. kjartan@frettabladid.is

Vekja athygli á stöðu 
kvenna með bíósýningu
KFUM og KFUK standa fyrir kvikmyndasýningum í Bíó Paradís í samstarfi  við UN Women. 
Myndirnar, sem eru eft ir Abigail Disney, fj alla um konur á stríðshrjáðum svæðum.

KFUK  Jóhanna Sesselja Erludóttir situr í Mannréttindanefnd KFUK. Hún hvetur sem flesta 
til að mæta á kvikmyndasýningar sem félagið stendur fyrir í samstarfi við Un Women á 
næstunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

Nýji 6th SENSE íísskápurinn með Fresh Control tækninni laðar fram hinn sanna keim ferskleikans. Þökk sé sérstökum skynjurum sem
eru mjög vvirkir í að stýra hita- og rakastiginu, varðveitist útlit, áferð og bragð matarins allt að fjórum sinnum lengur. Ennfremur er 
sérstatakt hólf fyrir r kjöt og fisk sem tryggir stöðugt hitastig við 0°C - til að viðhalda nænæringargildinu, ferskleikanum og bragðinu óbreyttu.

HÉRR ERR ÍSSKÁPUR MEÐ HÁÞRRÓAÐRI NÆMNI FYRIR LAANGVARANDI FERSKLEIKA
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. spil, 8. stroff, 9. dauði, 
11. tveir eins, 12. fáni, 14. einkennis, 
16. gjaldmiðill, 17. flíkur, 18. heyskap-
aramboð, 20. fyrir hönd, 21. hjara.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. frá, 4. hrörnun, 5. 
sigað, 7. hugarró, 10. hestaskítur, 13. 
gifti, 15. flóki, 16. lítið býli, 19. skst.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. ás, 8. fit, 9. lát, 11. 
tt, 12. flagg, 14. aðals, 16. kr, 17. föt, 
18. orf, 20. pr, 21. tóra. 
LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. af, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. sálarró, 10. tað, 13. gaf, 15. strý, 
16. kot, 19. fr.

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 8 6 7 5 4 9
4 7 9 2 5 3 8 6 1
6 8 5 4 9 1 2 7 3
7 4 8 6 1 5 9 3 2
9 5 6 3 4 2 1 8 7
2 3 1 7 8 9 4 5 6
3 9 7 5 2 8 6 1 4
8 1 4 9 7 6 3 2 5
5 6 2 1 3 4 7 9 8

4 8 3 9 2 5 1 6 7
9 5 6 4 7 1 2 3 8
7 1 2 3 6 8 4 9 5
2 3 9 5 8 6 7 4 1
6 4 1 7 9 2 5 8 3
8 7 5 1 3 4 6 2 9
3 9 4 6 1 7 8 5 2
1 6 8 2 5 9 3 7 4
5 2 7 8 4 3 9 1 6

5 1 3 8 2 6 9 4 7
9 2 4 5 3 7 8 6 1
6 7 8 1 9 4 2 3 5
4 5 7 3 6 2 1 9 8
8 9 6 4 1 5 3 7 2
1 3 2 7 8 9 4 5 6
3 6 1 9 7 8 5 2 4
2 4 9 6 5 1 7 8 3
7 8 5 2 4 3 6 1 9

5 3 1 2 9 7 8 6 4
6 8 7 3 1 4 5 2 9
9 2 4 5 6 8 1 3 7
3 4 8 6 5 9 2 7 1
1 5 9 7 8 2 3 4 6
2 7 6 4 3 1 9 8 5
7 6 3 1 2 5 4 9 8
4 9 5 8 7 3 6 1 2
8 1 2 9 4 6 7 5 3

5 1 6 8 2 3 9 4 7
8 2 9 5 4 7 1 6 3
7 3 4 6 1 9 8 2 5
6 4 3 9 7 5 2 1 8
1 8 7 2 3 6 4 5 9
2 9 5 1 8 4 3 7 6
9 7 1 3 6 2 5 8 4
3 6 2 4 5 8 7 9 1
4 5 8 7 9 1 6 3 2

6 5 2 8 7 3 9 1 4
8 1 3 6 9 4 5 7 2
4 7 9 5 1 2 8 6 3
7 8 5 9 2 6 3 4 1
3 9 4 1 5 7 6 2 8
1 2 6 3 4 8 7 5 9
9 4 1 7 8 5 2 3 6
2 3 7 4 6 9 1 8 5
5 6 8 2 3 1 4 9 7

Já! Sjáðu! 

Það hlýtur 

að vera!

Nei? Er það 

möguleiki? Er 

þetta hann?

Fyrirgefðu...getur

 verið að þetta 

sé hádegishlað-

borðskóngurinn?

Prestur 

meðlætis 

og salats?

Jú...rétt...

takk!

Áður en ég tek í 

hendina á þér langar 

mig bara að seg ja: 

Ég elska hádegismat! 

Eini tími dagsins 

sem ég elska!

Hádegis-
matur er 
bestur!

Getum við ekki sagt 

núna að frægðin 

hafi breytt honum!

Klárlega!

Ekki spyrja spurninga Viktor! 
Segðu mér bara hvort þú vilt 
vera með líkama Schwarz-

eneggers eða andlit Banderas?

Þar fór það! Það 
er úti um okkur!

Ég vildi að ég 
það væri einhver 

leið til að 
komast 

af eyjunni!

Ég held að 
þú sitjir í 

kattaskít.
Einhverjar 

aðrar 
óskir?

Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir 
(1.949) vann finnsku skákkonuna 
Lauru Savola (2.076) í sjöttu umferð 
EM landsliða.
Svartur á leik

28. … bxc3! 29. Dxc3 Bb4 30. Dc1 
Bxd2 31. Dxd2 c3 32. Dc1 Rxd4 og 
svartur vann öruggan sigur skömmu 
síðar. Íslenska landsliðið í kvenna-
flokki endaði í 31. sæti af 32 liðum 
en fyrir mót var liðinu raðað í neðsta 
sæti. Liðsmenn stóðu sig almennt 
betur en skákstig gáfu til kynna.
www.skak.is. HM öldunga–  Áskell 
Örn tekur þátt.

Það er ekki eftir sem búið er.
Ásmundur Guðmundsson
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LEIKLIST  ★★★ ★★

Refurinn
Höfundur: Dawn King. Leikstjóri: Vignir Rafn 
Valþórsson. Þýðing: Jón Atli Jónasson. Leik-
mynd og búningar: Systa Björnsdóttir. Lýsing: 
Björn Bergsteinn Guðmundsson. Hljóð: Baldvin 
Magnússon. Tónlist: Frank Hall.
BORGARLEIKHÚSIÐ LITLA SVIÐ

Refurinn (Foxfinder) er nýlegt breskt 
leikrit eftir ungan höfund, Dawn King, 
sem fékk góðar viðtökur í Bretlandi fyrir 
tveimur árum. Þetta er pólitískur táknleik-
ur sem er látinn gerast í einhverju óstað-
settu alræðisríki þar sem fjarlæg yfirvöld 
efla tök sín á alþýðunni með áróðri um 
skæða andstæðinga; andstæðinga sem eru 
þó líkast til einber ímyndun og tilbúningur. 
Útsendari stjórnvalda, kornungur maður, 
nýútskrifaður úr uppeldisstöð þeirra, 
vandlega heilaþveginn, knýr dyra á bónda-
bæ einum, sest þar að og tekur að terror-
isera hjónin á bænum og nágranna þeirra í 
sveitinni. Hann segist vera í leit að refum 
sem eiga að sýkja allt og alla með nær-
veru sinni. En þó að ungi maðurinn virð-
ist í fyrstu hafa öll tök í viðureign sinni við 
þetta fólk, kemur þar að hann missir stjórn-
ina og atburðir taka aðra stefnu en búast 
mátti við í upphafi.   

Þetta er á margan hátt kunnáttusam-
lega skrifað og spennandi leikrit, en á ein-
hvern hátt nær það aldrei á manni veruleg-
um tökum. Bókmenntalegar fyrirmyndir 
þess eru næsta augljósar, að maður ekki 
segi yfirþyrmandi: andi Orwells sveim-
ar hér mjög yfir vötnum, Kafka er líka á 
næsta leiti og svo auðvitað Pinter hinn póli-
tíski með sín endalausu ofbeldissambönd. 
Samspil ótta og haturs, vænisýki, sektar-
kenndar og hreinna hugaróra, er höfundi 
hugleikið, allt undir auga „Stóra bróður“, 

en mann grunar að hún hafi kynnst þeim 
fremur af lestri bóka en eigin reynslu. Ég 
er ekki heldur viss um að sá viðsnúningur, 
sem á sér stað um og upp úr miðjum leikn-
um og leiklausnin byggist síðan á, sé nógu 
trúverðugur sálfræðilega. Skírskotanir til 
sögu og samtíðar liggja í augum uppi; nú á 
dögum er það helst „stríðið gegn terrorn-
um“ sem Kanar og þeirra fylgifiskar telja 
sig standa í.  

Hafi þeir hjá L.R. viljað sýna verk um 
ógnir alræðisins, hefði ég til dæmis bent 
þeim á leikrit úkraínsku skáldkonunnar 
Nataliu Vorozbith, Korngeymsluna sem 
Royal Shakespeare Company í Stratford 
setti upp fyrir þremur árum í magnaðri 
sýningu. Það fjallar um hungursneyðina 
miklu í Úkraínu og kúlakkamorð Stalíns á 
fjórða áratugnum og má raunar mikið vera 
ef ekki má heyra ákveðið bergmál þaðan í 
leik Kings. Mun nýstárlegra hefði verið að 
sjá slíkt verk hér heldur en enn einn smell-
inn frá London; þó að við fáum hér litla 
nasasjón af því, vill svo til að víðar eru 
skrifuð góð leikrit um þessar mundir en í 
Bretlandi og Bandaríkjunum.    

Vignir Rafn Valþórsson leikstjóri sýnir 
bæði kjark og glöggskyggni í vali á leikend-
um. Í stóru hlutverki unga mannsins teflir 
hann fram nýútskrifuðum leikara, Arnari 
Dan Kristjánssyni, sem er bersýnilega ágæt-
is efni og skilar túlkun sem sýnir bæði næm-
leika og skýra mótun. Frá upphafi má skynja 
öryggisleysið undir köldu og harðneskju-
legu fasi stjórnarfulltrúans sem brotnar svo 
niður þegar á reynir og eftir stendur ótta-
sleginn og frekur krakki; ferli sem var vel 
unnið af bæði leikara og leikstjóra. Kven-
hlutverkin eru í höndum Nönnu Kristínar 
Magnúsdóttur, sem hefur sést of lítið á sviði 
seinni árin, og Tinnu Lindar Gunnarsdóttur; 
þær gerðu báðar vel, þó að samspil þeirra 
yrði á stundum helst til vélrænt og flatt sem 
kann að hafa stafað af full hraðri leikstjórn. 

Hallgrímur Ólafsson gerði hlutverki Sams 
bónda óaðfinnanleg skil.  

Leikmyndin, sem spannar bæði bóndabæ-
inn og umhverfi hans, er í mjög natúral-
ískum stíl, en opnast þó út á annarlegra bak-
svið sem ég sá reyndar ekki nógu vel, þar 
sem mér var vísað til sætis til hliðar í saln-
um. Útisenur fara fram í hliðarturni, sem 
leikendur príla upp í, og á brú sem er byggð 
þvert yfir áhorfendasvæðið. Þær nutu sín 
vel í þessari umgerð, en þetta ofurraunsæi 
skapaði í bland við dempaða lýsingu heldur 

drungalegt andrúmsloft á sviðinu. Hroll-
vekjubrellur með ljósagangi og tilheyrandi 
látum orkuðu fyrst og fremst kómískt sem 
ég efa stórlega að hafi verið ætlun höfund-
ar. Einfaldari sviðsbúnaður, hljóð og mynd-
gervingar, hefðu farið óræðum heimi verks-
ins betur.   Jón Viðar Jónsson

NIÐURSTAÐA: Pólitísk táknsaga um andlega 
kúgun í vel unninni en full drungalegri svið-
setningu. Forvitnilegt verk sem er einnar kvöld-
stundar virði, þó að Orwell sjálfur sé betri.  

Útþynntur Orwell uppi í sveit
REFURINN 
 Nanna 
Kristín 
Magn ús-
dóttir og 
Tinna Lind 
Gunnars-
dóttir í 
hlutverkum 
Júlíu og 
Söru.

Stjórn Styrktarsjóðs Svavars Guðnasonar listmálara og Ástu Eiríks-
dóttur úthlutaði úr sjóðnum hinn 18. nóvember við hátíðlega athöfn í 
Listasafni Íslands, en þann dag voru 104 ár liðin frá fæðingu Svavars 
Guðmundssonar. Styrkhafar í ár eru tveir: Ragnar Þórisson, fæddur 
1977, og Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir, fædd 1982. 
Sjóðurinn var stofnaður árið 1993 og er því 20 ára um þessar mundir. 
Í ár nam upphæð hvors styrkjanna úr sjóðnum 400.000 krónum. 
Í reglugerð sjóðsins segir að styrkinn skuli veita „ungum og efnileg-
um myndlistarmönnum“. 

Tveir ungir myndlistarmenn styrktir.

Úthlutað úr styrktarsjóði

AFHENDING  Frá afhendingu styrkjanna í Listasafni Íslands 18. nóv. Karl Ómar Jóns-
son verkfræðingur, Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir og Ragnar Þórisson styrkhafar.

Framsögumenn:
Ingvild Næss Stub, 
aðstoðarutanríkisráðherra Noregs

Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis

Anne Krogstad, prófessor, UiO

Eygló Harðardóttir, 
félags- og húsnæðismálaráðherra

Fundarstjóri: Dag Wernø Holter, sendiherra Noregs á Íslandi.

Málþingið fer fram á ensku og er öllum opið.
Léttar veitingar.

Norska sendiráðið í Reykjavík í samstarfi við  
Miðstöð margbreytileika og kynjarannsókna (MARK)  
og Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum (RIKK) við Háskóla Íslands.  

Pallborðsþátttakendur:
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrv. forseti Íslands

Árni Páll Árnason, alþingismaður 

Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu

Rósa Erlingsdóttir, sérfræðingur, Velferðarráðuneyti

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, prófessor, HÍ

Málþing í tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar norskra kvenna
Norræna húsinu föstudaginn 22. nóvember kl. 15. 00 – 18.00

Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Hvar er hægt að stofna 
húsnæðissparnaðar-
reikning?

Komdu á Rauða daga í útibúinu þínu og fáðu 
upplýsingar um húsnæðissparnað.

Við bjóðum
góða þjónustu

Í útibúi Íslandsbanka Í Netbankanum

Í Eldey Bæði í útibúi og Netbanka
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Dansverkið Coming Up hefur verið 
valið í hóp þeirra verka sem evr-
ópska sviðslistanetið Aero waves 
mun setja í forgang árið 2014. 
„Það er auðvitað gaman fyrir unga 
danshöfunda að fá tækifæri til að 
sýna verkin sín erlendis,“ segir 
Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, 
annar höfunda verksins. 
Verkið var frumsýnt í Tjarnarbíói 
í mars síðastliðnum en það eru 
þær Melkorka og Katrín Gunnars-
dóttir sem eru höfundar og flytj-
endur. Sýningin fékk lofsamlegar 
viðtökur og hlaut Grímuverðlaun 
í flokknum Danshöfundur ársins 
2013.
Aerowaves-netið samanstendur af 
meira en 70 hátíðum, leikhúsum og 

sýningarstöðum vítt og breitt um 
Evrópu. Það er mikill heiður að 
komast í hóp útvalinna en í ár bár-
ust rúmlega 400 umsóknir frá 34
löndum en einungis tuttugu verk 
voru valin. „Það er óskaplega 
mikils virði að komast inn í þetta 
tengslanet og fá þennan lykil að 
evrópsku danssenunni,“ segir 
Melkorka. „Þetta kom okkur mjög 
skemmtilega á óvart og við erum 
mjög þakklátar fyrir þetta tæki-
færi.“
Coming Up hefur sem sagt mögu-
leika á að ferðast á dans- og leik-
listarhátíðir víðs vegar á næsta 
ári, meðal annars Spring Forward-
hátíðina sem haldin verður í Sví-
þjóð í apríl 2014.    - fsb

Dansverkið Coming 
Up valið á Aerowaves
Dansverk þeirra Katrínar Gunnarsdóttur og Melkorku 
Sigríðar Magnúsdóttur, Coming Up, á leið í útrás.

Save the Children á Íslandi

Á næstu vikum flytja ljóðskáldin 
Aðalsteinn Ásberg, Halla Mar-
grét Jóhannesdóttir og Heiðrún 
Ólafsdóttir ljóðadagskrá sem 
nefnist Ljóð eftir ljóð eftir ljóð. 
Um er að ræða nýmóðins ljóða-
bræðing úr nýjustu bókum þeirra 
eða samfellt ljóðaflóð. Fyrsti 
bræðingurinn fer fram á Stofunni 
við Ingólfstorg annað kvöld 
klukkan 20.

Við erum búin að vera að 
spinna svolítið,“ segir Halla 
Margrét. „Þetta er ekki hefð-
bundinn ljóðaupplestur, þar sem 
hver les ljóð eftir sig og síðan 
tekur næsti við, heldur köllumst 
við svolítið á í ljóðunum, komum 
inn í lestur hvert annars og leik-
um okkur svolítið með þetta.“

Í framhaldi af ljóðabræð-
ingnum á Stofunni mun ljóða-
tríóið troða upp á höfuðborgar-
svæðinu og víðar. Fyrirtækjum 
og stofnunum stendur til boða 
ljóðagjörningur af svipuðum toga 
sem hentar í menningarhádegi 
eða önnur samkvæmi. „Það er 
algengt að fyrirtæki bjóði upp á 
einhver skemmtiatriði í hádeginu 
á aðventunni og þá bjóðum við 
upp á smámenningardagskrá ef 
fólk vill nýta sér það,“ segir Halla 
Margrét.   - fsb

Ljóðskáld með 
ljóðabræðing

LJÓÐSKÁLDIN  Aðalsteinn Ásberg, Halla 
Margrét og Heiðrún kallast á í ljóðum.

COMING UP  Katrín og Melkorka eru bæði höfundar og flytjendur verksins.

SEM SLÓ Í GEGN

MARKAÐSFYRIRTÆKI ÁRSINS 2013

Domino´s er markaðsfyrirtæki ársins 2013. Magnús Hafliðason, 

markaðsstjóri Domino´s, fjallar um markaðsstefnu fyrirtækisins 

og fer yfir það sem bar hæst á árinu í markaðsstarfi Domino´s. 

Fundarstjóri: Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við Viðskipta-

fræðideild Háskóla Íslands.

Opinn fundur ÍMARK, MBA námsins í Háskóla 
Íslands og Maestro, félags meistaranema 
í Viðskipta- og Hagfræðideild.

· Hátíðasalur Háskóla Íslands

· Fimmtudagur 21. nóvember, kl. 12-13

Ókeypis aðgangur og eru allir velkomnir.

F
ÍT
O
N
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Leikkonan Brittany Murphy lést 
árið 2009, þá aðeins 32ja ára 
gömul. Dauði hennar var sagður 
vera slys og var meðal annars 
sagt að Brittany hefði þjáðst af 
lungnabólgu. Nú leikur grunur á 
að eitrað hafi verið fyrir Britt-
any.

Faðir hennar lét taka málið upp 
aftur og kom þá í ljós að mikið 
magn málma fannst í blóði henn-
ar og hári. Bendir þetta til að 
eitrað hafi verið fyrir leikkonuna. 
Enginn liggur undir grun á þess-
ari stundu og ekki er ljóst hvort 
lögreglan er búin að yfirheyra 
nokkurn í tengslum við málið.
 - lkg

Eitrað fyrir 
Brittany

EKKI LOKIÐ  Faðir Brittany lét taka 
málið aftur upp.

Tónlistarkonan Rita Ora var lögð 
inn á sjúkrahús í Miami á mánu-
daginn. Rita var í tökum fyrir 
auglýsingaherferð fyrir fatalínu 
Madonnu, Material Girl, þegar 
hún féll í yfirlið. 

Rita þjáðist af ofþornun og 
ofreynslu og fékk 

fyrsta flokks 
meðhöndlun á 
Mount Sinai-
sjúkrahúsinu. 
Hún fékk að 
fara heim 
seinna um 
daginn og 
braggast 

vel.
 - lkg

Lögð inn á 
spítala

Tónlistarkonan Demi Lovato 
hefur gengið í gegnum ýmislegt 
og er óhrædd við að tjá sig um 
það. Hún fór í meðferð árið 2010 
og sigraðist á vímuefnafíkn en 
hefur einnig glímt við átröskun.

„Ég gerði einu sinni nákvæm-
lega það sem ég vildi og var 
skítsama hvað fólki fannst. Það 
myndi koma fólki á óvart ef það 
vissi hve myrk og magnþrung-
in vandamálin mín voru,“ segir 
Demi í viðtali við EW og bætir 
við að hún hafi verið afar þakk-
lát fyrir þann stuðning sem hún 
fékk frá sínum nánustu á þessum 
erfiða tíma. - lkg

Dimm fortíð

SIGURVEGARI  Demi sigraðist á djöflum 
sínum.

EKKI ALVARLEGT 
 Betur fór en á horfðist 
hjá Ritu.

Framkvæmdir í heimahúsi eru 
spennandi. Þó geta þær orðið þreyt-

andi þegar verkið dregst. Ég þekki það 
vel, við hjónin teljum okkur þúsund 
þjala smiði og fáum reglulega nýjar 
hugmyndir sem við verðum að fram-
kvæma, tafarlaust. Stundum erum við 
með mörg verk á könnunni í einu. Þau 
ganga misvel. Einhverjum þeirra ljúk-
um við strax með stæl meðan önnur 
geta tekið mánuði og jafnvel ár með til-

heyrandi raski á heimilislífi og trufl-
unum.

NÁGRANNAR okkar fara ekki var-
hluta af þessari framkvæmdagleði 
og drunur í steinborum, fræsurum 
og hamarshögg eru stór hluti af sam-

býlinu við okkur. Þeir hafa sem betur 
fer langlundargeð blessaðir, eða það 

skulum við vona. 

BÖRNUNUM á heimilinu líkar 
þetta illa. Þeim leiðist hávaðinn 
í borvélinni og hlaupa í skjól í 
öðrum vistarverum þegar þau 
sjá hana á lofti. Þau fundu loks 
upp á því að skella á sig heyrn-
arhlífum þegar verst lætur og 
láta þannig hasarinn yfir sig 
ganga.

NÚ brá svo við að granni minn stóð 
í einhverjum stórræðum um daginn. 
Háværar drunur skullu á okkur eins og 
skerandi öskur og veggir nötruðu. Ekki 
heyrðist mannsins mál í íbúðinni og ekki 
var nokkur leið fyrir okkur mæðgurn-
ar að eiga orðaskipti gegnum hávað-
ann. Hún skellti hins vegar fumlaust á 
sig heyrnarhlífunum eins og þaulvan-
ur iðnaðarmaður og rétti mér aðrar. Ég 
setti þær upp. Við ristuðum okkur svo 
brauð og borðuðum þegjandi hvor gegnt 
annarri við eldhúsborðið, með hlífarnar 
á hausnum. 

ÞETTA gekk svo sem ágætlega og rétt 
um það bil sem við höfðum lokið við 
brauðið og ég var að byrja á seinni kaffi-
bollanum datt allt í dúnalogn. Fram-
kvæmdum lokið þann daginn. Það rann 
upp fyrir mér að sennilega drykkju 
nágrannar mínir kaffið sitt einmitt 
svona, helgi eftir helgi, með heyrnarhlíf-
ar á hausnum, meðan við hjónin færum 
hamförum. Það var ekki laust við að ég 
skammaðist mín örlítið.

ÞAR sem ég saup á bollanum rann það 
líka upp fyrir mér að sennilega hefðu 
aðrir íbúar hússins skrifað þennan 
hávaða undir eins á mig.

Þau, eina ferðina enn

Skoðaðu úrvalið á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Notaðir bílar
- Brimborg 

     Verð: 1.190.000 kr.
Hyundai Tucson AWD RD912
Skráður febrúar 2005, 2,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 117.000 km. 

 

     Tilboð: 3.990.000 kr.
Volvo XC90 SE+ AWD YD872
Skráður apríl 2007, 4,4i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 122.000 km.
Ásett verð: 4.190.000 kr.

     Tilboð: 2.590.000 kr.
Ford Edge SEL+ AWD SIS80
Skráður ágúst 2007, 3,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 133.000 km. 
Ásett verð: 2.790.000 kr.

400.000 KR. 
 

   FERÐAFJÖR NOTAÐRA BÍLA 

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Rúmgóður,
vel búinn, aflmikill 

og sérlega
 skemmtilegur 

í akstri.

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 7. nóvember 2013 til og með 20. desember 2013 fara í pott. Einn heppinn vinningshafi  
  verður svo dreginn út 23. desember 2013 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air.  Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

Kauptu notaðan bíl af Brimborg 
og þú átt möguleika á að vinna

* GJAFABRÉF FRÁ WOWair

JEPPARÍ GÓÐU ÚRVALI
Vertu með!

Tilbúinn
í snjóinn.

Góð kaup.

Hvert myndir 
þú fara?

Öryggið
uppmálað og

hlaðinn
búnaði.  

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

P A R A D Í S :  T R Ú

17:50, 20:00 & 22:10 (14)
20:00 (14)20 00 ( )

KLAPPTRÉ

ÁHORFENDAVERÐLAUN 
Á BERLINALE  2013

BESTA LEIKKONA Í 
AÐALHLUTVERKI  
TRIBECA 2013

SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

EMPIRE

M.S. WVAI RADIO

J.B – WDR RADIO

JOBLO.COM

THE COUNSELOR 8, 10:30
CARRIE 10:30
PHILOMENA 5:50, 8, 10:10
AULINN ÉG 2 - ÍSL TAL 5:50 2D
FURÐUFUGLAR - ÍSL TAL 6 2D
CAPTAIN PHILLIPS 8

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE COUNCELOR 
THE COUNCELOR LÚXUS 
THE STARVING GAMES
CARRIE
FURÐUFUGLAR 2D                   
FURÐUFUGLAR 3D                   
CAPTAIN PHILIPS                     
INSIDIUS CHAPTER 2              
TÚRBÓ 2D ÍSL.TAL                  

BLACKFISH
SKYTTEN
PHILOMENA                         
CAPTAIN PHILIPS 
GRAVITY 3D                   
KONAN Í BÚRINU
MÁLMHAUS           
HROSS Í OSS     

THE COUNCELOR
THE STARVING GAMES
CARRIE
CAPTAIN PHILIPS 

KL. 5.30 - 8 - 10.30 
KL. 5 - 10.30
KL. 6 - 8 - 10 
KL. 8 - 10.15
KL. 3.20 - 5.40
KL. 3.20
KL. 5 - 8
KL. 10.45
KL. 3.30 

KL. 8 - 10.10 
KL. 6
KL. 10.30
KL. 8

KL. 6 - 8
KL. 10.15 
KL. 5.45 - 8
KL. 10
KL. 8 - 10.15
KL. 10
KL. 5.45
KL. 6 - 8 



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK

LÁGVÖRUVERÐS-VERSLUNLJÓSAKRÓNUR

Gildistími er tvær vikur. Vörur geta verið uppseldar. Birt með fyrirvara um prentvillur.

5.9955.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA, RUST

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA ANTÍK

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA STÁL

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA ANTÍK

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA STÁL

17.99517.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA ANTÍK

17.99517.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA STÁL

18.99518.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA ANTÍK

18.99518.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA STÁL

9.9959.975
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA GYLLT

11.99511.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

19.99519.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

19.99519.995
LJÓSAKRÓNA, 9 ARMA

18.49518.495
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

7.9957.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA GYLLT

11.99511.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, STÁL

9.9959.995
LJÓSAKRÓNA

9.9959.995
LJÓSAKRÓNA

11.99511.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

15.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMAFJÓRIR LITIR

BLÁTT BRÚNT BLEIKT
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Vann 4-2 
samanlagt á 
móti Rúmeníu.

Vann 2-0 
samanlagt á 
móti Íslandi.

Vann 4-2 
samanlagt á 
móti Svíþjóð.

Vann 3-2 
samanlagt á 
móti Úkraínu.

SPORT 20. nóvember 2013  MIÐVIKUDAGUR

SIGURVEGARARNIR Í UMSPILSLEIKJUM EVRÓPUHLUTA UNDANKEPPNI HM Í BRASILÍU 2014

Kolbeinn 
Tumi Daðason
kolbenntumi@frettabladid.is
Vilhelm 
Gunnarsson    
villi@365.is
Frá Zagreb 

Mörkin: 1-0 Mario Mandzukic (27.), 2-0 Darijo 
Srna (47.).

Skot (á mark): 16-5 (10-2) Horn: 9-1

Varin skot: Pletikosa 2 - Hannes Þór 7

Aukaspyrnur: 17-13 Rangstöður: 0-1
 Króatía vann samanlagt 2-0.

HINIR UMSPILSLEIKIRNIR

SVÍÞJÓÐ-PORTÚGAL 2-3 (=2-4)
 0-1 Cristiano Ronaldo (50.), 1-1 Zlatan Ibrahi-
mović (68.), 2-1 Zlatan Ibrahimović (72.), 2-2 Cris-
tiano Ronaldo (77.), 2-3 Cristiano Ronaldo (79.).

FRAKKLAND-ÚKRAÍNA 3-0 (=3-2)
 1-0 Mamadou Sakho (22.), 2-0 Karim Benzema 
(34.), 3-0 Sjálfsmark (72.).

RÚMENÍA-GRIKKLAND 1-1 (=2-4)
 0-1 Konstantinos Mitroglou (23.), 1-1 Sjálfsmark 
(54.)

VINÁTTULANDSLEIKIR Í GÆR

ARGENTÍNA - BOSNÍA  2-0
 1-0 Sergio Agüero (40.), 2-0 Sergio Agüero (66.)

NOREGUR - SKOTLAND 0-1
 0-1 Scott Brown (61.)

SUÐUR-AFRÍKA - SPÁNN  1-0
 1-0 Bernard Parker (56.)

HOLLAND - KÓLUMBÍA   0-0
 Jeremain Lens fékk rautt spjald á 36. mínútu.

AUSTURRÍKI - BANDARÍKIN  1-0
 1-0 Marc Janko (33.). Aron Jóhannsson var í 
byrjunarliði Bandaríkjanna og spilaði í 56 mín.

ENGLAND - ÞÝSKALAND  0-1
 w0-1 Per Mertesacker (39.)

Maksimir-
völlur í Zagreb

 Kuipers frá 
Hollandi (8)

2-0
Mörkin: 1 0 M

2
Mandzukic (27 )

M
vö

H

HANNES ÞÓR HALLDÓRSSON  8
Bjargaði okkar mönnum frá stærra tapi. Hefði getað gert betur í síðara marki Króata.

BIRKIR MÁR SÆVARSSON 5
Átti erfitt uppdráttar líkt og félagar hans.

RAGNAR SIGURÐSSON  7
Barðist af krafti og öskraði okkar menn áfram.

KÁRI ÁRNASON  7
Bjargaði okkur oft í háloftunum en var nálægt því að gefa mark í þeim síðari.

ARI FREYR SKÚLASON  6
Komst ágætlega frá sínu í bakverðinum.

BIRKIR BJARNASON  4
Kom lítið út úr Birki sem hefur dalað mikið í undanförnum leikjum.

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON 4
Átti fleiri misheppnaðar sendingar en í öllum hinum leikjum undankeppninnar. 

ARON EINAR GUNNARSSON  4
Tapaði boltanum klaufalega oftar en einu sinni. Fjarri sínu besta.

JÓHANN BERG GUÐMUNDSSON 5
Átti rispur í fyrri hálfleik en skapaði lítið.

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN 4
Reynsluboltinn virkaði jafnstressaður og hinir. 

ALFREÐ FINNBOGASON 4
Hljóp mikið en kom lítið út úr því.

RÚRIK GÍSLASON (INN Á 64. MÍN. FYRIR EIÐ SMÁRA) 5
Komst aldrei almennilega í takt við leikinn

EMIL HALLFREÐSSON (INN Á 72. MÍN. FYRIR ARON EINAR) -
Spilaði ekki nóg til að fá einkunn.

GURVEGA

m
KRÓATÍA

HLUTA U

ót
PORTÚGAL

PILSLEIKJ

móti Rú
GRIKKKLAND FRAKKLAND

FÓTBOLTI Þrátt fyrir að karlalands-
liði Íslands væri rétt vegleg líf-
lína í Zagreb í gær átti liðið aldrei 
möguleika. Frá fyrstu mínútu voru 
okkar menn sem lömb í höndum 
Króata og trúin á verkefnið virt-
ist minnka eftir því sem á leið.

Í 38 mínútur sóttu Króatar á 
okkar menn sem sátu aftarlega 

á vellinum, ráðvilltir en vörðust 
þó hetjulega. Eftir enn eina horn-
spyrnu heimamanna á 27. mínútu 
var Mario Mandzukic dauðafrír á 
fjærstöng og skoraði auðveldlega. 
Staðan var sanngjörn og Íslend-
ingar á Maksimir-leikvanginum og 
víðar farnir að vonast eftir því að 
liðinu tækist að lifa af marki undir 
til hálfleiks.

Skyndilega birti til. Mandzukic 
sá rautt á 38. mínútu og allt í einu 
var von. Reyndar miklu meira en 
það. Hann var orðinn risastór.

Eftir fimmtán mínútna ráðagerð 
í leikhléi byrjaði síðari hálfleikur 
á versta mögulega hátt. Dario Srna 

skoraði og allt ætlaði um koll að 
keyra í Zagreb. Allt í einu þurftu 
strákarnir tvö mörk og í sannleika 
sagt voru Króatarnir líklegri til að 
bæta við marki, manni færri, en 
við að minnka muninn.

Vonbrigðin í leikslok voru mikil 
enda ljóst hve nálægt við vorum 
farseðlinum til Brasilíu. Jafnljóst 
var að við þyrftum á afburða-
frammistöðu að halda gegn Kró-
ötum sem kunnu betur að með-
höndla spennuþrungnar aðstæður 
þar sem svo mikið var í húfi. Lykil-
menn voru fjarri sínu besta, liðið 
saknaði Kolbeins Sigþórssonar 
sárlega og í raun vorum við heppn-

ir að ekki fór verr. Þegar á hólm-
inn var komið voru okkar menn 
ekki klárir. Nánast enginn leik-
maður Íslands hafði spilað jafn-
mikilvægan leik á ferlinum en nú 
er slíkur leikur kominn í reynslu-
bankann. Þótt frammistaðan í 
gærkvöldi væri léleg  hefur leikur 
Íslands í keppninni verið til fyrir-
myndar. Handan við hornið er 
Evrópumótið í Frakklandi 2016 og 
ljóst að þangað eiga okkar menn, 
reynslunni ríkari, góðan mögu-
leika á að komast.

Þótt Brasilíuævintýrið sé úti er 
ævintýri karlalandsliðsins rétt að 
byrja. 

Mættu ofj örlum á Maksimir
Draumurinn um Brasilíu er úti eft ir að strákarnir okkar lentu á vegg í Zagreb. Leikmenn Íslands fundu aldrei 
taktinn gegn sterkum Króötum sem unnu verðskuldaðan sigur. Ævintýri liðsins er þó bara rétt að byrja.

ÚTI ER HM-ÆVINTÝRI   Hollenski dómarinn Björn Kuipers flautar hér til leiksloka við mikinn fögnuð leikmanna króatíska landsliðsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRAMMISTAÐA LEIKMANNA 

FÓTBOLTI Hannes Þór Halldórs-
son, markvörður íslenska liðsins, 
var besti maður liðsins í leiknum 
í Króatíu í gær og bjargaði því að 
tapið yrði ekki stærra.

„Króatarnir voru mjög góðir og 
við sáum ekki til sólar fyrr en þeir 
misstu mann af velli. Þá fáum við 
vonarglætu upp í hendurnar en 
náum ekki að nýta okkur hana. 
Við hefðum ekki getað fengið betri 
séns á að komast áfram,“ sagði 
Hannes sem lék alla leiki Íslands í 
undankeppninni.

„Við fengum gullið tækifæri og 
það er grátlegt að það hafi farið 
svona. Ég er svo sorgmæddur 
yfir því að ég get ekki lýst því,“ 
sagði Hannes, sem hefði getað 
gert betur þegar Króatar skoruðu 
seinna markið. „Ég þarf að sjá það 

aftur. Þetta var furðulegt skot,“ 
sagði Hannes. Hvernig var and-
rúmsloftið inni í klefa eftir leik. 
„Það sagði enginn neitt. Menn eru 
að átta sig á þessu. Við erum búnir 
að sjá drauminn í hyllingum í það 
langan tíma,“ sagði Hannes.   - ktd

Get ekki lýst því hvað 
ég er sorgmæddur

SPILAÐI VEL  Hannes Þór Halldórsson 
varði oft frábærlega.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI „Það eru alltaf tvær ástæður fyrir tapi. Við spiluðum ekki eins 
og við áttum að gera. Kannski vorum við örlítið þreyttir, kannski var það 
andlega hliðin en á sama tíma litum við illa út því þeir spiluðu afar vel,“ 
sagði landsliðsþjálfarinn Lars Lagerbäck í leikslok.
Svíinn sagði liðið aldrei hafa komist í takt og spilað sinn leik. Boltanum 
hefði verið spyrnt langt fram og tapast of fljótt.

„Gegn svo sterku liði er það erfitt. Óháð styrkleikalistanum þá eru þeir 
vafalaust eitt af fimmtán bestu liðum í heimi,“ sagði hann um Króata. 
Samningur Svíans við KSÍ er runninn út. Nú verður sest niður með for-
svarsmönnum sambandsins. 

„Ég tek engum öðrum tilboðum fyrr en ég ræði við KSÍ. Ég þarf að 
horfa á sjálfan mig í spegli, sjá hvort ég sé orðinn of gamall eða halda 
áfram,“ sagði Lagerbäck. „Ferðalagið hefur verið frábært og ég hef 
fengið mikið út úr því að vinna með þessum strákum. Hvað það varðar 

heillar það að halda áfram.“   - ktd

Nú þarf ég að horfa í spegil

ALDREI KOMIST LENGRA  Lars Lager-
bäck, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í 
fótbolta.  FRÉTTABLAÐIÐ/XXX

FÓTBOLTI „Við vorum ekki nógu grimmir í öllum leiknum og kannski ekki 
nógu reyndir og skynsamir í seinni hálfleik, í 45 mínútur manni 
fleiri,“ sagði Ragnar Sigurðsson um ástæður þess að svo illa fór.

„Við náðum bara engan veginn að notfæra okkur liðsmun-
inn,“ sagði miðvörðurinn, sem var einn af ljósu punktunum í 
leik Íslands. Árbæingurinn reyndi að öskra sína menn áfram en 
allt kom fyrir ekki.

„Ég get ekki skapað nein færi. Ég reyndi að halda 
mönnum vakandi og láta sóknarmennina trúa á þetta. 
Við höfum skorað í nánast hverjum einasta leik fyrir 
þessa tvo leiki,“ sagði Ragnar.

„Auðvitað var Kolla sárt saknað en við fórum 
inn í leikinn með ellefu frábæra 
leikmenn. Við getum ekki kennt 
fjarveru Kolla um tapið.“ - ktd

Reyndi að halda mönnum vakandi

FÓTBOLTI „Þetta var klárt rautt 
spjald á hann en það skiptir ekki 
máli úr þessu,“ sagði Jóhann 
Berg Guðmundsson. Framherja 
Króata, Mario Mandzukic, var 
vikið af velli í fyrri hálfleik fyrir 
fólskulegt brot.

„Ég er fínn í fætinum. Það er 
reyndar mjög stórt sár en það 
skiptir engu máli. Það eina sem 
skiptir máli er að við komumst 
ekki á HM í dag.“

Íslenska liðinu tókst ekki að 
nýta sér liðsmuninn og fékk á sig 
mark strax í upphafi síðari hálf-
leiks. „Það kemur eitthvað skíta-
mark hjá þeim, skítaskot sem 
hrekkur inn.

Að sama skapi áttum við að 
keyra á þá frá fyrstu mínútu í síð-
ari hálfleik en gerðum það ekki 
nógu vel,“ sagði Jóhann Berg. 
Leikmenn hafi átt alltof margar 
misheppnaðar sendingar í leikn-
um. „Ef þú ætlar að vinna jafn-
gott lið og Króatíu þurfa allir að 
eiga 100 prósent leik. Hann áttum 
við ekki í dag.“  - ktd

Sárið skiptir 
engu máli

HA, ÉG   Mario Mandzukić var mjög 
hissa á því að fá rauða spjaldið. fyrir 
brotið á Jóhanni Berg.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Espace
Smekklegur og nettur sófi sem frábært er 
að sitja í. Nokkrar stærðir í boði. Alklæddur 
leðri eða tauáklæði. Mikið litaúrval.

Dönsk gæðarúm 
í mörgum stærðum og gerðum.

Demetra svefnsófi
Glæsilegur og vandaður svenfsófi frá Ítalíu. Hægt 
að fá í mörgum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.

Diva tungusófi
Nettur tungusófi með hallanlegu baki á tungu. 
Rafstýrðir hvíldarstólar bæði á enda og miðju.  
Hægri eða vinstri tunga, alklæddur leðri eða tauáklæði. 

Yuni
Fallegur horn og tungusófi. Fæst hægri eða vinstra 
horn, alklæddur leðri í mörgum litum eða tauáklæði.  
Nokkrar stærðarútfærslur í boði. Hvíldarstóll í enda.

Dawn tungusófi
Flottur og vandaður tungusófi, alklæddur 
þykku nautaleðri. Hægri eða vinstri tunga.

Rinoa tungusófi
Alklæddur leðri en einnig til með áklæði. Margar 
útfærslur og úrval lita. Hægri eða vinstri tungusófi

Ezzy
Nettur og góður hægindastóll með háu 
baki og stillanlegum hnakkapúða.  
Raf- eða handstýrður í mörgum litum, 
alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gary
Einstaklega þægilegur hægindastóll. Sérstök 
mjóbaksbólstrun gerir þennan stól mjög þægilegan. 
Fáanlegur raf- eða handstýrður. Margir litir í boði, 
alklæddur leðri eða í tauáklæði.

Mobius
Í senn nettur og þægilegur hægindastóll. 
Klassísk en nútímaleg hönnun með 
þægindin í huga. Alklæddur leðri, 
fáanlegur í fjölmörgum litum.

Tracy Lyftustóll
Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem 
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum.  
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri 
í nokkrum litum.

Walton Tungusófi
Tungusófi með hvíldarstól í enda. Til hægri eða 
vinstri tunga í fjölmörgum litum, hvort sem tauáklæði 
eða alklæddur leðri.

Gary
Vinsæll sófi með stuðninginn á réttum stöðum. 
Hvíldarstólar í endum, raf- eða handstýrðir.  
Alklæddur leðri eða tauáklæði í mörgum litum.

Massa
Stílhreinn og flottur hvíldarsófi með háu baki. 
Raf- eða handstýrðir hvíldarstólar í endum. 
Til í mörgum litum alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gæðarúm frá Serta í mörgum 
stærðum og stífleikum.

Toronto 
Falleg borð frá Ítalíu. Hægt að nýta sem hliðarborð 
eða renna fótum undir sófann og nýta borðplötuna 
yfir sessunni á sófanum.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
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 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁR EINN

11.00 Diary of  a Wimpy Kid. Rodrick 
Rules  
12.40 Honeydripper  
14.45 World‘s Greatest Dad  
16.35 Diary of  a Wimpy Kid. Rodrick 
Rules
18.15 Honeydripper
20.20 World‘s Greatest Dad
22.00 The Goods. Live hard, sell hard  
23.30 The Crew  
01.30 This Means War
03.10 The Goods. Live hard, sell Hard

h

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (22:22) 
20.00 Kalli Berndsen – Í nýju ljósi 
 (9:10) 
20.20 Örlagadagurinn  (25:30)
20.55 Cold Feet  (8:8) 
21.45 Prime Suspect 5  (1:2) 
23.30 The Kennedys  (7:8) 
00.15 The Drew Carey Show  
00.40 Curb Your Enthusiasm
01.10 Kalli Berndsen – Í nýju ljósi
01.30 Örlagadagurinn  
02.05 Cold Feet
02.55 Prime Suspect 5  
04.40 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveins  07.48 Latibær  08.00 Ævintýri Tinna 
 08.22 Ávaxtakarfan 08.35 Strumparnir 
 09.00 Lukku-Láki  09.24 Ofurhundurinn 
Krypto  09.45 UKI 09.50 Hvellur keppnisbíll 
 10.00 Dóra könnuður 10.23 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 10.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 10.55 Sumardalsmyllan  11.00 Áfram Diego, 
áfram! 11.24 Svampur Sveins  11.48 Latibær 
 12.00 Ævintýri Tinna  12.22 Ávaxtakarfan 
12.35 Strumparnir  13.00 Lukku-Láki 13.24 
Ofurhundurinn Krypto  13.45 UKI  13.50 
Hvellur keppnisbíll  14.00 Dóra könnuður 
 14.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 
Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan 
 15.00 Áfram Diego, áfram!  15.24 Svampur 
Sveins  15.48 Latibær 16.00 Ævintýri Tinna 
 16.22 Ávaxtakarfan 16.35 Strumparnir 
17.00 Lukku-Láki  17.24 Ofurhundurinn 
Krypto  17.45 UKI  17.50 Hvellur keppnisbíll 
18.00 Dóra könnuður  18.23 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 18.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 18.55 Sumardalsmyllan  19.00 Ævintýri 
Samma  20.25 Sögur fyrir svefninn 

07.00 Svíþjóð - Portúgal  
08.45 Austurríki - Bandaríkin  
15.30 Sportspjallið  Vikulegur þáttur í 
umsjón íþróttafréttamanna 365.
16.15 Keflavík - KR
17.45 Þór Þorlákshöfn  Sverrir Berg-
mann kynnist öllum liðunum í Dominos-
deild karla í körfubolta.
18.20 Svíþjóð - Portúgal  
20.05 England - Þýskaland
21.45 Austurríki - Bandaríkin
23.25 Meistaradeild Evrópu. Real So-
ciedad - Man. Utd.

16.40 Fulham - Newcastle  
18.20 Man. Utd. - Blackburn
20.00 Magnús Gylfason  Guðmundur 
Benediktsson hittir glerharða stuðnings-
menn ensku stórliðanna og ræðir um leik-
menn, þjálfara, frammistöðuna sl. vetur og 
þær breytingar sem eru fram undan.
20.30 Man. City - Man. Utd.  
22.20 Goals of the Season 2012/2013  
23.15 Walsall - Peterborough
00.55 Messan

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.10 Malcolm In The Middle  
08.30 Ellen  
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Glee  
11.00 Grey‘s Anatomy
11.45 Spurningabomban
12.35 Nágrannar  
13.00 Covert Affairs  
13.45 Chuck  
14.30 Last Man Standing  
14.50 Suburgatory
15.15 Tricky TV
15.40 Kalli kanína og félagar  
16.00 Fjörugi teiknimyndatíminn  
16.25 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Stelpurnar
19.45 The Middle  (2:24) 
20.10 Heimsókn
20.30 Kolla
21.05 Grey‘s Anatomy  (9:22)
21.50 Touch  (1:14) 
22.35 Hung  (9:10) 
23.00 The Blacklist  (8:13) 
23.45 Person of Interest 
00.30 NCIS. Los Angeles  
01.15 Kick Ass
03.10 The Education of Charlie Banks  
04.50 Grey‘s Anatomy
05.35 Fréttir og Ísland í dag

Bylgjan kl. 13.00
Rúnar Róberts
Rúnar er í loft inu á milli 13 og 16 
alla virka daga. Rúnar fylgist með því 
sem er að gerast í þjóð-
lífi nu hverju sinni, kíkir 
á sportið ásamt því að 
gefa þér vænan skammt 
af góðri Bylgjutónlist 
til að stytta þér 
stundirnar við 
vinnuna.

FÖRÐUNARDAGAR Í LYFJU
LÁGMÚLA OG SMÁRATORGI

Fáðu aðstoð sérfræðings til að velja rétta
litinn og áferðina á farða fyrir þig.

25% afsláttur á öllum förðunarvörum 
frá Estée Lauder í dag og á morgun.

Þessi vandaði förðunarbursti* fylgir hverjum 
keyptum farða frá Estée Lauder.

*meðan birgðir endast
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Í KVÖLD

Stöð 2 kl 20.30
Kolla
Vandaður en fj öl-
breyttur spjallþáttur 
með Kollu Björns 
sem spjallar við fólk 
úr öllum áttum um 
lífi ð og tilveruna.

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur, tækni og 
kennsla 21.00 Fasteignaflóran 21.30 Á ferð 
og flugi

17.10 Friðþjófur forvitni 
17.33 Nína Pataló
17.40 Geymslan 
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Djöflaeyjan
18.45 Íþróttir
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Neyðarvaktin (3:22) (Chicago Fire 
II) Bandarísk þáttaröð um slökkviliðsmenn 
og bráðaliða í Chicago. Meðal leikenda eru 
Jesse Spencer, Taylor Kinney, Lauren Ger-
man og Monica Raymund.
20.45 Krabbinn (8:8) (The Big C IV) 
Bandarísk þáttaröð um húsmóður í út-
hverfi sem er með krabbamein og reyn-
ir að sjá það broslega við sjúkdóminn. Að-
alhlutverkið leikur Laura Linney og hlaut 
Golden Globe-verðlaunin fyrir þættina.
21.15 Kiljan Bókaþáttur Egils Helga-
sonar.  Stjórn upptöku. Ragnheiður Thor-
steinsson.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kennedy forseti. Þegar klukk-
an sló eitt (JFK. One PM Central Standard 
Time)  Mynd gerð í tilefni af því að hálf öld 
er liðin frá morðinu á John F. Kennedy.
23.25 Verðlaunamyndir Kvikmynda-
skóla Íslands - Saga handa börnum 
 Verðlaunamynd við útskrift í Kvikmynda-
skóla Íslands vorið 2011.
23.40 Kastljós
00.00 Fréttir
00.10 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers  
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
17.25 Family Guy 
17.50 Dr. Phil
18.30 Kitchen Nightmares
19.20 Parks & Recreation 
19.45 Cheers (16:26)
20.10 Gordon Ramsay Ultimate Coo-
kery Course (15:20) 
20.40 Borð fyrir fimm (6:8)
21.10 In Plain Sight (3:8) 
22.00 Ray Donovan (9:13)  Vandaðir 
þættir um harðhausinn Ray Donovan sem 
reynir að beygja lög og reglur sem stund-
um vilja brotna. Mickey reynir að hjálpa 
réttvísinni en allir vita að hann er bara að 
reyna að bjarga eigin skinni.
22.50 CSI: Miami (9:24) 
23.40 Sönn íslensk sakamál
00.10 Dexter 
01.00 Borð fyrir fimm
01.30 Ray Donovan
02.20 The Borgias
03.10 Excused
03.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 08.10 Golfing World 09.00 OHL 
Classic 2013  12.00 OHL Classic 2013 15.00 
OHL Classic 2013 18.00 Golfing World 18.50 
OHL Classic 2013
21.35 Inside the PGA Tour  22.50 OHL Classic 
2013  01.50 Eurosport

15.50 The X-Factor US
17.55 Bunheads  
18.40 Bob‘s Burgers  
19.00 Junior Masterchef Australia 
 (11:16) 
20.50 Arrow  (6:23)
21.35 Sleepy Hollow  (1:13) 
22.20 Shameless  (10:12) 
23.05 Banshee  (10:10) 
23.55 Junior Masterchef Australia  
01.45 Arrow
02.30 Sleepy Hollow
03.15 Tónlistarmyndbönd

Kalli Berndsen – Í nýju 
ljósi
STÖÐ 2 GULL KL. 20.00 Kalli Bernd-
sen er mættur til leiks og heldur áfram 
að gefa konum góð ráð varðandi útlitið. 
Þættirnir eru unnir eft ir hugmynda-
fræði Kalla um að hægt sé að skipta 
vaxtarlagi kvenna í fj órar gerðir eft ir 
VAXi-módelinu.

Neyðarvaktin
SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Chicago 
Fire II. Bandarísk þáttaröð um slökkvi-
liðsmenn og bráðaliða í Chicago. 
Meðal leikenda eru Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Lauren German og Monica 
Raymund.

CSI: Miami
SKJÁR EINN KL. 20.50 Hinn sérkenni-
legi Horatio Caine fer fyrir hópi harð-
svíraðra rannsóknarmanna í þessum 
goðsagnakenndu þáttum.
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Reservoir Dogs, Sex ókunnugir 
menn reyna við hinn fullkomna 
glæp.  Hvað gæti mögulega farið 
úrskeiðis? Fyrir mér er þessi kvik-
mynd crème de la crème í leikara-
vali, tónlist, klippingu og leikstjórn. 
Anna Brynja Baldursdóttir, leikkona og 
blaðamaður.

BÍÓMYNDIN

SYNGUR Í BERLÍN  Helgi Björnsson syngur lög Hauks Morthens í Berlín um helgina. MYND/

„Ég er að fara að syngja með þeirri frábæru hljóm-
sveit Capital Dance Orchestra í Berlín, þetta verður 
skemmtilegt,“ segir tónlistarmaðurinn Helgi Björns-
son.

Helgi mun flytja þar nokkur lög Hauks Morthens, 
sem hann flutti á tónleikum í Hörpu fyrr í mánuðinum 
með sömu hljómsveit. Tónleikarnir eru í til-
efni þess að Asphalt-klúbburinn í 
Berlín, sem er í kjallara 
Hilton-hótelsins, heldur 
upp á afmælið á laugar-
daginn. 

„Bandið er að spila þar 
og ætlar að safna saman 
nokkrum söngvurum.“  Á 
meðal þeirra söngvara sem 
fram koma ásamt Helga 
eru Barbara Schöneberger, 
Katja Riemann og pönk-
drottningin Nina Hagen, 
ásamt fleirum. 

„Hljómsveitin var mjög 

hrifin af Íslandi og tónlistinni sem við lékum og það 
kom ekkert annað til greina en að syngja bara Hauk 
í Berlín,“ bætir Helgi við, en hann syngur ekki þessi 
klassísku djasslög heldur eingöngu lög Hauks. „Ég 

syng bara nokkur lög á þessum tónleikum 
en stefni þó á að halda stærri tónleika í 
Berlín eftir áramót.“ 

Platan Helgi syngur Hauk kom út í 
október síðastliðnum og hefur farið vel 
af stað og stefnir í gull.
Helgi þekkir borgina vel en hann var 
á sínum tíma í leikhúsrekstri í Berlín 
og hefur verið með annan fótinn þar 
undanfarið. „Berlín er yndisleg borg, 
lifandi og frísk. Ég myndi segja að 
þetta væri höfuðborg Evrópu.“ 
 gunnarleo@frettabladid.is

Helgi Björns syngur 
Hauk í Þýskalandi
Helgi Björnsson syngur Hauk í Berlín um helgina með Capital Dance Orchestra.

„Það er auðvitað gaman þegar fólk 
er að skoða og hlusta á efnið manns 
en samt nett leiðinlegt að fá ekki 
krónu fyrir það,“ segir tónlistar-
maðurinn Davíð Berndsen sem 
gaf út sína nýjustu plötu í vikunni, 
ásamt Hermigervli og Kela gítar. 
Davíð, Hermigervill, sem heitir 
réttu nafni Sveinbjörn Thoraren-
sen, og Keli gítar, sem heitir réttu 
nafni Hrafnkell Gauti Sigurðar-
son, mynda sveitina Berndsen og 
er þetta þeirra önnur breiðskífa 
saman.

Yfir sjö þúsund manns hafa náð í 
plötuna í Rússlandi með ólöglegum 
hætti og er hún ein mest sótta platan 
þar í landi. 

„Mér brá heldur betur í brún 
þegar ég sá hversu vitlausir Rúss-
arnir eru í plötuna því ég hef aldrei 
spilað í Rússlandi,“ segir Davíð. 

Nýjasta plata Berndsens ber tit-
ilinn Planet Earth en þeir félagar 
gefa plötuna sjálfir út og fyrirtæk-
ið þeirra heitir Jupiter Lovers. 

Á plötunni er ort um geiminn, 
lífið og geimverur. „Við förum 

aftur í tímann á plötunni, hún 
einkennir tímabilið 1981 til 1982 
en fyrri platan minnti frekar á 
1985-tímabilið,“ útskýrir Davíð. 
Platan er tekin upp í Portúgal, 
Belgíu, Hollandi og á Íslandi.

Það er ýmislegt fram undan 
hjá Berndsen en þeir koma meðal 
annars fram á Eurosonic-hátíð-
inni í Hollandi í janúar og á Sónar 
í Reykjavík í febrúar. „Við höldum 
svo líklega formlega útgáfutónleika 
í janúar,“ bætir Davíð við.

  - glp

Rússarnir vitlausir í Berndsen
Nýjasta plata Berndsens er ein mest ólöglega sótta platan í Rússlandi þessa da-

SÁTTUR MEÐ RÚSSAHÚFU  Davíð 
Berndsen, Hermigervill og Keli gítar 
gefa út nýja plötu sem ber titilinn 
Planet Earth. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

PLÖTUUMSLAGIÐ  Platan Helgi syngur 
Hauk sem kom út í október stefnir í 
gull.

„Ég sauma aðallega úr laxi og 
hlýra. Mér þykir mjög gott að 
eiga við leðrið úr fiskroðinu,“ 
segir Helga Friðbjörnsdóttir 
sem býr til þverslaufur á karl-
menn úr fiskroði. Helga, sem er 
búsett í Varmahlíð, selur slauf-
urnar víðs vegar um 
landið, meðal annars í 
Hótel Varmahlíð sem 
dóttir hennar rekur. 

Slaufurnar eru unnar 
úr leðri sem framleitt er 
úr fiskroði í verksmiðju 
á Sauðárkróki. Helga segir hug-
myndina að slaufunum hafa 
kviknað fyrir um ári. 

„Maður kom til mín og spurði 
hvort ég gæti ekki gert slaufu 
úr fiskiroði því hann vildi gefa 

vini sínum þannig í jólagjöf. 
Mér fannst hugmyndin svo góð 
að ég ákvað að byrja að fram-
leiða þetta,“ segir Helga. Hún 
er textíl kennari að mennt en 
er hætt kennslu. Hún hefur nú 
snúið sér að alls kyns sauma-

skap og framleiðslu 
á handverki, býr til 
púða, buddur og ýmis-
legt fleira úr hinum 
ýmsu h ráefnum. 
Helga segir viðbrögð-
in við slaufunum hafa 

verið góð. „Þetta er farið í sölu á 
Akureyri, Sauðárkróki, í Varma-
hlíð og Reykjavík. Ég hef ekkert 
fengið nema jákvæð viðbrögð,“ 
segir Helga.

 kjartanatli@frettabladid.is

Þverslaufur úr laxi og hlýra
Fyrrverandi textílkennari í Varmahlíð selur slaufur úr fi skroði um allt land.

FRAMTAKSSÖM  Helga Friðbjörnsdóttir 
er afar framtakssöm og framleiðir hin 
ýmsu listaverk.
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Rauðir dagar 18.-22. nóvember

Hvað kostar að 
taka húsnæðislán?

Við bjóðum
góða þjónustu

Íslandsbanki Suðurlandsbraut

Fræðslufundur um húsnæðislán með áherslu á kaup á fyrstu eign. 
Boðið upp á kaffiveitingar. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Miðvikudagur 20.11. kl. 16.30
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Tenerife

Skíði

Kanarí

Köben

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI!

Kr. 122.900   
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi á Jacaranda með hálfu fæði. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi kr.165.900.
Sértilboð 2. janúar í 14 nætur.

Kr. 99.900   
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn á Skihotel Speiereck í Lungau 
með hálfu fæði í viku.

Kr. 120.300
Netverð á mann m.v. gistingu í tvíbýli á Skihotel Speiereck í Lungau með 
hálfu færði í viku.

Kr. 84.700   
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum á Dorotea.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð með 2 svefnherbergjum kr. 114.500.
Sértilboð 3. janúar í 11 nætur.
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frá aðeins kr. 

122.900

frá aðeins kr. 

99.900  

frá aðeins kr. 

9.900  

frá aðeins kr. 

84.700     

2. janúar í 14 nætur

11. janúar í viku

3. janúar 
í 11 nætur

Aðra leið, til eða frá 
áfangastað, með sköttum.

með 
hálfu fæði    

með hálfu fæði



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Hjörvar í viðtali á Sky Sports | Menn 
eru að ræða við Denzel um myndina

2 Ljón drap ljónynju fyrir framan gesti 
dýragarðsins í Dallas | Myndband

3 „Ekki snerta sofandi Króata“
4 Neyðarfundur í Menntaskólanum í 

Reykjavík
5 Rúta valt við Öxará – 49 manns um 

borð

Ástin blómstrar 
Tónlistarkonan Védís Vantída Guð-
mundsdóttir er byrjuð með ástralska 
MMA-kappanum Gokhan Turkyilmaz. 
Védís er hæfileikarík tónlistarkona 
og hefur kennt á þverflautu, píanó og 
saxófón í Tónlistarskóla Vestmanna-
eyja. Þá vakti hún einnig mikla lukku 
í poppgrúppunni Galaxies ásamt 
fegurðardrottningunni Magdalenu 
Dubik.

Hissa á tannlæknum
„Ég er mest hissa á að tannlæknar 
skuli ekki hafa samband við okkur í 
röðum en af biðstofunum að dæma 
eru þeir sérfræðingar í gömlum, 
þvældum tímaritum,“ segir Gauti Jó-
hannesson, sveitarstjóri á Djúpavogi, 
þar sem fólki gefst nú kostur á að 
hirða það sem ekki kemst lengur 
fyrir á bókasafni bæjarins.

Gauti segir að eftir frétt Frétta-
blaðsins í gær hafi nokkrir hringt 
og spurst fyrir um einstaka titla og 
tímarit. „Við erum ekki í aðstöðu til 
að fara í ítarlega leit 
en höfum augun 
hjá okkur ef 
ske kynni að 
við rækjumst 
á það sem 
fólk vantar,“ 
segir Gauti sem 
kveður þó eigu-
legustu bæk-
urnar flestar 
farnar.
 - gar

Mest lesið
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VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

SENDU OKKUR ÞITT Á WOW.IS

MATSEÐILLINN
FYLGIR BLAÐINU

DRAUMURINN
ALVÖRU STEIKARBORGARI
140 gr. steikarborgari úr hreinni nautalund 
með bræddum íslenskum osti. Borinn fram 
nakinn í brauði með trufflubernaisesósu og 

frönskum kartöflum.

EÐA

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

JÓLASTEMNING Í HEIMSBORGUM 

BÓKAÐU NÚNA Á WOW.IS
*Flug aðra leið með sköttum, bókunar- og töskugjald ekki innifalið.

vs

  9.900 KR.*

14.900 KR.*

FRÁ

GILDIR FRÁ 25. NÓVEMBER

GLÖGG
GLÜHWEIN

wow.is   |  Katrínartún 12   |  105 Reykjavík   |  590 3000   |  wow@wow.is      

Við fljúgum til  í allan veturLondon Parísar BerlínarKaupmannahafnar

KÖBEN

BERLÍN
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