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Vill orkuskipti
Katrín Júlíusdóttir 
iðnaðarráðherra fékk 
afhenta fyrstu „athafnateygjuna“.
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AUÐUR INGIBJÖRG KONRÁÐSDÓTTIR

Henti út ruslfæðinu og 
hefur aldrei liðið betur
heilsa tíska

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

ÁRLEG KANÍNUTÍSKUSÝNING  var haldin í Japan um helg-
ina. Þangað mættu átta þúsund kanínuunnendur til að fylgjast með 
frammistöðu uppáklæddra kanína. Á meðfylgjandi mynd má sjá 
kanínu í skotabúningi en hún atti meðal annars kappi við mótor-
hjóla- og englakanínur.

Bjóðum úrval af döskum ReSound heyrnartækjum

* Heyrnarþjónusta* Heyrnarvernd* Heyrnarmælingar* Heyrnartæki* Ráðgjöf

Hjá Heyrn er veitt alhliða þjónusta til að bæta 
úr heyrnarskerðingu undir faglegri ábyrgð 

Ellisifjar K. Björnsdóttur, heyrnarfræðings. 

Ellisif  K. Björnsdóttir heyrnarfræðingur

Falleg jólavara Nýjar vörur
Stærri búð

„Það er bara rosaleg vellíðan sem fylgir þessu og í raun ekki hægt að útskýra það neitt nánar nema hafa upplifað hana sjálfur,“ segir heilsukokkurinn Auður Ingibjörg Konráðsdóttir, þegar hún er beðin um að lýsa hver sé helsti ávinning-urinn af því að huga vel að matar-æðinu.
Auður hefur getið sér góðan orðstír fyrir matreiðslunámskeiðí Manni lifandi þar se húi þ

„Fyrir sautján árum var ég und-irlögð af ofnæmi og fékk reglu-lega slæm mígrenisköst,“ rifjar Auður upp. „Ég prófaði ýmislegt til að vinna bug á veikindunum og gerði meðal annars breytingar á mataræðinu, sem ég hafði aldrei spáð sérstakleg í. Það hafði viss-ar jákvæðar afleiðingar í för með sér þannig að ég ákvað loks að t kþað allt í

un. „Ég fékk nú fyrst ekki mikinn hljómgrunn hjá fjölskyldunni enda ekki margir sem spáðu almennt í mataræðið á þessum tíma; þarna var jú franska eldhúsið allsráð-andi á Íslandi. En eftir að ég fór að prófa mig áfram í eldamennsk-unni og leyfði fjölskyldunni aðsmakka jafnt þé

Hamborgarar og fransk-ar fengu fyrst að fjúkaAuður Ingibjörg Konráðsdóttir var illa haldin af ofnæmi og mígreni fyrir sautján árum. Stöðug veikindi 

urðu til þess að Auður endurskoðaði mataræði sitt og upplifði stórkostlegar breytingar í kjölfarið.

„Ég er í betra formi í dag en fyrir sautján árum,“ segir Auður og þakkar það bættu mataræði. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Vegleg dagskrá
Söngsveitin 
Fílharmónía fagnar 
hálfrar aldar afmæli 

sínu.
TÍMAMÓT 18

ms.is

Gómsæt gjöf 
fyrir sælkera

Kynni› ykkur úrvali›
af sælkeraostakörfum

á ms.is

JÓNSI Í SIGUR RÓS:

Gerir poppaða 
sólóplötu
Platan á að koma út snemma á næsta ári.

FÓLK 30

ÚRKOMULÍTIÐ   Í dag verða víðast 
norðan eða norðaustan 5-10 m/s. 
Yfirleitt úrkomulítið, en stöku él 
norðan til og dálítil væta með 
SV-ströndinni. Hiti um frostmark 
norðan til, en 1-5 stiga hiti syðra.  
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HEILSA „Líkur benda til að greina 
megi lungnakrabbamein fyrr og 
á lægra stigi en algengast er nú. 
Rannsóknir á 
notkun tölvu-
sneiðmynda-
tækni til skim-
unar skera 
úr um það en 
niðurstaðna 
úr þeim er að 
vænta innan 
fárra missera. 
Slík tækni er 
fyrir hendi hér 
á landi,“ segir 
Tómas Guðbjartsson, prófessor 
við HÍ og yfirlæknir á skurðdeild 
Landspítalans. 

Lungnakrabbamein er það 
krabbamein sem dregur flesta 
Íslendinga til dauða. Orsakir þess 
má í níutíu prósent tilfella rekja til 
reykinga.   - gun sjá allt í miðju blaðsins.

Alþjóðlegur árveknidagur:

Líkur á að 
mein í lungum 
greinist fyrr

TÓMAS 
GUÐBJARTSSON 

Heldur styrktartónleika
Alan Jones skipuleggur 
styrktartónleika á 
Spot í Kópavogi á 
fimmtudaginn og mun 
allur ágóðinn renna 
til Ellu Dísar.

FÓLK 22

FÉLAGSMÁL Hluti atvinnuleysisbóta fólks á aldr-
inum 18 til 24 ára verður notaður til að fjár-
magna menntunarkosti, gangi eftir hugmyndir 
í drögum að nýjum lögum um atvinnuleysis-
tryggingar. 

Hugmyndirnar voru kynntar fyrir for-
mönnum samtaka vinnumarkaðarins á fundi í 
félags- og tryggingamálaráðuneytinu síðdeg-
is í gær. 

Þar er verið að gera ýmsar breytingar, þótt 
fyrst og fremst sé horft til ungs atvinnulauss 
fólks og hvernig auka megi virkni þeirra á ný. 
Samkvæmt gögnum ráðuneytisins falla um 
2.500 ungmenni á aldrinum 18 til 24 ára í hóp 
þeirra sem eiga við langvarandi atvinnuleysi 
að stríða. Hugmyndin mun vera að koma þeim 
hópi sem mest í skóla eða starfsþjálfun. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambands 
Íslands (ASÍ), segir að hjá verkalýðsfélögun-
um hafi menn haft af því áhyggjur að ekki hafi 
verið nógu mikið lagt upp úr „virknivæðingu“ 
ungs atvinnulauss fólks. „En þær hugleiðingar 
sem uppi eru núna um að fólk 24 ára og yngra 
borgi þessa virknivæðingu sjálft hugnast 
okkur afar illa,“ segir hann.

Gylfi segist ekki sjá að hæft sé með rökum 
að halda því fram að þótt fólk sé á ákveðnum 
aldri eigi að skerða bótarétt þess til að fjár-
magna virkar aðgerðir í þess þágu. „Við búum 
við það á Íslandi að hátt hlutfall vinnumark-
aðarins hefur takmarkaða menntun. Og við 
lögðum mikla áherslu á það að fá hér löggjöf 
um virkar vinnumarkaðsaðgerðir og fjármagn 
til að hrinda þeim í framkvæmd frá hinu opin-

bera. Það hefur, við þær aðstæður sem við 
búum við núna, verið erfitt,“ segir Gylfi og 
kveður það meðal annars hafa leitt til þess að 
ASÍ hafi viljað taka kerfið að sér og nálgast 
verkefnið á öðrum forsendum. Atvinnurekend-
ur hafi viljað taka þátt í þessu. Áherslurnar í 
frumvarpsdrögunum segir hann að ýti frekar 
á breytingar í þessa átt.

Gylfi segir skort á sjálfstrausti og vandamál 
tengd langvarandi atvinnumissi ekki bundin 
við aldurshópinn 18 til 24 ára og mikilvægt að 
auka virkni þeirra einstaklinga sem í þess-
ari stöðu séu. „En leiðin til þess er ekki í því 
falin að svelta fólk inn í úrræðin,“ segir hann 
og kveðst treysta orðum ráðherra um að lagst 
verði í frekari skoðun á málinu áður en nýtt 
lagafrumvarp verði kynnt.  - óká / Sjá síðu 6

Atvinnuleysisbætur lækki 
hjá fólki undir 25 ára aldri
Aðilum vinnumarkaðarins voru í gær kynntar hugmyndir sem miða að því að koma ungu atvinnulausu fólki til 
verka. Forseti ASÍ segir ekki mega „svelta fólk í úrræðin“. Hluti bóta fólks 18 til 24 ára á að fjármagna aðgerðir.

Æfir með 
Reading
Gunnar Heiðar 

Þorvaldsson er 
til reynslu hjá 

Reading í Englandi.
ÍÞRÓTTIR 26

Athafnavika

STJÓRNMÁL „Við teljum að þær 
breytingar sem gerðar hafa verið 
hafi síst gert málið lakara frá lög-
unum í sumar,“ segir Guðbjartur 
Hannesson, alþingismaður Sam-
fylkingar og formaður fjárlaga-
nefndar.

Meirihluti fjárlaganefndar 
afgreiddi í gær álit um frumvarp 
um ríkisábyrgð á Icesave. Í álit-
inu eru engar breytingar lagð-

ar til við frumvarpið. Guðbjart-
ur segir álitið væntanlega verða 
lagt fram á Alþingi í dag. „Síðan 
þurfum við að bíða eftir nefndar-
áliti minnihlutans og síðan verður 
þetta tekið á dagskrá þegar þing-
forseti ákveður,“ segir Guðbjartur 
sem kveðst telja gríðarlega góðan 
áfanga að Icesave-málið sé komið 
úr fjárlaganefnd.

Nefndarálit meirihlutans var 

samþykkt af fulltrúum Samfylk-
ingar og Vinstri grænna. Aðspurð-
ur segist Guðbjartur telja öruggt 
að Alþingi verði búið að gera nýja 
frumvarpið að lögum áður en 
frestur sem gefinn var til þess 
rennur út um mánaðamótin. Hann 
viti þó ekki hvernig atkvæði muni 
falla í þinginu. „Ég hef ekki gert 
neina hausatalningu,“ segir hann. 
 - gar

Formaður fjárlaganefndar segir nýjan Icesamning síst lakari en í fyrra frumvarpi:

Icesave-frumvarpið úr nefnd

RÁN Á RÁNARGÖTU Tveir menn um tvítugt í hettuúlpum lögðu leið sína í Pétursbúð upp úr klukkan sjö í gærkvöld og heimtuðu 
peninga úr kassanum. Afgreiðslukona varð við kröfunni og við svo búið hurfu mennirnir út í myrkrið. Engin vopn voru með í för. 
Óljóst er hversu mikið ræningjarnir höfðu upp úr krafsinu en lögregla hóf strax rannsókn málsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS
Fáðu þér miða á www.hhi.is eða í síma 800 6611

á einn miða í desember
milljónir
75

Þeir sem eiga miða í Happdrætti Háskólans
geta átt von á 75 milljóna afmælisvinningi
í síðasta útdrætti ársins. Þú getur ennþá verið 
með! Tryggðu þér miða fyrir aðeins 1.000 kr.
á mánuði. Við drögum næst 24. nóvember!

ATVINNUMÁL „Börnin mín fara ekki 
að drepa sig hérna til þess eins að 
fá bætur,“ segir Soffía Nönnudóttir, 
móðir þriggja stálpaðra ungmenna 
á Þingeyri. Hún er afar ósátt við 
kröfur Vinnumálastofnunar um 
að atvinnulaus börn hennar sæki 
reglulega fundi og námskeið á Ísa-
firði til að halda bótum. Það kalli á 
að þau fari akandi yfir Gemlufalls-
heiðina sem á þessum árstíma geti 

verið glerhál og 
stórhættuleg.

Soffía segir 
fulltrúa Vinnu-
málastofnunar 
hafa skikkað 
börn hennar, 18 
og 26 ára karl-
menn og tvítuga 
konu, til að mæta 
vikulega í viðtal 
til hans til Ísa-

fjarðar eigi þau að halda bótum 
sínum. 

Þar að auki hafi þeim verið gert að 
sækja námskeiðið „Sterkari starfs-
maður: Upplýsingatækni og sam-
skipti“ sem ætlað er fólki í atvinnu-
leit á norðanverðum Vestfjörðum 
og hefst á föstudag. Námskeiðið 
er kennt í áttatíu klukkustundir nú 
fyrir jól og sjötíu eftir jól.

Auk þess, að mati Soffíu, sem 
Gemlufallsheiðin er mjög vafasöm 
að vetri til segir hún ferðirnar geta 
tekið heilu og hálfu dagana. Aðeins 
einn sonur hennar sé á bíl og þegar 
hann eigi ekki að mæta þurfi hin að 
taka rútu. Þau þurfi svo að bíða tím-
unum saman að loknum fundi eftir 
rútu til baka. 

„Það hlýtur einhver í Reykjavík 
að geta stoppað þessa vitleysu,“ 

segir Soffía, sem telur fulltrúann á 
Ísafirði ganga afar hart fram gegn 
börnum hennar og sýna lítinn skiln-
ing.

Soffía hefur ákveðið að börn 
hennar muni ekki framar leggja í 
þennan leiðangur í vetur. „Ég ætla 
ekki að horfa aftur á eftir þeim út 
í þessa dauðagildru yfir heiðina,“ 
segir hún og spyr hvað Vinnumála-
stofnun mun taka til bragðs ef bani 
hlýst af ferðalögum sem þessum.

Unnur Sverrisdóttir, sviðsstjóri 
stjórnsýslusviðs hjá Vinnumála-
stofnun, segist ekki geta tjáð sig um 
þetta tiltekna mál. Hins vegar hafi 
ungt fólk verið sett í forgang þegar 

kemur að því að reyna að halda fólki 
í virkni, enda sýni rannsóknir að sá 
hópur sé líklegastur til að verða 
samdauna atvinnuleysinu, ef svo 
megi segja.

Vinnumálastofnun beri skylda til 
að sinna hópnum vel og halda honum 
virkum og því sé mikil skylduvirkni 
teiknuð inn í lög um atvinnuleysis-
tryggingasjóð. „Þegar þú sækir 
um atvinnuleysisbætur þá ertu að 
sækja um vinnu í leiðinni og þú ert 
líka að sækja um þátttöku í vinnu-
markaðsaðgerðum svokölluðum, og 
í þeim geta falist viðtöl og námskeið 
og annað slíkt,“ segir Unnur.

 stigur@frettabladid.is

Hrædd um börnin á 
leiðinni í bótaviðtöl
Móðir á Þingeyri þorir ekki lengur að senda atvinnulaus börn sín til Ísafjarðar á 
tíða skyldufundi hjá Vinnumálastofnun. Gemlufallsheiðin sé of hættuleg á vet-
urna. Fulltrúi Vinnumálastofnunar segir mikilvægt að ungt fólk haldi virkni.

UNNUR 
SVERRISDÓTTIR

VARASÖM HEIÐI Gemlufallsheiði liggur milli Önundarfjarðar og Dýrafjarðar. Hún er 
malbikuð en þar verður oft hált þegar frýs á vetrum. MYND/BÆJARINS BESTA

FÓLK William Samuel Stephen-
son, sem átti ættir að rekja til 
Íslands og er því hiklaust talinn 
einn af sonum þjóðarinnar, verð-
ur á sunnudag sýndur sá heiður 
í Winnipeg að gata verður nefnd 
eftir honum. Gatan, sem nú kall-
ast Water Avenue, mun þá verða 
nefnd William Stephenson Way.

Stephenson fæddist í Winni-
peg árið 1897 af íslenskri móður. 
Faðir hans kom frá Orkneyjum. 
Hann skráði sig í kanadíska her-
inn árið 1916 og fór til Englands. 
Flugvél hans var skotin niður yfir 
Þýskalandi og hann dvaldi í þýsk-
um fangabúðum þar til í desem-
ber 1918.

Árið 1921 flutti hann til Bret-
lands og komst í kynni við áhrifa-
ríka menn þar. Hann varaði mjög 

við uppgangi Adolfs Hitler og í 
seinni heimsstyrjöldinni varð 
hann einn af yfirmönnum bresku 
leyniþjónustunnar og sá um sam-
hæfingu allra aðgerða hennar á 
Vesturlöndum. Hann hafði aðset-
ur í New York og meðfram starfi 
sínu fyrir Breta lagði hann hönd 
á plóginn við að stofna undanfara 
bandarísku leyniþjónustunnar 
CIA.

Stephenson var aðlaður af 
Bretadrottningu og Ian Fleming, 
höfundur sagnanna um James 
Bond, hefur sagt hann vera fyr-
irmynd njósnarans. Númer Step-
henson í hernum var 38007. 
 - kóp

Fyrirmynd James Bond átti rætur að rekja til Íslands:

Gata nefnd eftir íslenska 007

Auður, ertu að reyna að koma 
í veg fyrir koddaslag?

„Ég er hrifnari af koddahjali og 
vil leggja mitt af mörkum með 
peppinu.“

Auður Ögn Árnadóttir hannar púða með 
jákvæðum boðskap sem eiga að minna á 
hið góða í lífinu. 

VIÐSKIPTI Framkvæmdastjórar og aðrir yfirmenn 
N1 hafa síðustu daga innleyst afkomutengd laun 
sem þeir eiga hjá félaginu vegna afkomu fyrir-
tækisins á síðasta ári. Upphæðirnar nema tugum 
milljóna króna, samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. 

Eftir því sem næst verður komist telja stjórn-
endur fyrirtækisins ekki útilokað að það lendi í 
vanda vegna skulda og taki lánardrottnar það yfir. 
Gerist slíkt fá þeir ekkert fyrir sinn snúð. 

N1 hagnaðist um 474 milljónir króna á fyrri 
hluta þessa árs saman borið við 98 milljónir á 
sama tíma í fyrra. Veltan jókst um 12,5 prósent á 
milli ára og nam 17,2 milljörðum króna í ár. 

Hermann Guðmundsson, forstjóri N1, vildi ekki 
tjá sig um launakjör starfsmanna í gær. 

Langtímaskuldir N1 nema 8,5 milljörðum króna 
og eru á gjalddaga á næstu tveimur árum, sam-
kvæmt síðasta árshlutareikningi félagsins. Tveir 
milljarðar króna voru á gjalddaga eftir um tvo 
mánuði og nokkuð liðið frá því fjórðungur skuld-
arinnar var greiddur niður. Frá miðju næsta ári 
og fram á mitt ár 2011 eru rúmir 6,6 milljarðar á 

gjalddaga. Hermann bendir á að lítil ástæða sé til 
að óttast um framtíð N1. Félagið hafi greitt niður 
skuldir og eigi 2,5 milljarða á bankareikningi 
fyrir næstu gjalddaga. „Við erum ekki í neinum 
vandræðum,“ segir hann.   - jab

HERMANN GUÐMUNDSSON Forstjóri N1 segir fyrirtækið eiga fé 
á reikningi og hafi greitt niður skuldir fyrir gjalddaga.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Yfirmenn N1 taka tugi milljóna króna bónusgreiðslur út í varúðarskyni:

Forstjórinn ekki uggandi

STEPHENSSON 
Þó Breta-
drottning hafi 
aðlað William 
vita Íslending-
ar sem er að 
hann tilheyrir 
fósturjörðinni.

PALESTÍNA, AP Palestínustjórn 
hefur beðið Evrópusambandið 
um stuðning við þau áform Pal-

estínumanna 
að öryggis-
ráð Sameinuðu 
þjóðanna viður-
kenni sjálfstætt 
ríki Palestínu 
án samþykkis 
Ísraels.

Palestínu-
menn hafa grip-
ið til þessa ráðs 

vegna þess hve illa gengur í frið-
arviðræðum við Ísrael.

„Við viljum stuðning allra ríkja 
alþjóðasamfélagsins,“ segir Saeb 
Erekat, aðalsamningamaður Pal-
estínustjórnar. Hann segir að 
Bandaríkjastjórn verði einnig 
beðin um stuðning.  - gb

Palestínumenn afla fylgis:

Vilja stuðning 
Evrópuríkja

ÁSTRALÍA, AP Kevin Rudd, forsæt-
isráðherra Ástralíu, baðst í gær 
afsökunar á framferði Ástrala, 
sem tóku illa á móti þúsundum 
munaðarlausra barna frá Bret-
landi.

Bretar sendu um 150 þúsund 
munaðarlaus börn, allt frá sautj-
ándu öld til ársins 1967, til fjar-
lægra nýlendna þar sem víða var 
tekið á móti þeim af einskærum 
hrottaskap. Um sjö þúsund þess-
ara barna eru enn á lífi í Ástralíu. 
Gordon Brown, forsætisráðherra 
Breta, sagði á sunnudag að Bretar 
muni formlega biðjast afsökunar 
á þessu eftir áramótin næstu.  - gb

Munaðarlaus börn:

Ástralíustjórn 
biðst afsökunar

KEVIN RUDD Forsætisráðherra Ástralíu 
á fundi þar sem hann baðst afsökunar 
fyrir hönd ríkisins.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAEB EREKAT

SKÓLAMÁL Fjölbrautaskóli Snæ-
fellinga hefur verið valinn til 
þess að taka, í samstarfi við 
Nýherja, þátt í afmælishátíð 
bandarísku geimferðastofnunar-
innar NASA í Bandaríkjunum, 
sem haldin er í tilefni þess að 40 
ár eru um þessar mundir liðin 
frá því að maður steig fyrst fæti 
á tunglið.

Skólinn er einn fimm fram-
haldsskóla utan Bandaríkjanna 
sem tekur þátt í hátíðinni í gegn-
um gagnvirka útsendingu frá 
Johnson Space Center í Banda-
ríkjunum. Mikil dagskrá verður 
í skólanum þann 19. nóvember í 
tengslum við afmælið.  - gb

Afmælishátíð NASA:

Íslenskur skóli 
tekur þátt

ARGENTÍNA, AP Tveir karlmenn í 
Argentínu, þeir José Maria Di 
Bello og Alex Freyre, hafa feng-
ið leyfi til að ganga í hjónaband. 
Athöfnin verður haldin 1. desem-
ber næstkomandi.

Í síðustu viku úrskurðaði dóm-
ari að lög, sem banna hjónabönd 
samkynhneigðra, brytu í bága við 
stjórnarskrá landsins. Mauricio 
Macri, borgarstjóri í Buenos 
Aires, sagði að borgin muni ekki 
áfrýja málinu til hæstaréttar: 
„Við verðum að búa við og fallast 
á þennan raunveruleika: Heimur-
inn er að færast í þessa átt.“ - gb

Dómstóll í Argentínu:

Samkynhneigt 
par í hjónaband

VIÐSKIPTI Jóhannes Jónsson, oft 
kenndur við Bónus, segir fjöl-
skyldu sína ætla að borga allar 
sínar skuldir. Vöruverð í versl-
unum Haga 
komi ekki til 
með að hækka 
haldi fjöl-
skyldan yfir-
ráðum sínum í 
fyrir tækinu. 
Jóhannes segir 
mikilvægt að 
jafnræði sé 
gætt þegar 
kemur að 
afskriftum skulda. Rætt var við 
hann í Kastljósinu í gærkvöldi.

Bónusfjölskyldan hefur und-
anfarið unnið að því að fá nýja 
fjárfesta til að leggja pening 
í eignarhaldsfélagið 1998 sem 
hefur verið í eigu fjölskyldunn-
ar.  - mmg

Jóhannes í Bónus:

Ætla að borga 
allar skuldir

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON

SPURNING DAGSINS



með ánægju

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

3
0

5
6

0

*8.900 kr.
Verð frá:

Rödd skynseminnar hér.
Það er nauðsynlegt að vera á 
tánum þegar góð tilboð detta inn...

Í dag býður Iceland Express fjölda flugsæta til 
Evrópu á frábæru tilboðsverði, frá 8.900 kr., 
aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.*

Bókunartímabil: Frá kl. 12:00 á hádegi til kl. 23:59, 17. nóvember

Ferðatímabil: 17. nóvember – 15. desember 2009

Áfangastaðir: London Stansted, London Gatwick, Kaupmannahöfn, 

Berlín og Varsjá

Þú bókar á www.icelandexpress.is!

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað sætaframboð, valdar dagsetningar 
og valin flug. Athugið að flugvallarskattar geta verið mismunandi eftir áfangastöðum.

...

Aðeins

í dag!
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VEÐURSPÁ
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New York
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París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Á MORGUN 

Vaxandi austanátt 
og þykknar upp.

FIMMTUDAGUR
8-15 m/s, hvassara 

NV- og SA-lands.

2

0

-1

-1
-2

1

-1

2

5
3

-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

2

-1 -1

0
5

5 3

5

6

BREYTINGAR Á 
MORGUN  Það 
verður nokkuð 
bjart og skaplegt 
veður í fyrstu 
á morgun, en 
um hádegisbilið  
fer að hvessa 
og þykkna upp 
sunnanlands. 
Annað kvöld 
verður víða orðið 
nokkuð hvasst 
og á fi mmtudag 
bætir heldur í úr-
komu og hlýnar 
í veðri.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

ALÞINGI Ég vil ekki halda því fram að fram-
kvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi 
farið með staðlausa stafi. Mér fannst hann 
skauta létt yfir þessa tengingu en hann verð-
ur að bera ábyrgð á því sjálfur,“ sagði Gylfi 
Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, 
á Alþingi í gær.

Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, vakti máls á því að í bréfi 
til Gunnar Sigurðssonar leikstjóra og fleiri 
Íslendinga, héldi Dominique Strauss-Kahn, 
framkvæmdastjóri AGS, því fram að AGS 
hefði aldrei gert samninga um Icesave að 
skilyrði fyrir endurskoðun efnahagsáætlun-
ar sjóðsins fyrir Ísland, 

Birgir sagði þessa yfirlýsingu stangast á 
við ýmislegt sem Gylfi Magnússon og marg-
ir fleiri hafa haldið fram hér á landi. Birg-

ir spurði Gylfa hvort hann 
teldi að framkvæmdastjóri 
AGS væri ekki að fara með 
rétt mál í bréfinu. Gylfi 
sagði að það væri rétt að 
enginn hafi viljað „sitja 
uppi með þá heitu kart-
öflu“ að hafa neitað málum 
Íslands um framgang innan 
AGS vegna Icesave. Í sjálfu 
sér væri það karp um keis-
arans skegg hvort það voru 
ríkisstjórnir Norðurland-

anna eða AGS sem réði því að þetta skilyrði 
var sett. Hvort heldur er, hafi þetta legið 
fyrir mánuðum saman að niðurstaða fengist 
ekki fyrr en búið væri að semja um Icesave. 
 - pg

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra um yfirlýsingu framkvæmdastjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins:

Finnst Strauss-Kahn skauta létt yfir

GYLFI 
MAGNÚSSON

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN  Framkvæmdastjóri AGS 
segist í bréfi aldrei hafa gert Icesave-samkomulag að 
skilyrði fyrir endurskoðun efnahagsáætlunar sjóðsins.

LÖGREGLA Par á þrítugsaldri var 
handtekið seint að kvöldi sunnu-
dags vegna árásar með hagla-
byssu í Seljahverfi í Breiðholti um 
klukkan hálf fjögur aðfaranótt 
sunnudagsins. Maður á þrítugs-
aldri skaut nokkrum sinnum á úti-

dyr og glugga, 
en húsráðandi 
náði að skella 
aftur hurðinni 
eftir að árásar-
maðurinn hafði 
slegið hann í 
andlitið með 
byssuskeftinu.

Að sögn Frið-
r i ks  Smá ra 
Björgvinssonar, 

yfirlögregluþjóns hjá rannsókn-
ardeild lögreglunnar á höfuðborg-
arsvæðinu, var árásarmaður-
inn síðdegis í gær úrskurðaður 
í gæsluvarðhald til föstudags. 
Einnig var farið fram á gæslu-
varðhald yfir konunni, en dóm-
ari hafnaði því. Konan var því 
látin laus.

Maðurinn sem ráðist var á býr 
einn í íbúð sinni og þekkti ekki 
árásarmanninn. Samkvæmt heim-
ildum blaðsins tengjast þeir þó 
óbeint í því að fórnarlamb árás-
arinnar hafði verið vinnuveitandi 
unnustu árásarmannsins. Henni 
hafði verið sagt upp störfum og 
leikur því grunur á að um einhvers 
konar hefndaraðgerð hafi verið að 
ræða.

Nágrannar í nærliggjandi 
húsum vöknuðu við skothvellina 
aðfaranótt sunnudagsins og var 
sumum hverjum nokkuð brugð-
ið vegna atburðarins. Yfirheyrsl-

ur yfir parinu stóðu fram á miðj-
an dag í gær, eða þar til þau voru 
leidd fyrir dómara síðdegis vegna 
gæsluvarðhaldskröfunnar. Frið-
rik Smári segir rannsókn málsins 
halda áfram, en hún beinist meðal 
annars að því hvað manninum hafi 
í raun gengið til þarna um nótt-
ina. Maðurinn hefur játað að hafa 
skotið á húsið, en ekki liggur fyrir 
hvort ætlunin hafi verið að vinna 
húsráðanda mein.

Helgi Gunnlaugsson, afbrota-
fræðingur og prófessor í félags-
fræði við Háskóla Íslands, segir 
vert að staldra við ofbeldis-
glæpi sem þennan, þótt ekki sé 
hægt að draga víðtækar álykt-
anir um aukið óþol í samfélaginu 
og ofbeldisaukningu út frá einu 
dæmi. „Maður veit svo sem ekki 
hvað þarna lá að baki. Kannski var 
maðurinn bara að reyna að ganga í 
augun á unnustu sinni,“ segir hann 
en bætir um leið við að vissulega 
beri árásin dálítið „örvæntingar-
fullt“ yfirbragð. 

Helgi segir hins vegar þekkt 
að fyrst eftir snöggar samfélags-
breytingar, líkt og hér hafi orðið 
með efnahagshruninu, að  fyrst á 
eftir geti orðið til nokkurs konar 
samhugur, en þegar frá líður og 
áhrif verða ljós á líf tiltekinna ein-
staklinga kunni að gæta annarra 
áhrifa. „Einhverjir missa vinn-
una og geta ekki borgað reikn-
ingana sína og þá er hægt að fara 
að búast við dálítið örvæntingar-
fullum atburðum. Snöggar þjóðfé-
lagsbreytingar geta haft áhrif út í 
samfélagið og hópar þjóðfélagsins 
eru misvel búnir til að takast á við 
þær.“  olikr@frettabladid.is

HELGI 
GUNNLAUGSSON

Atvinnumissir unnustu er 
mögulega orsök árásarinnar
Fórnarlamb skotárásar í Breiðholti talið hafa sagt unnustu árásarmanns upp störfum. Árásarmaðurinn 
bankaði upp á á heimili mannsins um hálf fjögur aðfaranótt sunnudags. Hann situr í gæsluvarðhaldi. Kon-
an var látin laus undir kvöld í gær. Afbrotafræðingur segir snöggar þjóðfélagsbreytingar geta haft áhrif.

VIÐ HÉRAÐSDÓM REYKJAVÍKUR Mað-
urinn sem réðist með haglabyssu 
á heimili fyrrverandi vinnuveitanda 
unnustu sinnar um helgina var í 
gær úrskurðaður í gæsluvarðhald til 
föstudags.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á VETTVANGI Hurðin sem skotið var á 
með haglabyssu aðfaranótt sunnu-

dags. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TAÍLAND, AP Jimmy Carter, fyrr-
verandi Bandaríkjaforseti, segist 
ekki sjá eftir því að hafa haldið 
að sér höndum þegar byltingar-
stjórnin í Íran tók 52 Bandaríkja-
menn í gíslingu árið 1979.

„Helstu ráðgjafar mínir voru 
ákveðnir í að ég ætti að gera 
árás,“ sagði Carter í Taílandi í 
gær. „Ég hefði getað lagt Íran í 
eyði með vopnabúnaði mínum. En 
ég taldi að gíslarnir gætu týnt líf-
inu í átökunum, og ekki vildi ég 
drepa 20 þúsund Írani. Þannig að 
ég gerði ekki árás.“

Gíslarnir voru í haldi Írana í 
sendiráði Bandaríkjanna í Íran 
í 444 daga. Carter segist sann-
færður um að afstaða hans í 
þessu máli hafi orðið til þess að 
hann tapaði fyrir Ronald Reagan 
í forsetakosningum árið 1979. - gb

Jimmy Carter:

Segir enn rétt 
að hafa ekki 
gert árás á Íran

CARTER Í TAÍLANDI Aðstoðar við bygg-
ingu íbúðarhúsa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GENGIÐ 16.11.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

235,9811
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

122,39  122,97

204,11  205,11

116,70  117,38

24,589  24,733

21,923  22,053

17,969  18,075

1,3666  1,3746

195,88  197,04

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Röng mynd birtist með nafni 
Guðmundar Kristins Ólafssonar 
húsasmiðs á forsíðu blaðsins í gær. 
Myndin var af samstarfsmanni Guð-
mundar.

LEIÐRÉTTING



sumarferdir.is

...eru betri en aðrar

JÓLASÓL 
Á TENERIFE
ALLIR ÆTTU AÐ FINNA EITTHVAÐ VIÐ SITT HÆFI!
BROTTFÖR: 20.-27. DESEMBER 2009.

* Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á 
skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 3.900 kr. fyrir hvern farþega. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

115.949kr.*frá

7 dagar í íbúð

Parque del 
Sol

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn

152.024kr.*frá

7 dagar með hálfu fæði 

Hótel Gala

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn

179.722kr.*frá

7 dagar með morgunverði

Hótel Villa 
Cortes LÚXUS
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Rúðuþurrkur
NeoForm. Ný þurrkublöð frá Trico
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Bræðraborgarstíg 9

Hetjudáðir
hinna snauðu

„Heillandi bók.“ 
Kolbeinn Óttarsson Proppé, 
Fréttablaðinu

„Lætur vart nokkurn, sem 
hana les, ósnortinn.“ 
Ólafur Arnarson, 
Pressan.is

Bræðraborgarstíg 9

D
Y

Hetjudáð
hinna snau

jj

KoKoKolblblbeieieinnnnnnn  Ó Óttarsson Pro
FFF étététttt blblbl ðððii

hahahanananan  l les, ósnortinn.
ÓlÓlÓlafafaffuururr Arnarson,
PrPrrP eesessssasasan.is

roppé

„Heillandi bók.“
KoKolblbeieinnnn ÓÓttarsson Pr

em

FrFrFrrététété tatatat blblblb aðaðaððini u

„L„LL„Lætætætæ uururrr v v vart nokkurn, se
hahahanananan llles ósnortinn “

heldur áfram

ÖRYGGISMÁL Ósamræmi er milli 
þess sem flugmálastjórn segir um 
það hverjir eiga að vera undan-
þegnir öryggisleit í Leifsstöð og 
þess sem Keflavíkurflugvöllur ohf. 
segir vera sína starfsvenju.

Í Fréttablaðinu síðasta fimmtu-
dag var haft eftir Friðþóri Eydal, 
fulltrúa hjá Keflavíkurflugvelli 
ohf., að meðal þeirra sem undan-
þegnir séu leit í öryggishliðum 
Leifsstöðvar séu tollverðir og lög-
reglumenn. Það sé í samræmi við 
fyrirmæli frá flugmálastjórn.

Þegar Fréttablaðið leitaði eftir 
því að fá skriflegan lista yfir þá 
sem eru undanþegnir öryggisleit-
inni reyndist ekki unnt að útvega 
slíkt skjal. Valdís Ásta Aðalsteins-
dóttir, upplýsingafulltrúi flugmála-
stjórnar, segir hins vegar ljóst að 
hvorki lögreglumenn né tollverðir 

séu undanþegnir. „Það á að leita á 
þeim eins og öllum öðrum sem fara 
inn á svæðið.“ segir Valdís. Undan-
þegnir séu aðeins forsetinn, forsæt-
isráðherrann og makar þeirra auk 
erlendra þjóðhöfðingja sem eru hér 
í opinberri heimsókn og sérstak-
lega sé tilkynnt um frá utanríkis-
ráðuneytinu.

Friðþór Eydal segir hins vegar 
að um einhvern misskilning hljóti 
að vera að ræða hjá flugmála-
stjórn. Undanþágan fyrir tollverði 

og lögreglumenn sé stjórnvalds-
aðgerð sem rúmist innan tilmæla 
frá Alþjóðaflugmálastofnuninni og 
samtökum flugmálastofnana í Evr-
ópu. „Þetta eru menn sem starfs 
síns vegna þurfa að vera þarna. 
Þetta á til dæmis við um vopn-
aða lögreglu,“ fullyrðir Friðþór 
sem ítrekar þó að allir hefðbundn-
ir starfsmenn í Leifsstöð, þar með 
talinn forstjórinn sjálfur, þurfi að 
sæta vopnaleit og geri það í sérstöku 
starfsmannahliði á fyrstu hæð.

Upplýsingafulltrúi flugmála-
stjórnar tekur ekki undir með 
Friðþóri varðandi tollverðina og 
lögreglumennina. „Það eiga allir 
að fara í þessa skimun. Ef þeir eru 
með vopn vegna sinnar vinnu þarf 
að láta vita af því þegar þeir koma í 
skimunina,“ segir Valdís Ásta Aðal-
steinsdóttir. gar@frettabladid.is

Lögreglumenn sæti 
vopnaleit í Leifsstöð
Tollverðir og lögreglumenn fara inn á öryggissvæði Leifsstöðvar án vopnaleit-
ar þrátt fyrir að vera ekki undanþegnir leitinni að því er flugmálastjórn segir. 
Um er að ræða misskilning hjá flugmálastjórn segir talsmaður Keflavíkurflug-

Í LEIFSSTÖÐ Á fimmtudaginn í síðustu viku sagði Fréttablaðið frá því að leitað hefði verið á forseta Alþingis í Leifsstöð og rakti 
blaðið af því tilefni hverjir væru undanþegnir slíkri leit. Eitthvað virðist málum blandið hverjir tilheyra þeim hópi.

Það á að leita á þeim eins 
og öllum öðrum sem fara 

inn á svæðið.

VALDÍS ÁSTA AÐALSTEINSDÓTTIR
UPPLÝSINGAFULLTRÚI FLUGMÁLASTJÓRNAR

Veiddir þú lax í sumar?
   Já 9,8 %
Nei 90,2 %

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að taka upp samræmd loka-
próf í grunnskólum að nýju?

Segðu þína skoðun á visir.is

FÉLAGSMÁL Atvinnulaus ungmenni 
á aldrinum 18 til 24 ára hafa mörg 
hver aðlagað sig því líferni að 
vera á bótum. Þetta kemur fram í 
niður stöðum rýnihópagreiningar 
sem kynnt var á fundi norrænna 
atvinnumálaráðherra sem fram fór 
í Reykjavík í síðustu viku. Kann-
aðar voru aðstæður og viðhorf í 
fimm hópum, þremur í Reykjavík 
og tveimur á Suðurnesjum. Í grein-
ingunni kemur fram að í mörgum 
tilvikum búi ungmennin í foreldra-
húsum, hafi snúið sólarhringnum 
við og hafi hvorki áhuga á skóla 
né vinnu.

Árni Páll Árnason, félags- og 
tryggingamála, segir að langtíma-
atvinnuleysi ungs fólks sé með 
alvarlegri vandamálum sem hér 
sé staðið frammi fyrir. 

„Það virðist vera vaxandi til-
hneiging til að ungt fólk verði eins 
og utanveltu og finni sig hvorki á 
vinnumarkaði né í skólakerfinu. 
Langtímaatvinnuleysi getur svo 
líka leitt til ótímabærrar örorku 
í framhaldinu og þetta er auð-

vitað vandi sem takast verður á 
við,“ segir hann, en málið var til 
umfjöllunar á fundi norrænna 
atvinnumálaráðherra sem hér fór 
fram í síðustu viku. „Langtímaat-
vinnulaus ungmenni hér núna eru 
um þrjú þúsund og þetta verður 
okkar stærsta viðfangsefni núna,“ 
segir Árni Páll. 

Meðal þeirra vandamála sem 
staðið er frammi fyrir er að 
atvinnulausa fólkið unga lítur 
ekki á skólavist sem valkost í stöðu 
sinni. „Þau líta ekki til baka á veru 
sína í skóla að það sé einhver lausn, 
heldur sé það bara meira kvalræði. 
Þetta er því krefjandi viðfangsefni 
að binda betur saman menntakerf-
ið og atvinnuleysistryggingakerf-
ið en gert hefur verið hingað til,“ 
segir Árni.  - óká

Í REYKJAVÍK Grípa á til aðgerða til að ýta 
við ungmennum sem hvorki virðast hafa 
áhuga á skóla né vinnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Atvinnulaus ungmenni á aldrinum átján til tuttugu og fjögurra ára:

Hafa lagað sig að lífi á bótum

FJÁRMÁL Bretar og Hollendingar 
fyrir hönd 350 þúsund innistæðu-
eigenda gera rúmlega tólf hundr-
uð milljarða króna kröfu í þrotabú 
Landsbankans. Sex hundruð starfs-
menn gamla bankans gera launa-
kröfur upp á 4,6 milljarða. Þetta 
kom fram í fréttum Stöðvar 2 í 
gær.

Listi yfir lýstar kröfur á hendur 
Landsbankanum var birtur kröfu-
höfum í gær. Meira en tólf þúsund 
kröfur bárust. Íslenski innistæðu-
tryggingasjóðurinn tekur yfir 
kröfu Breta og Hollendinga ef rík-
isábyrgðin á Icesave verður sam-
þykkt á þingi. Stöð 2 hafði eftir Páli 
Benediktssyni, upplýsingafulltrúa 

skilanefndar Landsbankans, að 
samþykktar forgangskröfur, sem 
aðallega væru vegna Icesave, næmu 
um tólf hundruð og sjötíu milljörð-
um króna. 

Á sjötta hundrað starfsmenn gera 
launakröfu, fyrir að meðaltali rúm-
lega 7,5 milljón króna hver. Slita-
stjórn Landsbankans hefur ekki 
tekið afstöðu til allra launakrafna 
en slíkar kröfur er forgangskröfur.

Búist er við að um 87 til 89 pró-
sent fáist upp í forgangskröfurnar, 
launakröfur og Icesave. „Því er ljóst 
að ekkert mun fást upp í almennar 
kröfur sem nema væntanlega þús-
undum milljarða,“ sagði í fréttum 
Stöðvar 2.  - gar

Búist er við að eignir landsbankans dugi fyrir tæplega 90% af forgangskröfum:

Tólf þúsund kröfur í Landsbankann

FYRRVERANDI BANKASTJÓRAR LANDS-
BANKANS Halldór J. Kristjánsson og 
Sigurjón Þ. Árnason voru bankastjórar 
Landsbankans þegar hann komst í þrot.

LISTIR Katrín Jakobsdóttir 
mennta- og menningarmálaráð-
herra veitti í gær Þorsteini frá 
Hamri Verðlaun Jónasar Hall-
grímssonar í ár. 

Í umsögn um Þorstein segir 
að hann sé á meðal okkar 
fremstu skálda. Á miðri atóm-
öld hafi hann ort tvítugur að 
aldri undir dróttkvæðum hætti 
í bland við yngri og frjálsari 
form. Á mótunarárum Þorsteins 
hafi tekist á gamall og nýr siður 
í skáldskap og hann hafi glímt 
við þessi siðaskipti með sérstök-
um hætti. Hin gamla íslenska 
ljóðhefð hafi alla tíð átt sterkar 
rætur í honum. - jhh

Þorsteinn frá Hamri:

Hlýtur verð-
laun Jónasar 

KJÖRKASSINN
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1 Hvað heitir nýr stjórnmála-
flokkur Jóns Gnarrs?

2 Hvaða dagur var haldinn 
hátíðlegur í gær?

3 Hvaða lið skipar neðsta sætið 
í úrvalsdeildinni í handbolta?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

MENNTUN „Mér finnst það fráleitt 
að taka ekki þá fagmenn sem starfa 
við þetta dags daglega í skólunum 
með í umræðuna. Það má segja að 
þetta sé ákveðin vanvirða við það 
starf sem fram fer í skólunum,“ 
segir Hreiðar Sigtryggsson, for-
maður Skólastjórafélags Reykja-
víkur.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
í gær var tillögu Hreiðars, sem er 
áheyrnarfulltrúi í menntaráði, um 

að skólastjór-
ar og kennar-
ar ættu hverjir 
sinn fulltrúann 
í starfshópi um 
n á m s m a t  í 
grunnskólum, 
vísað frá af full-
trúum Sjálfstæð-
is- og Framsókn-
arflokks sem 
mynda meiri-
hluta í ráðinu.

Hreiðar segir 
sjá lfsagt að 
skoða hvern-
ig námsmati er 
háttað í skólum, 
en skipan hóps-
ins gefi til kynna 
að niðurstaðan 
hafi verið ákveð-
in fyrirfram. Til 
að mynda vanti 

fulltrúa menntasviðs í hópinn, en 
þar séu sérfræðingar í námsmati. 
„Það kemur mér mjög spánskt 
fyrir sjónir að skipa þrjá pólitíska 
fulltrúa í hópinn, sama hvaða bak-
grunn þeir hafa.“

Oddný Sturludóttir, fulltrúi Sam-
fylkingarinnar í menntaráði, tekur 
undir þessi orð Hreiðars. Það sé 
fáheyrð vanvirðing við skólastjóra 
og kennara á unglingastigi að fella 
tillögu frá þeim sjálfum um að 
koma að endurskoðun námsmats í 
grunnskólum.

„Skilaboðin frá meirihlutanum 
eru skýr: Grunnskólinn hefur það 
eina hlutverk að búa til nemendur 
fyrir framhaldsskólann og aðstoða 
framhaldsskólann til að velja nem-
endur eftir einkunnum. Að mati 
meiri hlutans kemur námsmat í 
tíunda bekk kennurum þeirra sömu 
nemenda ekki við.“

Oddný segir viðhorf Kjartans 
Magnússonar, formanns ráðs-

ins, gamaldags, en hann lýsti því 
yfir í Fréttablaðinu í gær að hann 
vildi taka upp samræmd próf upp 
úr grunnskólum á ný. Prófin hafi 
verið stýrandi og staðið í vegi fyrir 
fjölbreyttum kennsluháttum á ungl-
ingastigi.

Hreiðar segir borgina hafa mark-
að sér stefnu um nám við hæfi hvers 
og eins í grunnskólum. Það þýði að 
staða nemenda við lok grunnskóla 

sé mjög mismunandi og framhalds-
skólunum beri að koma til móts við 
þá við innritun.

Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra mun á næstunni 
funda með skólastjórum grunn- og 
framhaldsskóla um skilin á milli 
skólastiga. Starfshópur er í gangi 
í ráðuneytinu um innritunarmál í 
framhaldsskóla. 

 kolbeinn@frettabladid.is

Meirihlutinn sagður sýna 
skólunum vanvirðingu
Fulltrúi Skólastjórafélags Reykjavíkur segir meirihluta menntaráðs Reykjavíkur sýna skólastarfi vanvirðu 
með skipan starfshóps. Fulltrúi Samfylkingarinnar segir viðhorf meirihlutans allt of gamaldags.

SAMRÆMD PRÓF Nemendur í Réttarholtsskóla þreyta samræmd próf. Fulltrúi skólastjóra telur skólastarfi sýnd vanvirða með því 
að skipa aðeins stjórnmálamenn í starfshóp um námsmat í grunnskólum. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

HREIÐAR 
SIGTRYGGSSON

ODDNÝ 
STURLUDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL „Það er mjög alvar-
legt ef það gerist að menn ætla að 
beita ógnunum og hótunum gagn-
vart vitnum í málum,“ segir Ólaf-
ur Helgi Kjartansson, sýslumaður 
á Selfossi. 

Karlmaður var handtekinn í Þor-
lákshöfn á fimmtudag en þar hafði 
hann í hótunum um að vinna manni 
mein sem hafði borið vitni gegn 
honum í dómsmáli daginn áður. 
Ólafur Helgi segir að það valdi sér 
ákveðnum áhyggjum að menn hóti 
ofbeldi í slíkum tilfellum.

Ólafur Helgi segir að eina úrræð-
ið sem sé fyrir hendi í tilfelli sem 
þessu sé nálgunarbann. Til þessa 
úrræðis hafi verið gripið sam-

stundis og málið kom upp. Maður-
inn megi því ekki nálgast vitnið eða 
fjölskyldu hans. Rjúfi maðurinn 
nálgunarbannið liggi sérstök refs-
ing við því. 

Aðspurður segir Ólafur að lög-
reglan sé ekki nægjanlega vel mönn-
uð til þess að vakta heimili vitnisins 
komi til þess að brotamaðurinn rjúfi 
nálgunarbannið. „Til þess þyrftum 
við miklu meiri mannskap en við 
höfum,“ segir Ólafur Helgi. „Það er 
í sjálfu sér ekki hægt að segja fyrir-
fram hvað gerist en það er nátt-
úrulega ljóst að ef maðurinn brýt-
ur þetta nálgunarbann verður það 
litið mjög alvarlegum augum,“ segir 
Ólafur Helgi.   - jhh

Sýslumaður segir hótanir í garð vitna litnar mjög alvarlegum augum:

Haft í hótunum við vitni

ÓLAFUR HELGI KJARTANSSON Sýslumað-
ur segir það verða litið mjög alvarlegum 
augum brjóti maðurinn nálgunarbannið. 

UMHVERFISMÁL Hæstu toppar 
brennisteinsvetnismengunar í 
Hveragerði fara yfir heilsuvernd-
arviðmið Alþjóða heilbrigðismála-
stofnunarinnar (WHO), en sólar-
hringsmeðaltal er töluvert undir 
þeim viðmiðum. Þetta kemur 
fram í mælingum Umhverfis-
stofnunar. Engin viðmið eru til 
hér á landi um þessa mengun, 
en þau eru í vinnslu í umhverfis-
ráðuneytinu.

Þorsteinn Jóhannsson, sér-
fræðingur hjá stofnuninni, segir 
tilgangslaust að horfa til vinnu-
verndarmarka í þessu sjónarmiði, 
en Orkuveita Reykjavíkur miðar 
við þau í frétt á heimasíðu sinni 
sem rataði í fjölmiðla um helgina. 
„Vinnuverndarmörkin eiga ekk-

ert erindi í þessa umræðu,“ segir 
Þorsteinn.

Ástæðan sé sú að vinnuvernd-
armörk verndi ekki  heilsu þeirra 
sem eru viðkvæmir fyrir og gilda 
aðeins á vinnustöðum. Þau miði 
jafnvel við að grípa þurfi til ryk- 
og gasgríma og séu oft 100 sinn-
um hærri en þau sem gildi fyrir 
almenning.

Þorsteinn segir brennisteinsvetn-
ismengun í Reykjavík hafa aukist 
með tilkomu virkjana Orkuveitunn-
ar á Hellisheiði. Fólk, sérstaklega 
í austurborginni, geti fundið fyrir 
ógleði og höfuðverkjum vegna 
hennar, sérstaklega í froststillum. 
Mælingar í Hveragerði eru nýhafn-
ar og því ekki til samanburðartölur 
yfir vetrartímann. - kóp

Segja vinnuverndarmörk ekki nothæfan mælikvarða á mengun:

Brennisteinsvetni mælist yfir mörkum

GUFA Í nýjum virkjunum Orkuveitunnar verður mengunarbúnaður sem minnkar 
útstreymi brennisteinsvetnis um 90 prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SÍLD Íslensk skip veiddu 11.127 
tonn af norsk-íslenskri síld í 
norskri lögsögu í októbermánuði. 
Auk þess veiddu þau 12.035 tonn í 
síldarsmugunni. 

Fyrsta aflanum úr norsk-
íslenska síldarstofninum í norskri 
lögsögu var landað 13. október 
og hófust veiðar tæpum mánuði 
síðar í ár en í fyrra. 

Íslensk skip hafa 44.362 tonna 
síldarkvóta úr norskri lögsögu 
þetta árið, sem er um 8 prósenta 
aukning frá síðasta ári.

Síldveiðar í október:

23.000 tonn 
veidd af norsk-
íslenskri síld

VIÐSKIPTI Stjórnendur bandaríska 
bílarisans General Motors stefna 
á að greiða niður neyðarlán sem 
stjórnvöld vestra veittu fyrir-
tækinu til að forða því frá gjald-
þroti fyrr á árinu. Endurgreiðsl-
an á ekki að hefjast fyrr en eftir 
sex ár.

Væntingar eru um betri 
afkomu bílaframleiðandans nú 
eftir viðvarandi taprekstur frá 
2004, að sögn Bloomberg-frétta-
stofunnar. 

Fyrirtækið stefnir á að greiða 
einn milljarð dala á hverjum árs-
fjórðungi næstu ár. Heildarend-
urgreiðsla mun hljóða upp á 6,7 
milljarða af milljörðunum fimm-
tíu sem ríkið lét General Motors í 
té. Það jafngildir rúmlega þrett-
án prósenta endurgreiðslu. - jab

GM greiðir neyðarlán til baka:

Ríkið fær þrett-
án prósent

HUMMERAR Bandaríski bílaframleiðand-
inn segir afkomuna vera loks að batna 
eftir fimm ára taprekstur.

Svipuð umferð og í fyrra
Umferð um Hvalfjarðargöngin var 
nánast sú sama í október í ár og í 
sama mánuði í fyrra. Í ár voru þeir 
143.643, en í fyrra keyrðu 80 færri 
bílar um göngin í október. Stórum 
bílum hefur fækkað nokkuð og tekjur 
af göngunum eru þremur prósentum 
minni í október í ár en í fyrra.

UMFERÐARMÁL

Réttarhöld yfir Berlusconi
Réttarhöld yfir Silvio Berlusconi, 
forsætisráðherra Ítalíu, hófust í gær á 
ný eftir árshlé, en þeim var sam-
stundis frestað á ný fram í janúar, því 
Berl usconi verður of upptekinn fram í 
janúar til að geta mætt.

ÍTALÍA

VIÐSKIPTI Fjárfestingasjóðurinn 
Thule Investments og aðrir fjár-
festar hafa aukið hlutafé ísraelska 
tæknifyrirtækisins Muzicall um 
níu milljónir dala, jafnvirði 1,1 
milljarðs króna.

Thule Investments fjárfesti í 
Muzicall í september í fyrra. Á 
meðal annarra eigna Thule Invest-
ments eru þrívíddarhönnunarfyr-
irtækið Caoz og hátæknifyrirtækið 
Cyntellect. Muzicall sérhæfir sig í 
vinatónum í síma. Vinatónn er tónn 
sem heyrist á meðan beðið er eftir 
að svarað sé í síma. Fyrirtækið 
hefur um nokkurra ára skeið unnið 
með mörgum af stærstu símafyrir-
tækjum í Evrópu. - jab

Auka hlutafé í Muzicall:

Vinatónar tald-
ir vaxa hratt

VEISTU SVARIÐ?



Sölu-, markaðs og rekstrarnám     432 stundir (2 annir) 

Nemendur öðlast þjálfun og hæfni á sviði sölumennsku þar sem rík áhersla er 
lögð á ábyrgð sölumannsins og hlutverk hans í stefnumótun fyrirtækisins. 

Námið byggir á tveim námskeiðum sem styðja hvort annað þ.e. Sölu- og 
markaðsnámi og Frumkvöðla og rekstrarnámi. Frábært nám fyrir alla sem starfa 
eða vilja starfa við sölumennsku og þá sem eru með eða stefna að því að fara 
út í eigin rekstur.

Skrifstofu- og rekstrarnám     426 stundir (2 annir)

Námið eykur enn frekar samkeppnishæfni nemenda og býr þá vel undir krefjandi 
störf á vinnumarkaðnum. Mikil áhersla er lögð á að undirbúa nemendur til starfa 
við almenn skrifstofustörf og gera þá færari í bókhaldsstörfum. Einstakt tækifæri 
til að ná sér í þekkingu og færni sem nýtist við rekstur fyrirtækja. 

Námið byggir á tveim námskeiðum sem styðja vel hvert annað, þ.e. Skrifstofu- 
og tölvunámi og Bókaranám framhald.

Grafísk hönnun     156 stundir

Hér er um að ræða hagnýtt nám fyrir þá sem hafa þörf fyrir tölvutæknina við 
gerð auglýsinga, kynningarefnis og bæklinga. Kennt er á þau forrit sem aðallega 
eru notuð við gerð kynningarefnis á stafrænu formi. Markmiðið er að nemendur 
geti komið frá sér hugmyndum á tölvutæku formi og að frágangur allra verka sé 
réttur hvort sem það er fyrir prentun eða Internetið.

Alvöru vefsíðugerð     210 stundir

Með gagnagrunnstengdum vefjum er hægt að minnka alla umsýslu sem og 
sjálfvirknivæða viðhald og birtingar á gögnum eftir fyrirfram skilgreindum 
forsendum.

Þegar nemandinn hefur lokið þessu námskeiði á hann að hafa haldgóðan 
skilning á vefsíðugerð bæði hvað varðar hefðbundnar vefsíður og síðan 
gagnagrunnstengdar vefsíður. Nemendur hafi vald á meðferð myndefnis fyrir 
vefinn og framsetningu þess, hafi skilning á virkni hefðbundinna vefsíðna og læri 
til þess HTML kóðun.

Skrifstofu- og tölvunám     258 stundir

Almennt skrifstofu- og tölvunám sem hentar sérstaklega vel þeim aðilum sem 
eru á leið inná vinnumarkaðinn eftir nokkurt hlé. Eins er það mjög gott fyrir þá 
sem vilja styrkja stöðu sína í starfi.  Í náminu er lögð mjög mikil áhersla á að 
styrkja einstaklinginn og gera hann hæfari til að takast á við krefjandi störf á 
vinnumarkaðnum. Alþjóðlegt prófskírteini (ECDL) í tölvufögunum.

Sölu- og markaðsnám     264 stundir

Þetta er líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem vilja tileinka sér sérþekkingu á sölu- 
og markaðsmálum. Eins er námið kjörið fyrir þá aðila sem vilja styrkja sig í starfi. 

Í náminu er farið í hlutverk sölumannsins, samskipti við viðskiptavininn eru 
könnuð og farið í grundvallaratriði í gerð kynningarefnis. Einnig er farið yfir helstu 
atriði markaðsfræðinnar. Náminu lýkur með umfangsmiklu lokaverkefni.

Frumkvöðla- og rekstrarnám     168 stundir

Námið er sérstaklega hagnýtt og hnitmiðað, bæði fyrir þá sem vilja styrkja eða 
stofna til eigin reksturs. Námið miðar að því að kenna gerð viðskiptaáætlana 
og hvernig hægt er að greina á milli arðbærra og óarðbærra hugmynda. Í 
náminu er mikilli athygli beint að mikilvægi þess að gera raunhæfar áætlanir 
og hvernig hægt er að styrkja þær með mismunandi rannsóknum og greiningu 
á markaðnum. 

Inntökuskilyrði er almenn kunnátta í verslunarreikningi og í notkun 
á Excel töflureikni.

Bókaranám framhald     168 stundir

Frábært námskeið fyrir alla sem hafa almenna þekkingu á bókhaldi. 

Að námi loknu eiga nemendur að vera færir að sjá um viðskiptamannakerfi, 
launakerfi og vera færir um að framkvæma einföld uppgjör á bókhaldi ásamt 
öllum þeim afstemmingum og lokafærslum sem þarf fyrir skil til endurskoðanda.
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INNRITUN FYRIR VORÖNN STENDUR YFIR

Atvinnulausir fá 25% styrk frá NTV 

af auglýstu staðgreiðsluverði  

Starfsnám styrkir stöðu þína!
Yfirlit námsbrauta á vorönn 2010

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is
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Hengjum 
okkur ekki í 
smáatriði!

Vinátta – alveg
óháð kerfi.

ÍTALÍA, AP „Í heiminum er meira 
en nóg til af mat,“ segir Ban Ki-
moon, framkvæmdastjóri Sam-
einu þjóðanna. „Samt þarf meira 
en milljarður manna að líða hung-
ur. Þetta er óþolandi.“ 

Þetta sagði hann við upphaf 
alþjóðlegu matvælaráðstefnunn-
ar, sem hófst í Róm í gær á vegum 
Matvæla- og landbúnaðarstofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna, FAO. 

Fulltrúar ríkja heims sam-
þykktu samhljóða að auka fjár-
hagsaðstoð við landbúnað í þró-
unarheiminum. Ekki gátu þeir 
þó komið sér saman um að viðbót-
arfjárhæðin nemi 44 milljörðum 
Bandaríkjadala á ári. 

Matvæla- og landbúnaðarstofn-
unin hafði sagt þessa upphæð 
nauðsynlega næstu áratugina, 
eigi að takast að gera þann millj-
arð manna, sem býr við hungur, 
sjálfum sér nógan um fæðu.

Stofnunin hafði einnig gert sér 
vonir um að ríki heims myndu 
setja sér það markmið, að hungri 
verði útrýmt úr heiminum fyrir 
árið 2025. Þess í stað héldu full-
trúar ráðstefnunnar sér við 
gamla markmiðið, sem sett var 
árið 2009, að fækka um helming 
fyrir árið 2015 þeim sem búa við 
hungur.

Matvælaaðstoð hefur til þessa 
einkum falist í því, að auðug ríki 
hafa sent matvæli til fátækra 
ríkja, frekar en að senda þang-
að tækjabúnað, áburð og fræ eða 
útvega þeim aðstoð við áveitu-
gerð og tæknikunnáttu, sem gæti 

komið bændum og veiðimönnum 
að gagni. 

Matvælin hafa svo að stórum 
hluta verið keypt af bændum í 

auðugu ríkjunum, þannig að þeir 
hafa hagnast á aðstoðinni. 

Matvælastofnunin segir að 
þetta verði að breytast.

„Verkefni okkar er ekki bara að 
útvega þeim sem hungrar fæðu, 
heldur gera þeim kleift að afla 
sér fæðu sjálfir,“ sagði Ban.

Matvælastofnunin segir að 
alþjóðasamfélagið hafi árum 
saman vanrækt landbúnaðar-
mál. „Stöðug fjárfesting í land-
búnaði, sérstaklega landbúnaði 

smábænda, er lykillinn að mat-
vælaöryggi,“ segir stofnunin í 
yfirlýsingu sinni.

Vonast er til að þessi ráðstefna 
verði til þess að sú breyting, 
sem boðuð var á G8-fundinum í 
L‘Aquila á Ítalíu í sumar, nái fyrr 
fram að ganga. Þar hétu leiðtogar 
átta helstu iðnríkja heims því að 
verja 20 milljörðum Bandaríkja-
dala næstu þrjú árin í aðstoð við 
fátæka bændur.

 gudsteinn@frettabladid.is

Ætla að efla aðstoð við 
landbúnað í þróunarríkjum
Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir óþolandi að meira en milljarður manna búi við hungur. Í 
staðinn fyrir að senda fátækum mat þurfi að aðstoða bændur fátækra ríkja við matvælaframleiðslu.

HRÍSGRJÓNARÆKT Í BÚRMA Á alþjóðlegu matvælaráðstefnunni í Róm samþykktu ríki heims að auka landbúnaðaraðstoð veru-
lega.  NORDICPHOTOS/AFP

Í heiminum er meira en 
nóg til af mat.

BAN KI-MOON
FRAMKVÆMDASTJÓRI 
SAMEINU ÞJÓÐANNA

MENNING Guðmundur Jónsson, 
prófessor í sagnfræði við Háskóla 
Íslands, heldur í dag fyrirlest-

ur í hádegis-
fyrirlestraröð 
Sagnfræðinga-
félags Íslands. 
Yfirskrift fyrir-
lestraraðarinn-
ar er Hvað er 
kreppa? Fyrir-
lestur Guðmund-
ar ber titilinn 
Velferðarríkið og 

efnahagskreppur á Íslandi.
Guðmundur hyggst velta afleið-

ingum efnahagslegs óstöðugleika 
á velferðarríkið fyrir sér og svara 
þeirri spurningu hvort óstöðug-
leikinn hafi verið svo mikill að 
hann hafi hindrað að hér hafi jafn-
víðtækt velferðarkerfi og á öðrum 
Norðurlöndum fest sig í sessi. - kóp

Sagnfræðingafélagið:

Áhrif kreppu á 
velferðarríkið

GUÐMUNDUR 
JÓNSSON

SKRAUTLEGUR HATTUR Þessi maður 
mætti með heldur óvenjulegan höfuð-
búnað til þess að fylgjast með alþjóð-
legu maraþonhlaupi kvenna í Yokohama 
í Japan.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Sex vinir alveg óháð kerfi
Bestu vinir þínir eru bestu vinir þínir og Síminn elskar 

alla jafnt. Í Sex vinir óháð kerfi hjá Símanum velurðu 

þér sex vini hjá hvaða farsímafyrirtæki sem er og 

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

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

Símans eða í síma 800 7000.

800 7000 • siminn.is Það er

Sími

Internet

Sjónvarp

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

SVEITARSTJÓRNIR Persónuvernd 
hefur hafnað því að úrskurða um 
lögmæti kortavefsjár sem opin var 
á vefsíðu Kópavogsbæjar. Ástæðan 
er sú að vefsjánni var lokað eftir að 
íbúi í bænum kærði hana til Per-
sónuverndar.

„Forsenda þess að Persónuvernd 
taki málið til efnislegrar afgreiðslu 
er að fyrir liggi ágreiningur. Þar 
sem ekki fæst séð að ágreiningur 
sé lengur til staðar mun Persónu-
vernd ekki aðhafast frekar í málinu 
nema frá yður berist sérsök, rök-
studd beiðni þar að lútandi,“ segir 
í svari Persónuverndar til íbúans 
sem kærði vefsjána.

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 

30. október síðastliðinn taldi kær-
andinn meðal annars að teikning-
ar af híbýlum manna á vefsjánni 

gætu auðveldað innbrotsþjófum 
iðju sína. Í bréfi til Persónuvernd-
ar tók Þórður Clausen Þórðarson 

bæjarlögmaður undir sjónarmið 
íbúans. „Enginn vafi er á því að 
hægt er að nota þessar upplýsing-
ar í vafasömum tilgangi og engin 
ástæða til þess að þær séu aðgengi-
legar öllum,“ sagði bæjarlögmaður 
sem kvaðst enn fremur telja vafa 
leika á að vefsjáin stæðist lög.

„Þetta bréf svarar ekki spurning-
um okkar um birtingu upplýsing-
anna, en við lokuðum fyrir aðgang 
að vefnum þangað til afstaða Per-
sónuverndar lægi fyrir. Við munum 
að sjálfsögðu ræða við Persónu-
vernd um málið og svo að líkindum 
opna fyrir vefinn aftur í einhverri 
mynd,“ segir Þór Jónsson, upplýs-
ingafulltrúi hjá Kópavogsbæ.   - gar

Persónuvernd úrskurðar ekki um kortavefsjá í Kópavogi úr því henni var lokað:

Leysa einungis úr ágreiningsmálum

MÁLÞING Leikfélag Akureyrar 
stendur fyrir málþingi um man-
sal í Ketilhúsinu á Akureyri í dag. 
Málþingið fer fram að lokinni 
sýningu á leikritinu Lilju. Leik-
ritið byggir á sannsögulegu kvik-
myndinni Lilja 4-ever og segir 
frá örlögum sextán ára stúlku frá 
Litháen sem seld var mansali í 
kynlífsiðnað til Svíþjóðar.

Á málþinginu sem hlotið hefur 
yfirskriftina, mansal á Íslandi 
– viðbrögð,  taka meðal annars 
til máls Ragna Árnadóttir dóms-
málaráðherra og Guðrún Jóns-
dóttir, forstöðukona Stígamóta, 
sem einnig á sæti í nýstofnuð-
um viðbragðshópi gegn mansali 
á vegum lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Dagskráin hefst 
kl. 15. - sbt

Málþing í Ketilshúsinu:

Málþing um 
mansal eftir 
leiksýningu

SAMGÖNGUR Eigendur jarðarinnar 
Miðfells við Þingvallavatn eiga 
að fá 32 milljónir króna vegna 
eignarnáms á samtals 13,45 hekt-
urum lands undir vegstæði nýs 
Lyngdalsheiðarvegar. Eigendur 
Miðfells, sem eru hátt í fimm-
tíu talsins, kröfðust samtals 378 
milljóna króna í bætur. Meðal 
annars var deilt um það hversu 
verðmætt hið óbyggða land væri 
sem sumarbústaðalóðir og land-
eigendurnir töldu að bæta ætti 
fyrir stærra landsvæði en Vega-
gerðin ætlaði að taka eignarnámi. 
Mikið bar í milli því Vegagerðin 
fyrir sitt leyti vildi aðeins greiða 
tæplega 6,8 milljónir í bætur.  - gar

Miðfellsjörð við Þingvallavatn:

Fái 32 milljónir 
fyrir vegstæðið

KÍNA, AP „Við reynum ekki að 
troða neinu stjórnskipulagi upp 
á nokkra þjóð,“ sagði Barack 
Obama Bandaríkjaforseti við 
háskólanema í Shanghaí. Hann er 
nú staddur í Kína, og hefur lagt á 
það áherslu í ferðinni að Banda-
ríkjamenn hafi engan áhuga á að 
hefta vöxt Kína með nokkrum 
hætti.

Í ræðu sinni í Shanghai lagði 
hann hins vegar áherslu á mik-
ilvægi tjáningarfrelsis og ann-
arra mannréttinda, en tók jafn-
framt fram að þetta væru ekki 
sérbandarískar reglur heldur 
almenn réttindi.

„Ég átta mig á því að ólík lönd 
hafa ólíkar hefðir,“ sagði hann, 
en bætti því við að í Bandaríkj-
unum sé litið á tjáningarfrelsið 
og óheftan Internetaðgang sem 
styrk en ekki veikleika.

Obama hélt síðan til Peking þar 
sem Xi Jinping varaforseti tók 
á móti honum. Síðan hitti hann 
Hu Jintao forseta. Þeir snæddu 
saman kvöldverð í gær og ætla 
að hittast aftur í dag.

Á fundi þeirra voru viðskipti, 
efnahagsmál og loftslagsmál aðal-
umræðuefnið. Obama sagði meðal 
annars að nú, þegar vegur Kína 
fer vaxandi í heiminum, deili 
landið „byrði leiðtogahlutverks-
ins“ með Bandaríkjunum.

„Ég skal segja ykkur það, að 
önnur lönd í heiminum munu bíða 
eftir okkur,“ sagði hann.

- gb

Barack Obama ræddi við Hu Jintao, forseta Kína, á fjórða degi Asíuferðar sinnar:

Sagði frelsið vera styrk Bandaríkjanna

BARACK OBAMA Ávarpaði háskólanema 
í Shanghaí í Kína í gær. Forsetinn er nú 

á ferðalagi um Asíu
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PERSÓNUVERND „Enginn vafi er á því að hægt er 
að nota þessar upplýsingar í vafasömum tilgangi 
og engin ástæða til þess að þær séu aðgengilegar 
öllum,“ segir í umsögn Þórðar Clausen Þórðarson-
ar, bæjarlögmanns í Kópavogi, vegna kvörtunar um 
kortavefsjá á heimasíðu bæjarins.

Að því er fram kemur í umsögn Þórðar kvartaði 
íbúi í Kópavogi til Persónuverndar undan kortavefsjá 
á vefsetri bæjarins. Þar væri meðal annars hægt að 
nálgast teikningar af einkaheimilum manna, upplýs-
ingar um fjölda íbúa í hverju húsi og aldur þeirra. 
„Að þessar upplýsingar séu aðgengilegar öllum, geti 

Bæjarráð Kópavogs bregst við kvörtun íbúa og lokar kortavefsjá á vefsetri:

Vefsjá talin stríða gegn lögum

HEIMASÍÐA KÓPAVOGSBÆJAR Íbúi í Kó i t ldi i b t
FRÉTTABLAÐIÐ Í lok október sagði Fréttablaðið frá kortavefsjá í Kópavogi sem talin 
var getað auðveldað innbrotsþjófum verk þeirra. 
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ATHAFNAVIKA: Iðnaðarráðherra setti Alþjóðlega athafnaviku í Norræna húsinu

Alhliða uppskrift
Pulsa (hituð í vatni, 

EKKI SOÐIN!!!) Pulsu-

brauð og bara hvað sem 

þig langar að hafa með. 

(Nema grænar baunir. 

Grænar baunir í pulsu-

brauði geta valdið 
öndunarerfiðleikum.)
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SJÁVARÚTVEGUR Hörpudisksstofn-
inn í Breiðafirði er enn í lág-
marki, miðað við útkomu árlegrar 
mælingar Hafrannsóknastofnun-
ar. Mælingarnar voru gerðar á 
Dröfn RE dagana seint í októb-
er. .

Meginniðurstaða leiðangursins 
er sú að heildarvísitala hörpu-
disks mælist í lágmarki eins og 
undanfarin ár. Hún er nú aðeins 
14 prósent af meðaltali áranna 
1993 til 2000. Stofninn hrundi á 
árunum 2000 til 2005, en hefur 
síðan haldist í nokkru jafnvægi, 
13 til 16 prósent af meðlastærð 
fyrrgreinds tíma-
bils. - kóp

Hafrannsóknastofnunin:

Hörpudiskur 
enn í lágmarki

FJARSKIPTI Farsímar valda mun 
meiri geislun á almenning en far-
símamöstur að því er fram kemur í 
sameiginlegri yfirlýsingu norrænu 
geislavarnarstofnananna. Bent er 
á að ef farmsímamöstrum yrði 
fækkað þyrftu símar að senda út 
af auknu afli til að viðhalda teng-
ingu, með hugsanlegri aukningu 
geislunar á notendur þeirra í kjöl-
farið.

Fram kemur að á Norðurlönd-
um er geislun á almenning frá 
farsímasendum, sjónvarps- og 
útvarpssendum og vegna þráð-
lauss búnaðar vel undir ráðlögðum 
alþjóðlegum mörkum. Ekki sé því 
nauðsynlegt að svo stöddu að beita 

sér sameiginlega til að draga frek-
ar úr geislun frá þessum sendum.

Þó verði að hafa í huga að tækni-
búnaður sem sendir frá sér þessa 
geislun hafi verið notaður skem-
ur en í tvo áratugi. Þess vegna sé 
nauðsynlegt að halda áfram rann-
sóknum á hugsanlegum heilsufars-
áhrifum geislunar frá fjarskipta-
sendum og stöðugt endurmat þurfi 
að fara fram á vísindaniðurstöðum 
á þessu sviði. - sbt

Geislun frá farsíma-, sjónvarps- og útvarpssendum vel undir mörkum:

Farsímar valda meiri geislun en möstur

FARSÍMAMASTUR Farsímar valda mun 
meiri geislun en möstur benda norrænu 

geislavarnarstofnanirnar á.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

„Með athafnateygjunni ætla ég 
að reka smiðshöggið á áætlun um 
orkuskipti, að í stað innflutts elds-
neytis verði notuð innlend fram-
leiðsla á bílaflotann,“ segir Katrín 
Júlíusdóttir iðnaðarráðherra. Hún 
setti Alþjóðlegu athafnavikuna 
í Norræna húsinu í gær og tók á 
sama tíma við fyrstu Athafna-
teygjunni svokölluðu.

Athafnateygjurnar eru 172 
talsins og hafa fyrstu handhaf-
ar þeirra nú þegar fengið þær 
afhentar. Í þeim hópi eru bæjar-
stjórar landsins, stjórnmálamenn, 
athafna- og fjölmiðlafólk. Þeir sem 
teygjuna fá þurfa að koma stórum 
sem smáum verkefnum í fram-
kvæmd og láta teygjuna síðan 
ganga áfram til annarra. Tilgang-
urinn með Athafnateygjunni er að 
mæla hversu miklu þjóðin kemur 
í framkvæmd á einni viku.

Katrín segir áætlun um orku-
skipti umfangsmikið verkefni. 
Horfa verði til margra þátta, svo 
sem á sviði nýsköpunar og fram-
leiðslu innlendra orkugjafa. Þá 
verði að huga að aðgengi þeirra og 
skipuleggja skattkerfið í kringum 
það. Hún segist vonast til að úr 
málinu rætist innan tíðar. 

Að smiðhögginu loknu ætlar ráð-
herra að afhenda Þorsteini Inga 
Sigfússyni, forstjóra Nýsköpun-
armiðstöðvar, teygjuna og fell-
ur það í hans hlut að koma verk-
um sínum í framkvæmd. „Það er 
eiginlega aðeins til að hvetja þau 
hjá Nýsköpunarmiðstöð áfram til 
góðra verka. Þau hafa lyft þvílíku 
grettistaki,“ segir Katrín og bætir 
við að kraftaverk hafi átt sér stað 
í íslenskum hátækni- og sprota-
geira. Bæði séu þar að verða til 
á fimmta hundrað störf auk þess 
að stefni í að velta í leikjaiðnaði 
einum verði tíu milljarðar króna í 

ár.  „Þetta er stórkostlegur árang-
ur,“ segir hún.

Katrín bindur miklar vonir við 
nýtt stjórnarfrumvarp sem felur 
í sér endurgreiðslu fyrirtækja 
vegna rannsóknar- og þróunar-
vinnu auk frumvarps um fjárfest-
ingu í nýsköpunarfyrirtækjum. 

Gangi það í gegn mun Rannís 
votta fyrirtækin sem mögulegt 
verður að fjárfesta í. „Ég held að 
flest þeirra muni uppfylla skil-
yrðin,“ segir Katrín og bætir við 
að gangi frumvarpið í gegnum 
Alþingi sé það skref fram á við og 
sambærilegt við umhverfi sprota-
fyrirtækja í öðrum löndum.  
 jonab@frettabladid.is

RÁÐHERRANN Á ATHAFNAVIKUNNI Andri Heiðar Kristinsson, framkvæmdastjóri 
Innovit, afhenti Katrínu Júlíusdóttir iðnaðarráðherra fyrstu Athafnateygjuna. Sá sem 
teygjuna ber verður að inna eitthvað verk af hendi og skrá það niður áður en teygjan 
er látin ganga til næsta manns.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vill innlenda 
orkugjafa
Iðnaðarráðherra tók við Athafnateygju númer eitt 
við setningu Alþjóðlegu athafnavikunnar í gær. 
Hún ætlar að rekja smiðshögg á áætlun sem leiðir 
til þess að bílar hér noti innlent eldsneyti. 

103 lönd í sex heimsálfum taka 
þátt í Alþjóðlegu athafnavikunni 
sem hófst í gær. Markmið athafna-
vikunnar er að hvetja fólk til að 
tileinka sér nýsköpun, athafnasemi 
og frumkvöðlahugsun. Hér á landi 
verða 114 viðburðir um land allt.

Tilgangur Alþjóðlegu athafnavik-
unnar er að virkja alla þjóðina til 
jákvæðra verka og vekja athygli á 
mikilvægi athafnasemi fyrir sam-
félagið í heild sinni. Þá er horft til 
þess að snúa við umræðunni um 
atvinnulífið og gefa Íslendingum 
tilefni til að horfa björtum augum 
fram á veginn.

Í fyrra tóku rúmlega þrjár 
milljónir manna um allan heim 
þátt í 25 þúsund viðburðum. Yfir 
milljarður manna frétti af vikunni í 
gegnum fjölmiðla.

Innovit, nýsköpunar- og 
frumkvöðlasetur, er umsjónaraðili 
Alþjóðlegrar athafnaviku á Íslandi.

ALÞJÓÐLEG 
ATHAFNAVIKA

„Ég hef verið mjög upptekin en 
spái í að hafa opið hús á laugar-
dag,“ segir Aðalbjörg Þorsteins-
dóttir, stofnandi og framkvæmda-
stjóri nýsköpunarfyrirtækisins 
Villimey á Tálknafirði. Aðalbjörg 
er jafnframt einn af fjölmörgum 
talsmönnum Alþjóðlegu athafna-
vikunnar. 

Hún hefur frá 1990 safnað jurt-
um sem vaxa við Tálknafjörð og 
Arnarfjörð og notað þær í lækn-
ingaskyni við ýmsum kvillum 
mannfólksins. 

Mágkona Aðalbjargar hvatti 
hana til að gera eitthvað úr þess-
um kraftmiklu kremum og leyfa 
öðrum að njóta. Í dag eru fastir 
starfsmenn yfirleitt þrír eða fjór-
ir og hefur Aðalbjörg nóg fyrir 
stafni, að eigin sögn. 

Villimey þróar og framleiðir 
náttúrusmyrsli úr jurtum af sunn-
anverðum Vestfjörðum og eru þau 
með alþjóðlega lífræna vottun. 
Engin kemísk efni eru í smyrsl-
unum.

„Ég er á æðislegum stað. Nátt-
úruvísindastofnun hefur rannsak-
að loftmengun á Íslandi og var 
útkoman að Vestfirðir voru með 

hreinasta loftið,“ segir Aðalbjörg 
en bætir við að hið opinbera mætti 
gera fyrirtækjum á landsbyggð-
inni auðveldara fyrir hvað varðar 
flutningsgjöldin. „Þau eru alltof há 
og gera fyrirtækjum á landsbyggð-
inni erfitt fyrir,“ segir hún.  - jab

AÐALBJÖRG OG SMYRSLIN Stofnandi 
Villimeyjar segir gott að gera út frá 
Vestfjörðum en hið opinbera megi gera 
fyrirtækjarekstur utan höfuðborgarsvæð-
isins auðveldari.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR EINKASAFNI

Lífræn náttúrusmyrsli framleidd úr jurtum:

Læknar kvilla 
mannfólksins

SKARTBÚIN KANÍNA Í Japan tóku 
einhverjir gárungar upp á því að klæða 
kanínur í skrautlegan fatnað og efna til 
tískusýningar. NORDICPHOTOS/AFP

SKÓLAMÁL Samtök móðurmáls-
kennara og Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar hlutu viðurkenn-
ingar íslenskrar málnefndar 
á málræktarþingi sem haldið 
var á laugardaginn í Hátíðarsal 
Háskóla Íslands.

Málræktarþingið var að 
þessu sinni helgað skólakerf-
inu og sömuleiðis var ályktun 
íslenskrar málnefndar um stöðu 
íslenskrar tungu helguð skóla-
starfi í landinu. 

Samtök móðurmálskennara 
fengu viðurkenninguna fyrir 
uppbyggingarstarf sitt og útgáfu 
fagtímaritsins Skímu, en skóla-
skrifstofa Hafnarfjarðar fékk 
viðurkenninguna fyrir að vera 
fyrsta sveitarfélagið sem inn-
leiddi íslenska þýðingu á Office-
pakkanum frá Microsoft í alla 
grunnskóla. - gb

Íslensk málnefnd:

Viðurkenningar 
fyrir skólastarf

Kramnik lenti í fyrsta sæti
Vladimír Kramnik varð efstur á 
minningarmótinu um Mikhaíl Tal 
sem lauk um helgina í Moskvu. Hann 
náði jafntefli í síðustu umferð á móti 
Vassilí Ívantsjúk sem með sigri hefði 
orðið efstur. Hinn átján ára gamli 
Norðmaður Magnus Carlsen vann 
síðustu tvær skákir sínar og varð jafn 
Ívantsjúk í öðru sæti.

SKÁK



SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

TILBOÐ

FULLT VERÐ 399.995

299.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 449.995

349.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 249.995

239.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 139.995

109.995

47 TOMMUR

42 TOMMUR

ÓDÝRT ÓDÝRT ÓDÝRT

Philips 42PFL5624H
42” Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 
punkta upplausn, Pixel Plus HD, Dýnamískri 50000:1
skerpu, 5ms svartíma, stafrænum DVB-T móttakara, 
USB, VGA (PC) tölvutengi, BBE hljóðkerfi, 2x Scart, 3x 
HDMI, RCA, S-Video, S/PDIF, Audio L/R, Component,
heyrnatólstengi ofl.

Philips 47PFL5604H
47” Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með
1920x1080 punkta upplausn, Pixel Plus HD, dýna-
mískri 50000:1 skerpu, 5ms  svartíma, stafrænum
DVB-T móttakara, USB, VGA (PC) tölvutengi, 2x 
Scart, 3x HDMI & RCA, S-Video, S/PDIF, Audio 
L/R, Component, heyrnatólstengi ofl.

Toshiba 32AV603PG
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p punkta 
upplausn, Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-
Ready 720p, Digital Noise Reduction, 10w RMS 
Nicam Stereó Bass Boost, 2x HDMI, 2x Scart, 
Component, Composite & Audio, PC (VGA) ofl.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 219.995

199.995

Panasonic TXP46GA11
46" Full HD 1080p NeoPlasma BREIÐTJALD með
1920x1080p upplausn, Vreal Pro4, 600Hz Intelligent 
Frame Creation Pro, 24p Playback, x.v Colour, Infinite
Black 2.000.000:1 dýnamískri skerpu, 3D Colour, 
Motion Pattern Noise Reduction, 3D Comb Filter
C.A.T.S, stafr. háskerpu DVB-T móttakara, SD/SDHC
kortalesara, 2 x Scart, 3 HDMI, PC tengi, CI rauf ofl.

46 TOMMUR

Finlux 42FLHD850H

32 TOMMUR

PRO 4

600Hz

SKERPA
2.000.000:1

V-AUDIO
SURROUND

PIP/PAP

PIP/PAP

2 HDMI

3 HDMI

SKERPA
50.000:1

DVB-T

3 HDMI
SKERPA
50.000:1

DVB-T

ACTIVE
VISION

ACTIVE
VISION
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Hekla er oftar en ekki 
nefnd drottning íslenskra 
eldfjalla. Nú stendur yfir 
uppgræðsluverkefni til að 
endurheimta náttúruleg 
birkivistkerfi við Hekluræt-
ur, sem ofnýting manna og 
náttúruöfl eyddu að mestu. 
Hekluskógar munu dafna á 
ný, gangi áætlanir eftir.

Hreinn Óskarsson er verkefnis-
stjóri Hekluskóga. Hann segir hug-
myndina að verkefninu hafa komið 
frá Úlfi Óskarssyni, bróður hans, 
sem starfaði hjá Landgræðslunni á 
sínum tíma. Svo hafi samráðsnefnd 

heimamanna og 
ýmissa hags-
munaaðila 
komið verkefn-
inu á koppinn.

„Hér voru 
miklir skóg-
ar fram á síð-
ustu aldir, en 
margir bæir 
áttu skógarítök 
á svæðinu og því 

gekk á þá. Miklir stormar feyktu 
síðan berum jarðveginum á haf út, 
líkt og Matthías Jochumsson skrif-
aði um. Auðlindin fauk á haf út og 
eftir stóð auðnin ein.“

Hreinn segir menn hafa séð að 
eina leiðin til að binda öskuna sem 

Hekla dreifir reglulega yfir byggð-
irnar,  hafi verið að endurheimta 
skóginn; rækta upp sjálfbært 
vistkerfi á ný. Grös og lágvaxinn 
gróður kaffærist lendi hann undir 
ösku. 

Verkefnið fer þannig fram að 
fyrst er landið grætt upp og síðan 
gróðursett í litla, afmarkaða reiti. 
Plantað er birki, reynivið og víði. 
Hreinn segir birkið henta mjög 
vel því það sái sér fljótt út. Þess 
megi sjá merki víða um Heklu-
skógasvæðið sér í lagi í nágrenni 
gamalla birkiskóga. Haustgróð-
ursetning kláraðist um helgina og 
þá hefur hálf milljón trjáplantna 

verið gróðursett í ár. Í fyrra voru 
340 þúsund plöntur gróðursett-
ar, en verkefnið hófst árið 2007. 
Hekluskógar ná yfir svæði sem er 
álíka stórt og Langjökull.

Hreinn segir að verkefnið hafi 
gengið vel, þó hafi menn orðið 
varir við kreppuna þar eins og 
annars staðar. „Við fengum 28 
milljónir árið 2007, sem var aukið 
í 50 milljónir árið 2008. það var 
síðan skorið niður í 25 milljón-
ir í ár. Þetta er mjög hagkvæmt 
verkefni, yfirbyggingin er mjög 
lítil og enginn fastráðinn starfs-
maður á launum lengur. Ég sinni 
starfi verkefnisstjóra ásamt því 

að vinna sem skógarvörður hjá 
Skógrækt ríkisins. Kostnaður 
við hverja plöntu er aðeins um 50 
krónur. Við erum í samstarfi við 
landeigendur á svæðinu og eru 
nú um 130 aðilar þátttakendur í 
verkefninu.“

En mun ekki Heklugos gera út 
um starfið? „Nei, mestu öskugos-
in koma í upphafi og standa yfir-
leitt frekar stutt yfir. Askan berst 
með ríkjandi vindátt, sem reynsl-
an sýnir að er yfirleitt suðaustan 
í háloftunum. Það er því ólíklegt 
að mjög miklar skemmdir verði 
á gróðri Hekluskóga þó Hekla 
gjósi.“  kolbeinn@frettabladid.is

Skógrækt í skjóli eldfjalls

DROTTNING ELDFJALLANNA Hekluskógar ganga út á að endurheimta sjálfbært vistkerfi skóga í nágrenni Heklu. Ágangur á skóg-
ana varð til þess að mikill jarðvegur fauk á haf út.

■ Nú þegar jólin nálgast með 
allri sinni verslun og gjafa-
kaupum er ekki úr vegi að rifja 
upp muninn á þessum tveimur 
sögnum: að versla og að kaupa. 
Sögnin að kaupa þarfnast raun-
ar ekki frekari skýringa; fólk 
kaupir sér jólaföt og ham-
borgarhrygg og greiðir síðan 
fyrir með peningum – nú eða 
greiðslukortum.

Ekki virðast hins vegar allir 
þekkja sögu sagnarinnar að 
versla. Upprunalega merkti 
hún nefnilega að eiga viðskipti 
– að skipta einu fyrir annað – en 
þetta mætti kannski muna með 
því að tengja sögnina að versla 
annarri líkri sögn, að víxla, sem 
hefur sambærilega merkingu. 
Sögnin stýrði auk þess þágu-
falli; menn versluðu einni vöru 
fyrir aðra. Þegar verslanir urðu 
algengar í þorpum og bæjum 
var sögnin fremur notuð um 
kaupmennina sem buðu vöru til 
sölu en hina sem keyptu.

Í seinni tíð hefur merking-
in breyst og táknar sögnin nú 
í hugum margra það sama og 
sögnin að kaupa. Í stað þess að 
fara og versla – eiga viðskipti 
– í þar til gerðum verslunarmið-
stöðvum, segist fólk nú versla 
sér vörur og þjónustu. Áður 
fyrr hefði það hins vegar verið 
óhugsandi.

TUNGUTAK:

Munurinn á versl-
un og kaupum

HREINN 
ÓSKARSSON 

„Ég er að sýsla við að skrifa skýrslu um 
vistgerðir á hálendinu sem teng-

ist rammaáætlun um virkjanir á 
hálendinu, einkum Þjórs-
árverasvæðið,“ segir Erling 
Ólafsson skordýrafræðingur. 
„Við erum nokkur hópur hjá 
Náttúrufræðistofnun sem er 
að vinna að gerð nokkurra 
skýrslna sem við erum að 
klára og eiga að vera tilbúnar 

fyrir jól. Meginþunginn 
hjá manni akk-

úrat núna er 
á því, bæði 
á vinnu-
tíma og 
hugan-
um utan 

vinnutíma,“ segir hann. Allt vistkerfið sé undir 
við vinnuna. „Það eru þarna fuglafræðingar, 
ég í pöddunum, tæknilið, kortagerðarfólk og 
fleiri.“

Og verða skýrslurnar tilbúnar á réttum 
tíma? „Okkur miðar vel. Þetta hefur verið löng 
og strembin fæðing en það hyllir undir börnin 
– eða það má segja að sum börnin séu þegar 
farin að fæðast og sum séu í sigtinu. En svo er 
það auðvitað þannig með þessi „deddlæn“ að 
þau hnikast til. Það er eðli „deddlæna“,“ segir 
Erling. „En þegar það er búið þá gefst tími 
geitunga og fiðrilda og annars svoleiðis.“

„Svo er ég líka aðeins að stelast í að skrifa 
pöddupistla á vef Náttúrufræðistofnunar. Það 
er mjög vinsælt efni hjá okkur og ég stelst 
stundum í það á kvöldin. Ég er að nálgast 
hundraðasta pistilinn,“ segir skordýrafræðing-
urinn Erling.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ERLING ÓLAFSSON SKORDÝRAFRÆÐINGUR

Skrifar um skordýr í Þjórsárverum

www.facebook.com/graenaljosid

KOMIN Í BÍÓ

„Á eftir að verða klassísk jólamynd.“
- Ómar Ragnarsson

„Frábær íslensk bíómynd!“
- Margrét Hugrún Gústavsdóttir, Eyjan.is

„Á eftir að verða klassísk jólamynd.“
- Ómar Ragnarsson

„Frábær íslensk bíómynd!“
- Margrét Hugrún Gústavsdóttir, Eyjan.is

Þægileg hreinskilni

„Þetta verkefni Reykjavíkur-
borgar er mjög gott fyrir 
okkur sem vinnum að þessu.“

GUÐMUNDUR K. ÓLAFSSON SMIÐ-
UR, SEM ENDURGERIR MENNING-
ARVERÐMÆTI Í FYRSTA KAFFIHÚSI 
REYKJAVÍKUR.

Fréttablaðið, 16. nóvember

Með allt á hreinu

„Ég hef ekki hugmynd um 
það.“

ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR, NÝ-
KJÖRINN FORMAÐUR ÞINGVALLA-
NEFNDAR, UM STÆRÐARTAK-
MARKANIR Á SUMARHÚSUM Í 
ÞJÓÐGARÐINUM.

DV, 16. nóvember

■ Þjóðfundurinn var haldinn í 
Lærða skólanum í Reykjavík, nú 
MR, árið 1851, í stað reglu-
legs fundar Alþingis. Trampe 
greifi lagði fram frumvarp þess 
efnis að Ísland yrði algerlega 
innlimað í Danmörku, yrði amt 
og fengi sex fulltrúa á danska 
þinginu. Konungkjörnir fulltrúar 
mótmæltu þessu ekki, en hinir 
þjóðkjörnu gerðu það hins vegar. 
Þar fór fremstur í flokki Jón Sig-
urðsson. Samkvæmt fundargerð, 
sem Benedikt Gröndal ritaði, 
mótmælti hann þessu ranglæti 
og risu þjóðkjörnir fulltrúar 
þá úr sætum og sögðu: „Vér 
mótmælum allir.“ Áhöld eru um 
hvort frásögn Benedikts er rétt í 
smáatriðum.

ÞJÓÐFUNDUR
VÉR MÓTMÆLUM ALLIR

„Þetta kom skemmtilega á óvart, 
mér var ekki sagt frá neinu fyrr 
en á síðustu stundu,“ segir Krist-
ín Steinsdóttir rithöfundur, en bók 
hennar, Engill í Vesturbænum, 
var á dögunum valin best þýdda 
barnabókin í Eistlandi. 

Bókin kom út í eistneskri þýð-
ingu Toomas Lapp fyrir nokkr-
um vikum og var Kristínu boðið 
út til að kynna bókina. „Ég hélt 
ég væri bara að fara að troða upp 
og annað tilheyrandi. Þegar út 
var komið var ég spurð hvort ég 
gæti ekki mætti á athöfn þar sem 
bókin myndi fá þessi verðlaun,“ 
segir Kristín. 

Hún segir að heimamenn hafi 
tekið henni afar vel, sérstaklega 
yngri kynslóðin. „Ég mætti 
í nokkra skóla og talaði við 
krakkana, sem voru búnir að 
vinna verkefni upp úr bók-
inni. Þau tóku mér afskap-
lega vel og spurðu mig 
spjörunum úr. Þeir voru 
sérstaklega forvitnir 
um Ísland, enda ekki á 
hverjum degi sem þeir hitta 
rithöfund frá Íslandi. 

Engill í Vesturbænum hefur nú 

komið út á sjö 
erlendum tungu-

málum og var 
meðal annars valin 

best þýdda barna-
bókin í Svíþjóð fyrir 

tveimur árum. „Ég get 

ekki annað en glaðst yfir þess-
um góða árangri,“ segir Kristín, 
sem var ekki fyrr komin aftur til 
Íslands en hún hélt vestur á Snæ-
fellsnes til kynna nýjustu bók 
sína, Hetjur, fyrir ungviðinu þar. 
 -bs

Engill í Vesturbænum eftir Kristínu Steinsdóttur hlýtur verðlaun í Eistlandi: 

Best þýdda barnabókin 

KRISTÍN STEINSDÓTTIR Engill í Vesturbænum hefur komið 
út á sjö erlendum tungumálum og verið valin best þýdda 

barnabókin í Svíþjóð og Eistlandi.   FRÉTTABLAÐIÐ/



Dunhaga 7 - 107 Reykjavík
sími 525 4444    
endurmenntun.is

Námsbraut á meistarastigi – kl. 16:15
Fjölmenningarfræði – málefni innflytjenda 

    LÁNSHÆFT NÁM

Námsbrautir á grunnstigi  – kl. 17:00 
Gæðastjórnun
Verkefnastjórnun – Leiðtogaþjálfun
Rekstar- og viðskiptanám
Matsfræði
Framkvæmdarferli mannvirkjagerðar – 

    fjármögnun, samningar, útboðsreglur og uppgjör

Kennarar, verkefnastjórar og námsráðgjafi verða á staðnum
til að svara spurningum 

- kynning á námsbrautum Endurmenntunar
 miðvikudaginn 18. nóvember

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

Allir hjartanlega velkomnir Allir hjartanlega velkomnir 

Einnig í
fjarnámi

Einnig í
fjarnámi
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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Á dögunum skapaðist nokkur 
úlfaþytur þegar upp komst 

að fjármálastjóri KSÍ hefði týnt 
milljónum af kreditkorti sam-
bandsins á strípiklúbbi í Sviss 
fyrir nokkrum árum. Í kjölfarið 
var formaður KSÍ kallaður í við-
töl og hélt því fram að núna væru 
líklega breyttar aðstæður en árið 
2005 hefði þetta þótt léttvægt. 
Vissulega er það staðreynd að 
siðferði er afstætt og gildi taka 
breytingum í aldanna rás. Þess 
er ekki að vænta að hellismenn 
á steinöld hafi haft nákvæmlega 
sömu gildi og fólk í iðnvæddum 
nútímasamfélögum. En hér erum 
við að ræða um lítið land og fáein 
ár. Getur það staðist að íslenskt 
samfélag hafi gengið í gegnum 
menningarbyltingu á fáeinum 
árum? 

Vissulega hafa ekki allir end-
urmetið sín gildi; sumum finnst 
kannski mál á borð við þetta hjá 
KSÍ ennþá vera algert smotterí 
og þá með rökunum: „Hver hefur 
ekki eytt milljónum af kredit-
korti annarra í strípiklúbbi í 
útlöndum?“ En það hafa raunar 
ekki allir gert og það sem meira 
er, myndu ekki gera þótt þeir 
væru í aðstöðu til þess. Sama 
siðferðisvitundin kom fram hjá 
markaðsmanni ársins 2009 á dög-
unum þegar ráðuneytisstjóri var 
sakaður um að hafa notað inn-
herjaupplýsingar til að hagnast 
fjárhagslega. Markaðsmaðurinn 
snjalli kom ráðuneytisstjóranum 
til varnar, ekki með því að lýsa 
yfir sakleysi mannsins, heldur 
með þeim rökum að ef hann væri 
sekur þá væri það hið besta mál. 
„Hver myndi ekki nota innherja-
upplýsingar í eiginhagsmuna-
skyni til að hjálpa fjölskyldu 
sinni.“ Aftur er svarið hið sama: 
Það hafa ekki allir gert og það 
myndu ekki allir gera þótt þeir 
væru í aðstöðu til þess. Formað-
ur KSÍ hefði getað bent markaðs-

manninum á að hann væri ennþá 
að miða við siðferðisvitund ársins 
2005; núna væru breyttir tímar.

Hjá þjóðfundinum sem hald-
inn var í Laugardalshöll um 
helgina kom fram að nýir vind-
ar skekkja samfélagið. Slembi-
úrtakið sem mætt var á fundinn 

komst að þeirri niðurstöðu að 
heiðarleikinn ætti að vera í önd-
vegi í íslensku samfélagi. Þetta 
finnst kannski einhverjum vera 
sjálfsagður hlutur en hann er 
það ekki. Samkvæmt formanni 
KSÍ var þetta öðruvísi árið 2005 
og hjá markaðsmönnum er þetta 
ennþá öðruvísi. Þar þykir sá 
snjallastur sem er til í að mæla 
lögbrotum bót.

Þjóðfundurinn vill heiðarleika 
og það er til marks um nýtt and-
rúmsloft á Íslandi. Á þjóðfund-
inum var líka talað um jafnrétti 
og kannski er vert að stjórn KSÍ 
fari líka að taka mið af því. Fyrir 
örskömmu síðan, líklega hálfri 
menningarbyltingu, þótti það 
sæta miklum tíðindum að kona 
sóttist eftir því að verða for-
maður KSÍ en hún hlaut þó ekki 

brautargengi. KSÍ hefur á sér 
það yfirbragð að það sé lokaður 
karlaklúbbur þar sem stjórnir 
endurnýi sig sjálfar og ógerning-
ur sé að breyta til. Heimsókn-
ir starfsmanna á strípiklúbba 
þar sem kreditkort þeirra lenda 
óvænt (en tímabundið) í hönd-
unum á skuggalegum mönnum 
draga svo sannarlega ekki úr 
ímynd KSÍ sem karlaklúbbs af 
gamla skólanum. En Geir við-
urkennir að núna sé komið árið 
2009 og staðan önnur. Kannski 
verður bráðum líka menningar-
bylting innan KSÍ.

Heiðarleiki og jafnrétti eru góð 
gildi, en á þjóðfundinum var líka 
rætt um virðingu. Og virðing er 
vissulega táknrænt hugtak sem 
skírskotar í weberíska orðræðu 
félagsvísindanna. Max Weber 
vildi meina að í borgaralegum 
samfélögum væru auður og vald 
jafnan tempruð af þriðja þættin-
um, virðingunni. Í þeirri sýn fólst 
að gróðahyggjan mætti ekki vera 
einráð, þannig væri ekki hægt 
að byggja upp samfélag. Þetta 
gleymdist á dögum útrásarinn-
ar þegar íslenskir auðmenn ríktu 
yfir landinu og allt snerist um þá 
og þeirra hagsmuni. Árið 2005, 
þegar KSÍ-fjármálastjórinn fór á 
barinn með óbeislað kreditkort, 
var virðingin í vörn á Íslandi 
– eina gildið sem skipti máli var 
auðgildið. Þeir sem ekki áttu pen-
inga urðu að taka þá að láni til 
að vera með – í þeirri samkeppni 
um ríkmannlegan lífsstíl marg-
földuðust skuldir heimilanna og 
gríðarlegur fortíðarvandi varð 
til sem núverandi ríkisstjórn 
þarf að glíma við. En virðingin 
er ekki bara weberískt hugtak, 
hún er eitt af slagorðum baráttu-
samtaka fyrir félagslegu réttlæti. 
Og kannski er það einn þáttur í 
breyttu andrúmslofti okkar daga 
– að félagslegt réttlæti er komið 
aftur á dagskrá.

2005-siðferðið

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Réttlæti, heiðarleiki 
            og virðing

UMRÆÐAN
Jón Þór Sigurleifsson skrifar um 
Barnasáttmála SÞ

í 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóð-
anna er fjallað um þátttöku barna og 

segir þar m.a.: „börn eiga rétt á að láta í 
ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða 
þau og að tekið sé réttmætt tillit til skoð-
ana þeirra í samræmi við aldur þeirra og 
þroska“. Í tilefni af 20 ára afmæli sáttmál-
ans vil ég fjalla lítillega um þátttöku barna í þjóð-
félaginu.

Eftir að unglingamenning varð til með tilkomu ´68 
kynslóðarinnar og aukinni félagslegri meðvitund 
ungs fólks hefur hlutverk barnsins breyst mikið. 
Börn verða sífellt sjálfmeðvitaðri og þó það hafi 
sínar slæmu hliðar (aukning sjálfsmyndarvanda-
mála í yngri aldurshópum) þá hefur það einnig þau 
áhrif að krakkar læra gagnrýna hugsun fyrr og geta 
velt alls konar hlutum fyrir sér. Þegar ungt fólk vill 
taka þátt í umræðum um hin ýmsu málefni verður 
að taka því vel ef vel er meint þar sem síendurtekin 
neikvæð svörun við slíkri viðleitni til þátttöku getur 
heft tjáningarhæfni einstaklingsins til langs tíma 

litið. Þetta er ekki einhliða vandamál þar 
sem unglingar eru misspenntir fyrir því að 
vera félagslega virkir en að hafa þennan 
valkost opinn tel ég grundvallaratriði sem 
verður að vera til staðar. Á mínum grunn-
skólaárum var gagnrýnin hugsun ekki mjög 
vinsæl meðal kennara og ef spurningar eins 
og „Af hverju lærum við þetta?“ komu upp 
var það ekki gagnrýnin hugsun heldur var 
það „derringur við kennarann“. 

Ég skil að kennarar vilji ekki eyða 
kennslustundum í útskýringar á náms-

skrá en ég held að það væri mikil bót á kerfinu ef 
umræðan væri opnari og ef slíkar rökræður gætu 
átt sér stað í skólum væru börn betur undirbúin 
undir þau verkefni sem þau standa frammi fyrir 
síðar á skólagöngunni og að henni lokinni. Ótal verk-
efni í unglingadeild grunnskóla og framhaldsskóla 
krefjast rökstuðnings og í daglegu lífi þurfum við 
oft að færa rök fyrir máli okkar en ef réttur okkar 
til að spyrja spurninga er tekinn frá okkur hvað 
höfum við þá? Er tjáningarfrelsi ekki einn grund-
vallarþáttur mannréttinda óháð aldri? 

Höfundur skrifar fyrir hönd ungmennaráðs 
Barnaheilla.

Barnasáttmálinn og þátttaka barna

JÓN ÞÓR 
SIGURLEIFSSON

Getur það staðist að íslenskt 
samfélag hafi gengið í gegnum 
menningarbyltingu á fáeinum 
árum?

Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)

Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.bloggar.is

Hot jóga
Hatha Jóga
Byrjendanámskeið
Meðgöngujóga námskeið
Stakur tími 1.500 kr.
Mánaðarkort 9.265 kr.
3 mánaðakort 20.315 kr.
6 mánaðakort 30.600 kr.

15% 
afsláttur af 
öllum kortum

opnunartilboð

Byrjendanámskeið 12.665 kr.
Meðgöngujóga námskeið 9.265 kr. 

Innifalið í kortum eru allir opnir tímar 
ásamt þeirri þjónustu sem boðið er upp á 
í Veggsport.

Ný og persónuleg jógastöð

ÍNN-áhrifin
Ingvi Hrafn Jónsson, Hallur Hallsson 
og Jón Kristinn Snæhólm sátu á 
rökstólum á Hrafnaþingi á dögunum. 
Notaði sjónvarpsstjórinn tækifærið 
og spurði sessunauta sína hvernig 
þeim litist á Moggann eftir að Davíð 
Oddsson tók við sem ritstjóri. Hallur 
og Jón Kristinn voru báðir nokkuð 
ánægðir; hrósaði sá fyrrnefndi 
Mogganum sérstaklega fyrir að 
vera ferskur og skemmtilegur. 
Jón Kristinn bætti aftur á móti 
við hversu ánægjulegt væri að 
Morgunblaðið væri komið á 
„ÍNN-línuna“ í Evrópu-
málum. Sannast þá hið 
fornkveðna að dropinn 
holar steininn.
 

Þorsteinn verðlaunaður
Þorsteinn frá Hamri hlaut verðlaun 
Jónasar Hallgrímssonar á degi 
íslenskrar tungu í gær og það verð-
skuldað. Ljóð Þorsteins eru mörg 
hver holl lesning á þessum síðustu 
og verstu tímum, til dæmis eftir-
farandi línur úr ljóðinu Golgata, úr 

bókinni Spjótalögum á spegli 
frá 1982, sem lýsa vel þeirri 
auknu hörku sem komin 
er í íslenska þjóðmála-
umræðu: „Þú kaupir 
þér ekki nagla til að 

krossfesta sálir – þú 
þarft einúngis að 

hnykkja rétt á 
orðunum.

Lobbi rekinn
Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri 
Útvarps Sögu, er þekkt fyrir að 
kalla ekki allt ömmu sína og láta 
menn hafa það óþvegið þyki henni 
ástæða til, sem er nokkuð algengt. 
Hið sama má svo sem segja um 
hagfræðinginn Guðmund Ólafsson, 

Lobba, sem er reglulegur gestur 
í þætti Sigurðar G. Tómas-

sonar á téðri útvarpsstöð. 
Á dögunum beindi hann 
spjótum sínum að Arnþrúði 
og gerði gys að henni í 

beinni útsendingu. Fyrir 
vikið var hann látinn 
taka pokann sinn.  
Þeir þola oft minnst 
sem láta hæst. 

bergsteinn@frettabladid.isH
reyfingin sem gengur undir því fallega nafni Heims-
sýn, er með sérstakari söfnuðum landsins. Þar er 
komið saman fólk sem á það eitt sameiginlegt að vera 
sammála um hvað það vill ekki. 

Eins og í kirkjum og íþróttafélögum landsins, skipt-
ir flokkspólitíkin ekki máli í Heimssýn. Heitustu vinstrimenn og 
öfga hægrimenn geta setið hlið við á kirkjubekk og ákallað guð 
sinn rétt eins og þeir geta sameinast á vellinum um að formæla 
dómaranum ef hann snuðar liðið þeirra um vítaspyrnu. 

Þannig getur trúin verið sameiningartákn og fótboltinn líka.
Sameiningartákn Heimssýnar er andúðin á Evrópusambandinu. 

Máttur hennar er greinilega mikill eins og sést best á nýkjörnu 
forystupari hreyfingarinnar. Varla er hægt að hugsa sér fólk með 
jafn ólíkar stjórnmálaskoðanir og nýkjörinn formann Ásmund 
Daða Einarsson, þingmann VG, og varaformanninn Heiðrúnu 
Lind Marteinsdóttur lögfræðing, en hún er fyrrverandi frambjóð-
andi til formanns Heimdallar og kosningastjóri Björns Bjarna-
sonar.

Og andúðin á Evrópusambandinu hefur á köflum yfirbragð 
trúarhita hjá sumum þeirra sem hafa tekið að sér að tala fyrir 
hönd hreyfingarinnar. Þeirra á meðal er Ragnar Arnalds, fyrr-
verandi þingmaður Alþýðubandalagsins og fráfarandi formaður 
Heimssýnar. 

Ragnar kallaði eftir því um helgina að umsókn Íslands um aðild 
að Evrópusambandinu yrði þegar í stað afturkölluð. Þá kröfu rök-
studdi hann með því að skoðanakannanir hafa sýnt undanfarið að 
meirihluti þjóðarinnar er mótfallinn því að Ísland gangi í sam-
bandið. 

Ragnari láðist hins vegar alveg að nefna að sömu kannanir 
hafa ítrekað sýnt að mjög öruggur meirihluti þjóðarinnar styður 
aðildarviðræður við Evrópusambandið.

Sú afstaða er auðvitað merki um að almenn skynsemi er 
útbreidd í landinu. Það er uppörvandi til þess að hugsa að almennt 
vilja Íslendingar ekki segja já og amen við Evrópusambandinu án 
þess að vita hvað innganga í sambandið hefur í för með sér. Meiri-
hluti þjóðarinnar vill sem betur fer sjá og heyra hver er möguleg-
ur ávinningur af því að bindast Evrópu nánari böndum og styður 
því að látið sé reyna á málið með samningaviðræðum.

Ragnar Arnalds og félagar í Heimssýn vita að þjóðin mun hafa 
lokaorðið um hvort Ísland gangi í Evrópusambandið eða ekki. Sú 
stund mun renna upp þegar samningur liggur fyrir og verður 
lagður í dóm kjósenda. 

Ómögulegt er að skilja af hverju Ragnar og skoðanasystkini 
hans vilja koma í veg fyrir að málið fái að hafa þann sjálfsagða 
og lýðræðislega gang.

Heimssýn verður að treysta þjóðinni.

Meirihluti styður 
viðræðurnar

JÓN KALDAL

Eins og í kirkjum og íþróttafélögum landsins, skiptir 
flokkspólitíkin ekki máli í Heimssýn.



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

ÁRLEG KANÍNUTÍSKUSÝNING  var haldin í Japan um helg-

ina. Þangað mættu átta þúsund kanínuunnendur til að fylgjast með 

frammistöðu uppáklæddra kanína. Á meðfylgjandi mynd má sjá 

kanínu í skotabúningi en hún atti meðal annars kappi við mótor-

hjóla- og englakanínur.

Tímapantanir 534 9600
Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur -www.heyrn.is

Bjóðum úrval af döskum ReSound heyrnartækjum

* Heyrnarþjónusta
* Heyrnarvernd
* Heyrnarmælingar
* Heyrnartæki
* Ráðgjöf

Hjá Heyrn er veitt alhliða þjónusta til að bæta 
úr heyrnarskerðingu undir faglegri ábyrgð 

Ellisifjar K. Björnsdóttur, heyrnarfræðings. 

Ellisif  K . Björnsdóttir 
heyrnar fræðingur

Falleg jólavara 
Nýjar vörur
Stærri búð

„Það er bara rosaleg vellíðan sem 
fylgir þessu og í raun ekki hægt 
að útskýra það neitt nánar nema 
hafa upplifað hana sjálfur,“ segir 
heilsukokkurinn Auður Ingibjörg 
Konráðsdóttir, þegar hún er beðin 
um að lýsa hver sé helsti ávinning-
urinn af því að huga vel að matar-
æðinu.

Auður hefur getið sér góðan 
orðstír fyrir matreiðslunámskeið 
í Manni lifandi þar sem hún kenn-
ir þátttakendum meðal annars að 
hrista fram úr erminni einfalda, 
hagkvæma og gómsæta heilsu-
rétti og -drykki. Námskeiðin bygg-
ir Auður á fróðleik sem hún hefur 
viðað að sér síðustu sautján ár eða 
allt frá því að hún varð sjálf að 
endurskoða mataræðið af heilsu-
farsástæðum.

„Fyrir sautján árum var ég und-
irlögð af ofnæmi og fékk reglu-
lega slæm mígrenisköst,“ rifjar 
Auður upp. „Ég prófaði ýmislegt 
til að vinna bug á veikindunum og 
gerði meðal annars breytingar á 
mataræðinu, sem ég hafði aldrei 
spáð sérstakleg í. Það hafði viss-
ar jákvæðar afleiðingar í för með 
sér þannig að ég ákvað loks að taka 
það allt í gegn. Hamborgarar og 
franskar fengu fyrst að fjúka og 
svo fiskmeti sem mér þótti miður, 
en varð að gera það vegna ofnæm-
isins.“

Í kjölfarið upplifði Auður stór-
kostlegar breytingar á heilsu 
sinni. „Líkaminn brást strax vel 
við og mér fór að líða miklu betur 
í kjölfarið.“ Hún segir þó ekki alla 
hafa tekið jafn vel í þessa ákvörð-

un. „Ég fékk nú fyrst ekki mikinn 
hljómgrunn hjá fjölskyldunni enda 
ekki margir sem spáðu almennt í 
mataræðið á þessum tíma; þarna 
var jú franska eldhúsið allsráð-
andi á Íslandi. En eftir að ég fór 
að prófa mig áfram í eldamennsk-
unni og leyfði fjölskyldunni að 
smakka jafnt og þétt vann ég hana 
smám saman á mitt band. Nú fæ 
ég ekkert nema stuðning og hrós 
frá henni.“

Auður segist í dag vilja miðla 
af reynslu sinni þar sem henni 
er í mun um að sem flestir upp-
lifi sömu vellíðan. „Og eins og ég 
hef sjálf komist að þarf þetta ekki 
að vera neitt stórmál ef rétt er að 
staðið. Þetta er eins og annað, ein-
falt ef maður kann það,“ segir hún 
og brosir. roald@frettabladid.is

Hamborgarar og fransk-
ar fengu fyrst að fjúka
Auður Ingibjörg Konráðsdóttir var illa haldin af ofnæmi og mígreni fyrir sautján árum. Stöðug veikindi 
urðu til þess að Auður endurskoðaði mataræði sitt og upplifði stórkostlegar breytingar í kjölfarið.

„Ég er í betra formi í dag en fyrir sautján árum,“ segir Auður og þakkar það bættu mataræði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 



INGA KRISTJÁNSDÓTTIR, næringarþerapisti D.E.T.
leiðir ykkur í allan sannleikann um hversu auðvelt það er
í raun að breyta mataræðinu til batnaðar!
þriðjudagurinn........17. nóvember
þriðjudagurinn........24. nóvember
þriðjudagurinn........01. desember

  

Upplýsingar og skráning í síma 899 5020 eða á eig@heima.is
Námskeiðsgjald kr. 3.900,-

Staðsetning: Heilsuhúsið Lágmúla kl. 19:30 - 22:00

Ný námskeið í nóvember - Nánar á www.heilsuhusid.isNý námskeið í nóvember - Nánar á www.heilsuhusid.is

Farið verður með einföldum hætti yfir:
• Hvernig við getum náð stjórn á blóðsykrinum!
• Hvernig verðum við okkur úti um þau næringarefni sem líkaminn þarfnast!
• Hvernig við getum auðveldlega öðlast meiri orku, vellíðan og heilbrigði!

Viltu breyta mataræðinu
til batnaðar, en veist ekki

hvar þú átt að byrja?

„Líkur benda til að greina megi 
lungnakrabbamein fyrr og á lægri 
stigum en algengast er nú. Rann-
sóknir á notkun tölvusneiðmynda-
tækni til skimunar skera úr um 
það en niðurstöðu úr þeim er að 
vænta innan fárra missera. Slík 
tækni er fyrir hendi hér á landi,“ 
segir Tómas, sem auk þess að vera 
prófessor við HÍ er yfirlæknir á 
skurðdeild Landspítalans. Hann 
ætlar að halda hádegisfyrirlest-
ur í Ráðgjafaþjónustu Krabba-
meinsfélagsins í Skógarhlíð í dag 
sem nefnist Lungnakrabbamein 
á Íslandi – nýjar áherslur í með-
ferð. Í dag er nefnilega alþjóðleg-
ur árveknidagur á lungnakrabba-
meini.

Tómas segir verulegar framfar-
ir hafa orðið í greiningu og með-
ferð lungnakrabbameins hér á 
landi undanfarin ár því nýjar teg-
undir krabbameinslyfja hafi bætt 
líðan og lengt líf sumra sjúklinga 
með útbreitt lungnakrabbamein. 
Einnig sé í vaxandi mæli veitt við-
bótarlyfjameðferð til að minnka 
líkur á því að meinið taki sig upp 
aftur eftir skurðaðgerð. Loks 
veiti tækninýjungar möguleika á 
að beita geislun á lítil og óskurð-
tæk æxli. 

Lungnakrabbamein er algeng-
asta krabbamein á Íslandi á eftir 
blöðruhálskrabbameini hjá körl-
um og brjóstakrabbameini hjá 
konum. Það er mun skæðara og 
leggur fleiri að velli en hin fram-
angreindu meinin samanlagt. 
Meira er vitað um orsakir þess 
en flest önnur krabbamein að 
sögn Tómasar. „Yfir 90 prósent 
lungnakrabbameinstilfella orsak-
ast af reykingum og því höfum 
við góða möguleika á að fyrir-
byggja þau með því að koma í veg 
fyrir að ungt fólk byrji að reykja 
og fá þá sem reykja til að hætta 
því. Íslenskar rannsóknir benda 
til að erfðaþættir auki á hættuna 
hjá sumum því fólk er misjafnlega 
næmt fyrir krabbameinsvaldandi 
efnum í sígarettureyknum.“ 

Helsta læknandi meðferðin 
sem til staðar er á Íslandi í dag er 
skurðaðgerð. Þá er meinið skorið 
burtu, með því að taka helming eða 
1/3 af lunga öðrum megin. Í fyrir-
lestrinum í dag mun Tómas fara 
yfir árangur slíkra aðgerða hér á 
landi. „Þrátt fyrir að aðgerðirn-
ar séu umfangsmiklar eru undan-

tekningar ef sjúklingar lifa hana 
ekki af og alvarlegir fylgikvillar 
eru sjaldgæfir,“ segir hann. 

Þess má geta að lungnakrabba-
mein er algengara í konum hér en 
víða erlendis. Það er rakið til þess 
að reykingar breiddust svo hratt 
út meðal kvenna á Íslandi eftir 
seinna stríð.  gun@frettabladid.is

Meinið gæti greinst fyrr
Margt bendir til að skimun með tölvusneiðmyndum geti lækkað dánartíðni fólks með lungnakrabba-
mein þótt um það sé deilt að sögn Tómasar Guðbjartssonar, prófessors við læknadeild Háskóla Íslands.

„Tölvusneiðmyndatækni til skimunar gæti orðið til þess að lungnakrabbamein grein-
ist fyrr,“ segir Tómas Guðbjartsson, læknir og prófessor.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

S k e i f u n n i  3 j  ·  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  ·  w w w. h e i l s u d r e k i n n . i s

TILBOÐ
• opnar orkuflæði
• slökun
• losar um spennu og kvíða
• dregur úr verkjum
• styrkir líkamann
• jafnvægi fyrir líkama og sál
• o.fl.

Leiðbeinandi: QingLeiðbeinandi: Qing

Hugræn teygjuleikfimi  
ásamt heilsumeðferð
fl ði

T a i  c h í  i n n i f a l i ð

HEIMILI

VARAÞURRKUR  herjar á marga yfir vetrartímann en hann stafar oft af 

því að líkamann vantar góða fitu. Gott er að taka inn omegasýrur og leggja 

þá aðaláherslu á omega-3. Eins er gott að borða hnetur og fræ.

Andoxunarefni er samheiti yfir náttúruleg efni sem vernda lík-

amann gegn sindurefnum. Sindurefni geta skaðað lifandi frum-

ur, veikt ónæmiskerfið og leitt til myndunar hjarta- og æða-

sjúkdóma. Þau eru auk þess talin leggja grunninn að öldrun 

líkamans. Epli eru meðal annars rík af andoxunarefnum.

Heimild: www.heilsubankinn.is



ÞRIÐJUDAGUR  17. nóvember 2009 3

G l æ s i b æ   |   Á l f h e i m u m  7 4   |  1 0 4  Re y k j a v í k   |   Þ j ó n u s t a  á  l a n d s b y g g ð i n n i   |   s í m i :  5 6 8  6 8 8 0   |   w w w. h e y r n a r t a e k n i . i s

Pantaðu tíma í fría
heyrnarmælingu í síma
568 6880

Allt frá árinu 2001 hefur Heyrnartækni boðið upp á mikið úrval vandaðra 
heyrnartækja frá Oticon. Í dag er útlit heyrnartækja frá Oticon þannig að þau eru 
nánast því ósýnileg bakvið eyrun og tæknin svo fullkomin að hún kemur notendum 
nær eðlilegri heyrn en nokkrun tímann fyrr. 

Heyrnartækni er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við heyrnarskerta á landsbyggðinni.        
Auk daglegrar þjónustu í Reykjavík þá bjóðum við reglulega upp á heyrnarmælingar 
og heyrnartækjaþjónustu á 18 stöðum á landsbyggðinni.

Bjóðum upp margar gerðir heyrnartækja í ólíkum verðflokkum.

Heyrðu betur
með vönduðu 

heyrnartæki

www.heyrnartækni . is

• Dregur úr vöðvaspennu
• Höfuð- háls- og bakverkjum
• Hefur góð áhrif gegn streitu
• Er slakandi og bætir svefn

Nálastungudýnan Verð frá 9.750 kr.

Opið virka daga frá kl. 9 -18 og laugardaga til jóla kl. 11-16

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

„Það er skemmtilegt hvað fólk er að 
pæla miklu meira í svona hlutum um 
þessar mundir og í raun huga meira 
að sjálfu sér en áður,“ segir Ágústa 
Kolbrún Jónsdóttir jógakennari. 
Hún rekur Jóga Stúdíó að Stórhöfða 
17, þar sem ýmislegt er í boði fyrir 
þá sem vilja hægja á sér, hlúa að til-
finningalífinu, skerpa hugann og 
almennt huga að heilsunni.

Ágústa Kolbrún lærði á sínum 
tíma Hatha jóga hjá Guðjóni Berg-
mann og læriföður hans, Shanti 
Desai, og kennir það á stöðinni. 
„Hatha er jafnvægi; orðið þýðir 
tungl og sól og jafnframt jafnvægi á 
líkama og sál,“ segir hún og upplýs-
ir að sé teygt hægra megin í Hatha 
verði líka að teygja vinstra megin. 

Hot yoga eða heitt jóga er önnur 
tegund af jóga sem er kennt í Jóga 
Stúdíó. „Þá hitum við jógastúdíó-
ið upp í svona 37 gráður,“ útskýr-
ir Ágústa Kolbrún og bætir við að 
þrátt fyrir að tímarnir hefjist klukk-
an sjö á morgnana sé mætingin ótrú-
lega góð. Enda gott að hefja daginn 
með þessu móti að hennar sögn.

„Svo erum við með slökunarjóga 
á föstudögum, til að losna við streit-
una og hlaða sig fyrir næstu viku. 
Ekki má svo gleyma jógatímum í 
hádeginu, en þá losnar oft mikil 
orka úr læðingi,“ segir Ágústa Kol-
brún. „Til marks um það kom einu 
sinni Íslandsmeistari í hjólreiðum í 
tímann og ég frétti seinna af því að 
hann hafði fengið miklar harðsperr-

ur eftir tímann. Ég var mjög stolt 
yfir því,“ segir Ágústa Kolbrún, 
sem gleðst yfir því að allir, jafnvel 
afreksfólk í íþróttum geti grætt á 
því að mæta í tíma.

„Í hitanum verður mikil uppgufun 
af líkamanum. Þess vegna er þetta 
til dæmis mjög hentugt fyrir afreks-
fólk í íþróttum,“ segir hún og tekur 
annað dæmi. „Við fengum í tíma 
einn fótboltastrák sem var að drep-
ast í öxlinni. Hann hafði farið til 
sjúkraþjálfara án árangurs en lag-
aðist hjá okkur,“ segir Ágústa Kol-
brún og rekur ástæðuna meðal ann-
ars til þess að vegna hitans örvist 
blóðflæði líkamans. „Þannig læknar 
líkaminn sig sjálfur.“

 niels@frettabladid.is

Lítið og persónulegt
Ágústa Kolbrún Jónsdóttir hefur ásamt fleirum opnað nýja jógastöð, Jóga Stúdíó, á Stórhöfða 17. Þar eru 
kennd ýmis afbrigði af jóga, svo sem slökunarjóga, hatha-jóga og heitt jóga sem nýtur mikilla vinsælda 
og segist eigandinn vera ánægður með þær góðu viðtökur sem stöðin hefur hlotið.

Tekið á því. Drífa Atladóttir og Ágústa Kolbrún Jónsdóttir teygja úr sér fyrir ljósmyndara. FRÉTABLAÐIÐ/ANTON

Vísindamenn telja efni í plasti 
geta haft áhrif á horm-
ónastarfssemi líkamans.

Vísindamenn við Háskól-
ann í Rochester í Banda-
ríkjunum telja að efnið 
pht h a l at a r  s em 
algengt er í plast-
leikföngum geti haft 
áhrif á hegðun barna 
og jafn vel ýtt undir 
„kvenlega“ hegðun 
meðal drengja.

Löngum hefur sá grun-
ur verið á kreiki að þetta 
tiltekna efni geti haft til-
tekin áhrif, og þá óæski-
leg áhrif, á hormóna-
starfsemi líkamans.

Vísindamenn við 
Háskólann Rochester 

tóku þvagsýni kvenna á meðgöngu 
í þeim tilgangi að finna efnið. 
Því næst fylgdust þeir í fjög-
ur ár með börnum mæðranna, 
samtals 74 drengjum og 71 
stúlku, og gerðu á þeim rann-
sóknir. Þær leiddu í ljós að 

aðeins synir þeirra mæðra 
sem innihéldu phthal-
atar höfðu lítinn 
áhuga á dæmigerð-

um áhugamálum drengja 
eins og bíla- og byssuleikjum 
og slagsmálum .

Vísindamennirnir telja 
fyrrnefnt phthalatar vera 
helstu orsökina fyrir þessu, 
og eru á því að það geti haft 
varanleg áhrif. - ng

Hefur áhrif á hegðun

Talið er að tiltekið efni í plasti geti haft áhrif á hegðun barna.

Efnið phthalatar er algengt í 
plastleikföngum.

Silíkonaðgerðir gætu liðið undir lok nái 
nýja aðferðin útbreiddum vinsældum.

Ástralskir læknar endurskapa 
brjóst á konum sem hafa farið í 
brjóstnámsaðgerð.

Læknar í Melbourne í Ástralíu 
hafa þróað aðferð til að endur-
skapa brjóst. Aðferðin gengur út á 
að taka fitufrumur og rækta á því 
svæði sem brjóstvefurinn var, sem 
numinn var burtu. Vefurinn fær 
svo að vaxa með eðlilegum hætti 
þar til brjóstið nær fyllingu. 

Aðferðin var nýverið kynnt á 
ráðstefnu lýtalækna í Sydney og 
vakti lukku, meðal annars vegna 
þess hversu einföld hún þykir. Auk 
þess gæti hún er fram líða stund-
ir leyst af hólmi silíkonaðgerð-
ir. Áður en af því verður þarf þó 
að framkvæma fleiri aðgerðir og 
sýna fram á að engin hætta sé á 
því að krabbameinsfrumur muni  
fjölga sér í hinum nýja fituvef.
 - ng

Búa til brjóst
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FYLGIHLUTIR  eru ekki síður mikilvægir en föt og gera oft 

gæfumuninn. Eftirfarandi hlutir heyra til fylgihluta: Skartgripir, 

hanskar, töskur, hattar, belti, klútar, treflar, úr, sólgeraugu, nælur, 

nælonsokkar, sokkabuxur, legghlífar, leggings, bindi og axlabönd.

Tískuvikunni í Kína lauk fyrir skemmstu en 
þar var öllu tjaldað til að vanda. Kínverskir 
hönnuðir eru þekktir fyrir að gera djarf-
ar tilraunir en þrátt fyrir það er nokkuð 
auðvelt að greina hönnun þeirra frá hönn-
un annarra. Þeir leika sér gjarnan með 
skarpar línur og stílhrein form og er 
útkoman oftar en ekki fáguð og glæsi-
leg auk þess sem hún ber vott um mikla 
nákvæmni. Kvenleikinn ræður yfirleitt 
ríkjum og fara flíkurnar vel á fínlegum 
fyrirsætunum. Þær höfða þó líka til okkar í 

vestrinu. vera@frettablaðið.is

Fáguð
nákvæmni
Þó að kínverskir hönnuðir geri margir djarfar tilraunir þá 
er hönnun þeirra auðþekkjanleg enda fáguð og stílhrein. 
Tískuvikan í Kína er nýafstaðin og sveik hún engan.

Kínversk her-
mannaklæði 
sniðin á konu.

Hér er ekki 
klikkað á smáatriðunum.

OMEGA MISSKILNINGUR?
Nýjar upplýsingar um Omega-3 og Omega-6 fi tusýrur.

Itogha Ísland býður þér á fyrirlestur Ola Eide sem hefur yfi r 
30 ára reynslu af rannsóknum á fi tusýrum

                   Dagskrá:
 • Nýjar rannsóknir á fi tusýrum og fl avoníðum
 • Fitusýruhlutfall og áhrif þess á heilsufar
 • Matarvenjur og þróun sjúkdóma frá 1850 til okkar daga
 • Áhrif Omega-3 og Omega-6 fi tusýra á heilsfar
 • Nýtt próf sem mælir hlutfall Omega-3 og fi tusýruhlutfall blóðsins
 • Kynntar verða nýjar rannsóknir um offi tu og fi tusýruhlutfall
 • Mikilvægi fi tusýruhlutfalls hjá þunguðum konum
 • Hvernig forðast má oxun Omega-3 í líkamanum
 • Vörulína Itogha
 • Fyrirspurnir

Norræna húsið, miðvikudaginn 18. nóvember, kl. 8:15 - 10:00.  
Kaffi  og morgunverðarhlaðborð frá veitingahúsinu Dill í boði Itogha

Skráningar: skraning@itogha.com

Miðvikudaginn 18. nóv. kl 19-22
20% afsláttur af öllum Basler 

vörum þann dag. 

Teg. 6544 - vel fylltur í BC 
skálum á kr. 3.950,- boxer 
buxur í stíl á kr. 1.950,-

Teg. 7217 - mjúkur og vænn 
í CDE skálum á kr. 3.950,- 

buxur í stíl kr. 1.950,-

Auglýsingasími

– Mest lesið

Von er á nýrri snyrtivörulínu frá 

Burberry í júlí á næsta ári. Yfir 

hundrað vörutegundir fyrir 

varir, augu og húð verða þá 

settar á markað en fyrir hefur 

Burberry getið sér gott orð 

fyrir fata- og ilmvatnsfram-

leiðslu.

Heimild: www.stylelist.com

uppfylling

Sumt er djarfara 
en annað.

Páfuglinn hefur veitt mörgum 
hönnuðum innblástur enda 
tilkomumikill og fagur.

Oftar en ekki 
má sjá skarpar 
línur og stíl-
hrein form.



BÍLAR &
FARATÆKI

Ertu að leita að bíl, þarftu að selja bíl?  
Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46, 200 
Kópavogi sími 567-1800 www.bbv.is 
opið 10:00-18:30 laugardaga 11:00-
16:00

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

NISSAN PATROL GR 37 „. Árgerð 2005, 
ekinn 79 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 4.980.000. Rnr.242301. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is Vegna mikillar 
sölu undanfarið óskum við eftir bílum 
á staðinn og á söluskrá okkar.WWW.
BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

MMC PAJERO BENSÍN V-6 24V/
LANGUR. Árgerð 2000, ekinn 110 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.450.000. 
Rnr.110002 er á staðnum. Kíktu við.

MAZDA CX7 GRAND TOURING AWD. 
Árgerð 2007, ekinn 37 þ.mílur, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 3.890.000. Rnr.130026 
er á staðnum, kíktu við.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

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

NISSAN ALMERA COMFORT. Árgerð 
2002, ekinn aðeins 73 þ.km, 5 gírar. 
Verð 790 þús. Rnr. 129369.

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

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4WD 
Árgerð 2005. Ekinn 40 þ.km Verð kr. 
3.490.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá og á stað-
inn.

www.hofdahollin.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Peugeot 206 árg. ‘99 ek. 118þ. Sk. ‘10. 
Verð 390þ. S. 616 7652.

VW Polo Comfortline ssk. árg. ‘03 ek. 
99þ. Nýsk. Ný tímareim. Álfelgur, cd, 
mp3. Góður bíll. V. 690þ. S. 869 6361.

Passat TDI ‘01 ek. 312 þús. til sölu. S. 
892 4800.

 0-250 þús.

Opel Astra 1200 ‘01, ek 130 þús, þarf 
að mála tvær hurðir, sko ‘10. Verð 195 
þús. S. 615 1815

 250-499 þús.

ódýr jeppi, nýskoðaður
Musso 2,3 bensin 4x4, árg. ‘97, sjálf-
skiptur, ekinn aðeins 153þús., ný skoð-
aður 2010, í fínu standi, tilboðsverð 
aðeins 290þús., allar uppl. í s: 659 
9696.

!! Tilboðsverð 320 þús !!
Opel Astra 1,6 árg. 2000, ek. 176 þús. 
skoðaður fyrir 2010, 5 dyra, bsk. spoiler, 
álfelgur, fínn bíll. Tilboð aðeins 320þús., 
allar uppl. í síma 659 9696.

DISEL JEPPI,TILBOÐ 290 
ÞÚS!

Musso disel árg. ‘98 5 gíra, skoðaður 
2010, góður jeppi en er á lélegum 
dekkjum, ásett verð 490 þús. TILBOÐ 
290 ÞÚS. STGR. S.841 8955.

 Bílar óskast

Óska e. að kaupa gamla bíla til niður-
rifs. Nán.uppl. í síma 661-2222.

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

!!! 0-200þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659-9696.

Óska eftir vel með förnum Toyota 
Corolla eða Skoda Oktavía árg. ‘03 eða 
yngri. Ek. 100þ. eða minna á allt að 1 
milj. stgr. Sendið uppl. á sula@sula.is

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 200 ÞÚS!

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

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

 Jeppar

Nissan Patrol SE 2,8 diesel árg. ‘98. 5g., 
33“ ek. 195þ. v. 980 mögul á yfirtöku 
TM lán 570. S. 864 8338.

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

 Sendibílar

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Haustútsala á vespum í 
stuttan tíma!

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Götuskr. Husaberg 550 force árg. ‘05 
ek. 128t. Toppeintak. Nýyfirfarið. Uppl. 
í s. 843 0657.

 Fjórhjól

 Bátar

Harðbátur til sölu m/ 150hp S. 561 
1574 e. kl. 18, Hafsteinn.

Sennilega ódýrustu skrúfurnar á mark-
aðnum Útvega koparskrúfur á allar 
gerðir báta, beint frá framleiðanda 
upplýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340.

Grásleppunet og búnaður
Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur 
grásleppunet, netaspil, niðurleggjara, 
leyfi o.fl. til sölumeferðar. Einnig vantar 
allar gerðir báta á söluskrá. S. 551 7282 
og 893 3985. hibyliogskip@hibyliog-
skip.is hibyliogskip.is

20-40% afsláttur af öllum vörum út 
þessa viku! Þurrgallar, blautgallar, skór, 
hanskar, bátastígvél, hettur, björgunar-
vesti, brimbretti og fl. Fullt af flottum 
vörum! ATH opið frá 17-20 eftirmið-
dag, 12-16 laugardag. Gúmmíbátar & 
Gallar S: 571 1020, Askalind 7, 201 
Kópavogur. Gúmmíbátar & Gallar, 
www.gummibatar.is

 Hjólbarðar

 Varahlutir

Eigum notaða varahluti og dekk í tugi 
bíltegunda. Sími: 567 6700 (varahluta-
verslun), Vakabílar.is

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

Er að rífa Musso 96-04. Musso Sport 
04. Isuzu Trooper 99. Landrover 
Discovery 98. Lanos 00-02. Nubira 
02. Galloper 00. Cherokee 94. Ford 
250 04.Toy Double Cap 94. Korando 
98. Kia Sportage 97.Opel Astar 97. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Musso vara-
hlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984.

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

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

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

www.netpartar.is 
 Bílapartasala

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

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda 
Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge 
Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, 
almera ‘99, Peugot 306 ‘98. , Kaupum 
bíla í niðurrif.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

 Garðyrkja

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

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Tökum að okkur hellulagnir,þökulagnir 
önnums jarðvegsskipti og drenlagnir 
gerum föst verðtilboð S 862 8530

 Bókhald

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

Bókhald, uppgjör, ársreikningar, launa-
vinnslur. Mjög öflugur bókhalds- og 
uppgjörsaðili getur bætt við sig verkefn-
um. S. 772 55 33 Info@BetraBokhald.
com

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

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

Málari getur bætt við 
verkefnum !

Málari með réttindi getur bætt við sig 
verkefnum. Reynsla og fagmennska í 
fyrirrúmi. Uppl. í s. 699 5501.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Málingarvinna
Tökum að okkur að mála íbúðir, 
sameignir og stigaganga, ásamt 
verslunar og skrifstofuhúsnæði. 

Leggjum áherslu á snyrtilega 
umgegni.

Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 

3934.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

ERU SKOLPLAGNIR 
BILAÐAR?

Endurnýjum skolplagnir með 
nýrri tækni, ástandsskoðum 

skolplagnir með röramyndavél.
Kíktu á nylogn.is Uppl. í síma 

893 9229.

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

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

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá A-Ö 
Niðurrif-Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@
flisaverk.is S: 898 4990.

Óli smiður
Smíðaverk stór sem smá, mikil reynsla 
og sanngjarnt verð. Óli smiður, 698 
9608.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598. .

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki og húsaviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

 Tölvur

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

Tölvufjarhjálp
Við tengjumst við skjáinn þinn og leys-
um tölvuvandamálin. Nánar á www.
midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet 
ehf. S 564-0690. 

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

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

Gagnabjörgun
Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla 
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet 
ehf - S. 6152000

 Nudd

SÆLUNUDD Í BOÐI! MJÖG GÓÐ 
ÞJÓNUSTA, OPIÐ 11-23 ALLA DAGA 
VIKUNNAR. S: 698 4105.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

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

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 
5015.

 Spádómar

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 18-

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

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

Steinunn visa/euro

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Peysudagur hjá 
GreenHouse

25% afsláttur af peysum í dag, 
þriðjudag. Opið 13 - 19. GreenHouse 
Rauðagerði 26.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

GSM þjófavarnirnar 
komnar.

Með myndavél, fyrir sumarbú-
staði, heimili og fyrirtæki. Innihalda:
Myndavél, gasskynjara, hurðaskynjara, 2 
hreyfiskynjara og 2 fjarstýringar. Sendir 
viðvörun og myndir í GSM og tölvur. Þú 
getur einnig fylgst með því sem er að 
gerast. Verð aðeins 69,000.-

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara. 
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin 
hringir í ef brotist er inn hjá þér. Eigum 
alla aukahluti. Verð 23.900.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. Tilboð Jólakort með umslagi 
99 kr.- www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Ísskápur á 10þ. Þvottavél á 25þ. Stór 
amerísk á 30þ. Þurrkari á 20þ. Stór 
ameríksur á 30þ. Uppþvottavél á 15þ. 
Bakaraofn á 10þ. Barnakerra á 4þ. 20“ 
TV á 5þ. BílaCD á 5þ. Eldavél á 10þ. S. 
896 8568.

Yfirfelld 80cm hurð úr mahony við fæst 
fyrir 15þ. nánast ný. s. 821-1212

Breskur fjárfestir selur Evrur og Bresk 
pund (GBP) í skiptum fyrir ísl. krónur: 
danielmcleish@gmail.com

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Vantar fyrir veitinga-
rekstur

-afgreiðslukerfi, - gashelluborð 
-gashamborgaragrill -gastro-

bakkaofn með blæstri.
Upplýsingar og pantanir í 

s. 451 2592.

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.

 Vélar og verkfæri

Fiskiteljari frá Vaka, með festingum, 
safneiningu og sólarrafhlöðu til sölu 
eða leigu. S.664-7001.

 Skotvopn

Browning 270WSM,nýr, MÜller 4-16x50 
sjónauka. Frábær á hreindýr,170þ, 
s.856 7113.

 Til bygginga

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og 
ulfurinn.is

 Verslun

Erum að taka upp nýjar vörur. Emilía 
Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 www.
clamal.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í 
ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, 
Pétur 773-1025, Katrín 699-6617, Drífa 
695-8464.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Þjónusta

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Shaktimat
Indverska nálastungumottan sem er 
búin að slá rækilega í gegn í Svíþjóð. 
Verð 13.900.- Hefur 6210 nálastungu-
punkta sem geta haft græðandi, 
afslappandi og róandi áhrif fyrir líkama 
og sál.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

Notalegt nudd! Tilboð í dag. Uppl. í s. 
616 6469.

J. B. HEILSULIND
 Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
Ayur Veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin

Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

Ódýrir og vandaðir ferðanudd- og 
óléttubekkir til sölu. Nemaafsl. 891 
6447 Óli.

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Tímapantanir 
Guðrún 695 5480.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC-NORSKA
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30, start 23/11. Level II: 4w 
Md to Fr; 12-13:30, st. 23/11. Level 
I: 4w Md to Frd 18-19:30 st. 23/11. 
Level II: 4w Md to Frd 19:45-21:15 st. 
23/11. NORSKA 4 vikur mán til fös; 
I byrjar 23/11, kl 19:45-21:15, stig II; 
25/1. Fullorðinsfræðslan Ármúla 5, s. 
5881169, www.icetrans.is/ice.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Höfum herbergi til langtímaleigu, verð 
frá 45.000 á mánuði. Reykjavík Bed & 
Breakfast Grensásvegi 14 s. 588 0000 
www.rbb.is

10fm herb. á ról. stað í Breiðholti. 
Eingöngu fyrir REYKL. einstakl. Verð 
20.000. 824 3770.

Einstaklingsíbúðir/ herbergi til leigu í 
hverfi 101. Uppl. í s. 661 1247 og 694 
6396 á milli kl. 17-21 alla virka daga.

ROOM FOR RENTw/FURNITURE IN 108 
NEAR KRINGLA AND 111 AND 109 
BREIÐHOLT 8973611

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. Verð 57 þ. S. 824 6692.

4 herb. 100fm íbúð í atvinnuhúsnæði á 
Bíldshöfða. 130þús. á mán. Laus strax. 
s: 699 0059.

TIl LEIGU í 101. Rétt há HÍ.Herb.eldhús, 
bað, íssk, þvottav, þurrkari, internet. 
með/án húsg. Frá 1 des-mars/april 
2010. Uppl. í síma: 663 7858.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Herbergi til leigu með aðgangi að sal-
erni, eldhúsi og þvottaaðstöðu. S. 893 
8839.

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

 Húsnæði óskast

Óska eftir studíóíbúð eða 2 herb. íbúð. 
Langtímaleiga. S. 893 5908.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 95 fm iðnaðarhúsnæði að 
Viðarhöfða 2, LH 3.2m, innkeyrsludyr. 
S. 697 6595.

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. Nokkrar stærðir, hagstætt 
verð. S: 8224200

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hlölli á Höfaðnum
Óskar eftir afgreiðslu fólki, ekki 
yngra enn 18 ára. Vaktavinna.

Upplýsingar í s. 892 9846 
eftir kl. 14:00 á daginn eða á 

staðnum.

Kökuhornið Bæjarlind
Óskum eftir starfsfólki á 

tvískiptar vaktir 06:30-13:00 
og 13:00-18:30 (ca. 73,43% 

starfshlutfall). íslenskukunnátta 
skilyrði.

kokuhornid@kokuhornid.is 
S. 866 0060, Ingibjörg

Poszukujemy osob do sprzatania w 
godz 15.00-24.00 .Doswiadczenie w 
sprzataniu ,oraz znajomosc jezyka angi-
elskiego,lub islandzkiego porzadana.
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr.581-4000 ,lub osobiscie na 
ul.Kleppsmýrarvegi 8 ,w godz.12.00-
15.00.

Flexible employee is wanted for 
substitute cleaning, must have car. 
Variable hours, places and timeframe. 
Applications in Kleppsmýrarvegi 8 bet-
ween 12-15:00. More info 581400

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

Gítarleikur og söngur. www.youtube.
com marel1939.

 Einkamál

Símadömur 908 1616
Hringdu og daðraðu við okkur. 

Njóttu þess að tala og hafa 
gaman að.

Við erum alltaf við. 

Vodafone/Tal
908 1616

Kona óskar eftir að kynnast traustum 
vin á aldrinum 60-65 ára. Má vera utan 
að landi. S. 772 4679, á kvöldin.

Sjáðu úrvalið inn á
www.verslun.isPöntunarsími 5351300

3ja og 5 hurða, hillur seldar sér
Hæð 1900mm, breidd 2369mm / 3985mm

279.000.-
án vsk

299.000.-
án vsk

Fos
Hvítur og grár
Stærð (bxdxh) 1030 x 787 x 1280mm

SAI
Presenter
Hvítur og grár
Stærð (bxdxh) 1250 x 605 x 1200mm

229.000.-
án vsk 299.000.-

án vsk

Frystiskápur
700 eða 1400 lítra
Stærð: 710 x815x2020mm

173 lítra
Stærð (bxdxh) 600 x 627 x 850mm

84 lítra
Stærð (bxdxh) 480 x 460 x 840mm

450 lítra
Stærð: 700 x 670 x 1560mm

Framleiðir 22 kg á sólarhring
Stærð (bxdxh) 350 x 450 x 575mm

Klakavél KP21

69.000.-án vsk
69.000.-án vsk

89.000.-án vsk

129.000.-án vsk

Kæliskápur
372 lítra
Stærð: 595x640x1980mm

139.000.-
án vsk

269.000.-
án vsk

269.000.-
án vsk

Mistral frystir
335 lítra
Stærð: 670x880x1960mm

SAI

Premor frystir 1545
Hátt gler og skiptist í 2 hólf
Stærð (lxdxh) 1480 x 1077 x 850mm

Hægt að stilla á frystingu eða kælingu
Stærð (lxdxh) 1540/2040 x 1040 x 885mm

Multinor frystir
242 lítra
Stærð (lxdxh) 1510 x 1005 x 925mm

SAI
399.000.- 329.000.-

án vsk

359.000.-
án vsk 379.000.-

án vsk

ATH. öll verð eru án virðisauka og endurvinnslugjalds

Allt til á lager og til afgreiðslu strax

án vsk

Econesos 2 lengdir

Vínkælir CAV500

VERSLUNARTÆKNI

Telion kælar 70, 100 og 190cm
Breiddir 706mm, 1006mm og 1906mm
Dýpt og hæð 725 x 2049mm

Optimer Kælir 1336
Hvítur og grár
Stærð (bxdxh) 1250 x 910 x 1985mm

459.000.-
án vsk

án vsk

án vsk

verslun@verslun.is Dragháls 4 110 Reykjavík

1290.-
án vsk

Plast eða járnkörfur
Til í mörgum stærðum

Handkörfur

verð frá

Eftirlitsspeglar
Hringspegill eða kúlulagaður
Margar stærðir

11.900.-
án vsk

verð frá

Sparkhnallur á hjólum
sem gefa eftir við ástig

Hjólahnallur

7900.-án vsk

Númerakerfi
Miðaskammtari
Númeraskjár
Fjarstýring
Miðarúlla
PVC Spjald

49.000.-án vsk

Raufapanill

Hvítur, ómálaður eða viðaráferð
Mikið úrval af upphengilausnum

Glerhurðafrontar

Kæliskápur V185 Kæliskápur GD100

Til sölu
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FasteignirAtvinna

Bær

Tilkynningar

Fundir / Mannfagnaður

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir!
Fréttablaðið er með 143%  meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. Könnun Capacent í ágúst 2009 – október 2009.

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

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

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

71,4%

29,3%
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

UMRÆÐAN
Áslaug María Friðriksdóttir 
skrifar um menningarmál

Við deilum því flest að menn-
ingin er okkur mikilvæg, 

jafnvel þó að við útskýrum það 
með ólíkum hætti. Hugtakið 
menning er líka afar opið og 
breitt og getur innihaldið flest 
sem okkur dettur í hug. Menn-

ing tengist 
umhverfi 
okkar, sögu og 
hegðun fyrr og 
nú. Menning 
er þar af leið-
andi einhvers 
konar sameig-
inleg meðvit-
und okkar um 
að við séum 
af sama upp-

runa eða í sama mengi og verð-
ur ákveðinn samnefnari milli 
fólks. Menningin er því for-
senda samstöðunnar. Á erfiðum 
tímum eins og nú ganga í garð 
er samstaðan afar mikilvæg. 

Menning hefur ekki verið 
hagfræðingum hugleikin. Leit-
un er að upplýsingum og tölum 
um áhrif menningarstarfsemi á 
samfélagið. Menningargeirinn 
hefur varla verið álitinn hluti af 
atvinnulífinu. Erfitt getur verið 
að skilja hvaða áhrif menning-
arviðburðir eða starfsemi leið-
ir af sér. Flestir skilja að þegar 
viðburðir draga að erlenda 
ferðamenn hljóta þeir að skila 
einhverju fjármagni inn í sam-
félagið með gjaldeyri í versl-
un og gistinóttum. Hvergi er þó 
slíkum viðburðum gerð nægi-
lega góð skil hvað hagræn áhrif 
og tölulegar upplýsingar varðar. 

Í upplýsingasamfélagi eins 
og okkar er allt mögulegt mælt. 
Alls kyns lykiltölur og mæl-
ingar. Allt frá því að vera hlut-
bundnar talningar í huglægar 
spár. Helsta viðfangsefnið er 
auðvitað að sjá í hverju skal 
fjárfesta. Oft hefur sýnin á það 
verið of þröng, aðeins er horft 
í bókhald þess sem fjárfestir í 
ákveðnu verkefni og skili fjár-
festingin sér ekki aftur inn í 
bókhald sama fjárfestis þykir 
verkefnið ekki verðugt. Menn-
ingarverkefni hafa oft verið 
talin til góðgerðarstarfsemi 
sem gott er að fjárfesta í til að 
halda uppi jákvæðri ímynd og 
orðspori. Í minni mæli hefur 
verið horft til menningarverk-
efna sem lausna eða aðgerða 
sem gætu haft veruleg áhrif á 
efnahags- eða atvinnulífið. 

Menningar- og ferðamálaráð 
hefur nú ákveðið að stíga upp-
hafsskrefið til að reyna að bæta 
úr ofangreindu. Stofnaður hefur 
verið starfshópur sem hefur 
það hlutverk að koma með til-
lögur að úrbótum svo borgin fái 
betri yfirsýn yfir þau hagrænu 
áhrif sem menningarstarf-
semi í Reykjavík leiðir af sér. 
Starfshópurinn mun kalla til sín 
ýmsa aðila á meðan á vinnunni 
stendur. Þeim sem telja sig hafa 
góðar hugmyndir er hér með 
bent á að hafa samband við und-
irritaða. 

Höfundur er formaður menning-
ar- og ferðamálaráðs Reykjavík-

urborgar og varaborgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins.

Menning og 
mælingar

ÁSLAUG MARÍA 
FRIÐRIKSDÓTTIR 

063 700003533
Fjölsviðsmælir
Verð áður 2.795 kr.
Verð nú

1.250 kr.

889 H02S4248C
Toppasett 48 stk. 1/4"–1/2"
Verð áður 19.980 kr.
Verð nú

14.985 kr.

889 H03SC012M
Skralllyklasett beinir 8–19mm
Verð áður 24.900 kr.
Verð nú

18.675 kr.

Tilboðin gilda út nóvember eða á meðan birgðir endast.

Tilboðsverð á verkfærum í nóvember

Meira í leiðinniWWW.N1.IS
Sími 440 1000

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9    
N1 verslanir: Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, 
Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

Réttu verkfærin 
til að spara með
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n
/

S
Í
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889 H13H12025107
Járnsög m/hraðskiptingu
Verð áður 1.720 kr.
Verð nú

1.290 kr.

889 H17AT2671
Verkfæraskápur m/verkfærum
Verð áður 124.890 kr.
Verð nú

93.667 kr.

r
kr.k

kr.

889 H17AT2671

889 H0509ALOBK1AA3K
Sexkantasett m/kúlu 
8–10mm
Verð áður 998 kr.
Verð nú

748 kr.

889 H02A339
Toppasett 3/8"
Verð áður 13.780 kr.
Verð nú

10.335 kr.

889  H06H06004201
Hnoðtöng
Verð áður 3.180 kr.
Verð nú

2.385 kr.

063 700003952
Málband
Verð áður 1.490 kr.
Verð nú

995 kr.

748 kr.

889 H02SG247
Toppasett 1/4"
Verð áður 14.250 kr.
Verð nú

10.687 kr.

889 H02s4278
Toppasett  1/4"–1/2"
Verð áður 25.890 kr.
Verð nú

19.417 kr.

889 H03640M
Herslumælir
Verð áður 11.950 kr.
Verð nú

9.584 kr.

889 SKU-4037
Torx toppasett
Verð áður 6.850 kr.
Verð nú

5.137 kr.

595 50001
One Industries crossbuxur
Verð áður 39.800 kr.
Verð nú

31.840 kr.

595 51001
One Industries treyja
Verð áður 11.900 kr.
Verð nú

9.520 kr.

595 106225
CKX sleðajakki
Verð 

24.900 kr.

595 106294
CKX sleðabuxur
Verð 

24.900 kr.

595 MD8902
Moose handamúffur
Verð 

6.200 kr.

595 7022
Slednecks Bandit sleðabuxur
Verð

24.080 kr.

595 7012
Slednecks Bandit sleðajakki
Verð 

25.200 kr.

063 70000247
Kertalykill
Verð áður 990 kr.
Verð nú

695 kr.

063 700001572
Lyklasett
Verð áður 9.994 kr.
Verð nú

5.590 kr.

063 700002578
Kapalskótöng
Verð áður 1.990 kr.
Verð nú

1.490 kr.

063 700002779
Gormaklemma
Verð áður 7.450 kr.
Verð nú

4.990 kr.

063 700004073
Segulpenni
Verð áður 1.490 kr.
Verð nú

995 kr.

063 700003952
Málband
Verð áður 1.490 kr.
Verð nú

995 k

063 700004073

94 kr.

0 kr. kr

afsláttur 
33%

afsláttur 
33%

afsláttur 
33%

afsláttur 
44%

afsláttur 
55%

afsláttur 
25%

afsláttur 
25%

afsláttur 
30%

Hraðskreiðari föt 
á hagstæðu tilboði
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timamot@frettabladid.is

DANNY DEVITO ER 65 ÁRA Í DAG

„Það er gaman að lifa á brúninni. Ég 
er á þeirri skoðun að maður geri bestu 

hlutina þegar maður tekur áhættu, 
þegar maður fer ekki öruggu leiðina. 

Þannig er það að minnsta kosti í mínu 
tilfelli.“

Leikarinn smávaxni Danny DeVito sló í 
gegn í sjónvarpsþáttunum Taxi árið 1978 
og hefur síðan leikið í, leikstýrt og fram-

leitt fjöldann allan af Hollywood-kvik-
myndum.

Á þessum degi árið 
1988 stóð Linda Pét-
ursdóttir frá Vopna-
firði uppi sem sig-
urvegari í keppn-
inni um Ungfrú 
heim sem haldin var 
í Royal Albert Hall 
í London. Milljón-
ir áhorfenda fylgdust 
með fegurðarsam-
keppninni í beinni 
sjónvarpsútsendingu. 
Við sama tækifæri 
var Linda kjörin ung-
frú Evrópa, en hafði 
verið kosin ungfrú Ísland í maí sama ár.

Linda var átján ára gömul þegar hún var kjör-
in Ungfrú heimur. Þremur árum fyrr hafði Hólm-

fríður Karlsdóttir úr 
Garðabæ sigrað í 
sömu keppni. Unnur 
Birna Vilhjálmsdótt-
ir varð síðan þriðji Ís-
lendingurinn sem 
var kjörin Ung-
frú heimur, í Sanya 
í Kína árið 2005, 
en Guðrún Bjarna-
dóttir hafði sigrað í 
keppninni Miss Int-
ernational á Langa-
sandi í Kaliforníu 
árið 1963.

Reynir Traustason 
ritaði ævisögu Lindu, Ljós og skugga, árið 2003. 
Í henni greindi Linda frá ferli sínum og erfiðleik-
um í einkalífinu.

ÞETTA GERÐIST:  17. NÓVEMBER 1988

Linda Pétursdóttir Ungfrú heimur

„Óneitanlega er þetta dálítið sérstakt. 
Að kórinn hafi lifað allan þennan tíma, 
með þeim hætti sem hann hefur gert, 
og enn þá að vinna að þessum stóru 
verkefnum og annars konar verkefnum 
jafnframt,“ segir Lilja Árnadóttir, sem 
situr í afmælisnefnd Söngsveitarinn-
ar Fílharmóníu. Kórinn fagnar hálfrar 
aldar afmæli sínu á þessu starfsári. 

Spurð hvort kórinn sé meðal elstu 
kóra landsins segir Lilja að svo muni 
vera í raun, þótt alltaf geti verið nokk-
uð erfitt að staðhæfa um slíka hluti. 
„Þó er ljóst að Fílharmóníukórinn er 
elsti blandaði kórinn sem hefur starfað 
samfellt þetta lengi og rækir með öðru 
sitt upphaflega hlutverk að flytja stór 
kórverk með hljómsveit og einsöngvur-
um. Mannskapurinn í sveitinni endur-
nýjast auðvitað reglulega en fyrirbær-
ið er enn þá til eftir fimmtíu ára starf,“ 
segir Lilja.

Í apríl á næsta ári verða liðin fimm-
tíu ár frá fyrstu tónleikum söngsveit-

arinnar, þar sem hið víðfræga kór-
verk þýska tónskáldsins Carl Orff 
var frumflutt í Þjóðleikhúsinu. Sveit-
in var stofnuð fyrir tilstuðlan dr. Ró-
berts Abrahams Ottóssonar og félags-
ins Fílharmóníu í þeim tilgangi að 
flytja stór verk fyrir kór, einsöngvara 
og sinfóníuhljómsveit. Magnús Ragn-
arsson hefur verið söngstjóri kórsins 
frá árinu 2006.

Óvenju mikið er um að vera hjá kórn-
um á yfirstandandi starfsári í tilefni 
hálfrar aldar afmælisins. Fyrstu tón-
leikarnir voru í Seltjarnarneskirkju í 
september, og 6. og 9. desember verða 
hinir árlegu aðventutónleikar kórs-
ins haldnir í Langholtskirkju. Í janúar 
verður verkið Magnificat eftir John 
Rutter í samstarfi við Kór Fella- og 
Hólakirkju og Lúðrasveit verkalýðs-
ins en þeim tónleikum stjórnar Snorri 
Heimisson stjórnandi lúðrasveitarinn-
ar.

„Hápunkturinn er svo miklir afmæl-

istónleikar í maí,“ segir Lilja. „Fyrir 
þá semur Tryggvi M. Baldvinsson tón-
skáld verk fyrir kórinn, einsöngvara 
og hljómsveit, en jafnframt verða flutt-
ir kaflar úr völdum eftirlætisverkum 
sem flutt hafa verið á starfstímanum.“ 
Á sjálfum afmælisdeginum, 24. apríl, 
verður haldin afmælishátíð, sem öllum 
fyrrverandi og núverandi meðlimum 
sveitarinnar og velunnurum gefst kost-
ur á að sækja.

Baldur Sigfússon, fyrrverandi yfir-
læknir á Leitarstöð Krabbameinsfélags 
Íslands, er eini starfandi stofnfélaginn 
og það er óneitanlega skemmtilegt að 
hann mun syngja einsöng í nýju verki 
eftir Magnús Ragnarsson sem verður 
frumflutt á aðventutónleikunum. Það 
verk heitir Athvarf frá kyni til kyns, 
samið við texta úr 90. Davíðssálmi og 
er afmælisgjöf Magnúsar til söngsveit-
arinnar.  „Baldur er alveg ótrúlegur og 
brýtur öll lögmál,“ segir Lilja.

kjartan@frettabladid.is

SÖNGSVEITIN FÍLHARMÓNÍA:  FAGNAR HÁLFRAR ALDAR STARFSAFMÆLI SÍNU

Vegleg dagskrá afmælisársins

FIMMTUGSAFMÆLI Einar Karl Friðriksson, formaður Söngsveitarinnar Fílharmóníu, Lilja Árnadóttir, formaður afmælisnefndar, og Magnús Ragn-
arsson stjórnandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR
1869 Súesskurðurinn milli 

Rauðahafs og Miðjarðar-
hafs opnaður. 

1912 Íslenska guðspekifélagið 
stofnað í Reykjavík. 

1938 Vikan kemur út í fyrsta 
sinn, fyrsti ritstjóri hennar 
er Sigurður Benediktsson.

1940 Akureyrarkirkja er vígð 
og er stærsta guðshús ís-
lensku þjóðkirkjunnar.

1946 Þrjú hús gjöreyðileggjast 
og mörg skemmast mikið 
í bruna í Þingholtunum í 
Reykjavík.

1974 Viktor Borge, danskur 
píanóleikari og háðfugl, 
kemur fram á tónleikum 
með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands.

1984 Jón Baldvin Hannibalsson 
kjörinn formaður Alþýðu-
flokksins.

AFMÆLI

MARTIN 
SCORSESE 
kvikmynda-
leikstjóri 
er 67 ára í 
dag.

SOPHIE 
MARCEAU 
leikkona 
er 43 ára í 
dag.

RACHEL 
MCADAMS 

leikkona 
er 31 árs í 

dag.

ZOE BELL 
áhættuleik-
ari er 31 árs 

í dag.

EINAR KÁRASON Ræðir skáldsögu sína Ofsa í hádegisfyrirlestri á 
morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einar Kárason rithöfundur 
ræðir um tilurð skáldsögu 
sinnar Ofsa á hádegisfyrir-
lestri í stofu 102 á Háskóla-
torgi á morgun klukkan 12. 
Bókin kom út á síðasta ári 
og hreppti meðal annars 
Íslensku bókmenntaverð-
launin.

Fyrirlestur Einars er hluti 
af röð hádegisfyrirlestra 

sem Bókmennta- og list-
fræðastofnun Háskóla Ís-
lands efnir til í vetur undir 
yfirskriftinni Hvernig verð-
ur bók til? Þar veita íslensk-
ir rithöfundar innsýn í til-
urð þekktra ritverka,  lýsa 
vinnulagi sínu frá hugmynd 
að fullfrágenginni bók og 
ræða um viðhorf sín til 
skáldskaparins. 

Einar Kárason 
ræðir um Ofsa

Okkar kæri, 

Benedikt Davíðsson,
lést að morgni föstudagsins 13. nóvember.  Jarðarförin 
fer fram frá Hallgrímskirkju föstudaginn 20. nóvember 
kl. 15.00.

Finnbjörg Guðmundsdóttir
Guðríður Helga Benediktsdóttir Hagerup Ísaksen 
Viggó Benediktsson Diljá Markúsdóttir 
Elfa Björk Benediktsdóttir Magnús Reynir
 Ástþórsson 
Jóna Benediktsdóttir Henry Bæringsson 
Guðbergur Egill Eyjólfsson Birna Kristín
 Friðriksdóttir 
Stefnir Benediktsson
Birna Eik Benediktsdóttir Kári Walter Margrétarson
afa- og langafabörn.

Héraðsfréttablaðið Eystra-
horn hefur verið endurvakið 
sem vikublað á Höfn í Horna-
firði. Útgefandi þess, ritstjóri 
og ábyrgðarmaður er Albert 
Eymundsson, fyrrverandi 
bæjarstjóri á Höfn. Hann 
kveðst finna fyrir mikilli 
ánægju með framtakið í nær-
umhverfinu enda hafi hann 
fengið margar áskoranir um 
að kýla á útgáfuna. Tekur þó 
fram að um þriggja mánaða 
tilraun sé að ræða í fyrstu 
og segir vildaráskrift algert 
grundvallaratriði ef tryggja 
eigi útgáfuna til framtíðar. 
Hann höfðar til samkenndar 
og félagslegrar ábyrgðar íbú-
anna á svæðinu og framlagi 
þeirra sem hafi áhuga og afl 
til að leggja blaðinu lið. 

Eystrahorn hóf göngu sína 
upphaflega á vordögum 1983 
en hætti útgáfu um mitt ár 
í fyrra. Nú rís það upp á ný 
til að miðla upplýsingum til 
lesenda með fréttum, fróð-

leik og auglýsingum ásamt 
því að varðveita heimildir 
sem ekki eru skráðar annars 
staðar og skapa menningar-
leg verðmæti fyrir íbúana, 
eins og segir í aðfararorðum 
ritstjóra.

Eystrahorn fer inn á hvert 
heimili í sýslunni, enda stend-
ur á forsíðu fyrsta tölublaðs 
sem kom út 5. nóvember. Blað 
sem bætir bæjarbrag og berst 
í sérhvert hús.   - gun

Eystrahorn aft-
ur komið á stjá

EYSTRAHORN Fyrsta tölublað 27. 
árgangs er átta síður.
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Hjartkær eiginmaður minn,

Árni Óskarsson
Engjavegi 51, Selfossi,

lést á Fossheimum Selfossi sunnudaginn 15. nóvember.

Heiðdís Gunnarsdóttir.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Helgi Eiríksson
aðalbókari,

lést á líknardeild Landspítalans Landakoti föstudag-
inn 13. nóvember. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík föstudaginn 20. nóvember kl. 15.00.

Sigrún Dúfa Helgadóttir   Gunnar Karlsson
Eiríkur Helgason   Þórunn Kristinsdóttir
Sigurjón Helgason   Vilhelmína Haraldsdóttir 
Ingólfur Helgason
Jón Helgason   Sigrún Gréta Magnúsdóttir 
Anna Sigríður Helgadóttir   Ívar Gunnarsson
afabörn, langafabörn og langalangafabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Herdís Steinsdóttir
Akurgerði 44, Reykjavík,

lést á öldrunarheimili Landspítalans í Fossvogi 
föstudaginn 13. nóvember. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju mánudaginn 23. nóvember kl. 13.00.

Lóa Gerður Baldursdóttir  Örn Ingólfsson
Jón Birgir Baldursson  Þórunn Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín og móðir okkar,

Kristbjörg Marteinsdóttir
Birkihlíð 12, Reykjavík,

lést á Landspítalanum að morgni miðvikudagsins 
11. nóvember.  Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
fimmtudaginn 19. nóvember kl. 13.00. Þeim, sem vilja 
minnast hennar, er bent á minningarsjóð hjá Göngum 
saman, kt.: 650907-1750 og reikningsnúmer 0372-13-
302703.

Elías Haraldsson
Sigurlaug Tara Elíasdóttir
Marteinn Högni Elíasson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför bróður 
okkar og mágs,

Hallbergs Sigurjónssonar 
Stuðlaseli 2, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir til starfsmanna Strætisvagna 
Reykjavíkur og heimilis og starfsfólks að Stuðlaseli 2. 

Sigurður Sigurjónsson Elísabet Guðmundsdóttir
Alda Rut Sigurjónsdóttir Ólafur Haraldsson

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir og 
amma, 

Millý Birna Haraldsdóttir
Ofanleiti 29, Reykjavík, 

sem lést á Landspítalanum Hringbraut 5. nóvember, 
verður jarðsungin frá Lágafellskirkju í dag, þriðjudag 
17. nóvember, kl. 15.00.

Líney Ólafsdóttir Karl Tómasson
Ólafur Karlsson Erla Hrund Halldórsdóttir
Birna Karlsdóttir

Hjartkær móðir mín, systir, amma 
okkar og langamma,

Jóhanna Hinriksdóttir
Aflagranda 40,

lést laugardaginn 14. nóvember á hjúkrunarheim-
ilinu Droplaugarstöðum. Jarðarförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 20. nóvember 
og hefst athöfnin klukkan 15.

Guðríður Sigurðardóttir
Sigríður Hinriksdóttir
Jóhanna Árnadóttir
Sigurður Árnason Brynhildur Tinna Birgisdóttir
Þórdís Elín Sigurðardóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Erla Rut Guðmundsdóttir
Kambsvegi 14, Reykjavík,

sem lést að heimili sínu þann 6. nóvember sl. verður 
jarðsungin frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 19. nóv-
ember kl. 13.00.

Ólafur Ólafsson    Ragna Þorgeirsdóttir
Erla Dögg Ólafsdóttir  Fannar Geir Ásgeirsson
Ólafur Óli Ólafsson
Sandra Rut Fannarsdóttir   Halla Rún Fannarsdóttir

Ástkær móðir, tengdamóðir, frænka, 
amma og langamma,

Þóra N. Stefánsdóttir 
Bachmann,
Tóta,
Tjarnarbraut 23, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudag-
inn 18. nóvember kl. 13.00.

Jónína Ágústsdóttir
 Sjöfn Jónasdóttir
Rafn Hafnfjörð  Kristín Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför okkar 
ástkæra,

Yngva Magnúsar 
Zophoníassonar
húsgagnasmíðameistara.

Guðrún Björt Yngvadóttir Jón Bjarni Þorsteinsson
Borgþór Yngvason Svanhildur Sigurðardóttir
Hafþór Yngvason Sarah Brownsberger
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma, langalangamma 

Ragnhildur G. 
Finnbogadóttir 
frá Fremri-Hvestu, Arnarfirði,

lést á Hrafnistu í Reykjavík þann 9. nóvember. Útförin 
fer fram frá Bíldudalskirkju laugardaginn 
21. nóvember kl. 14.00.

Sigríður Bjarnadóttir Kristján Bersi Ólafsson
Margrét Bjarnadóttir Guðni Sigurjónsson
Guðbjörg Bjarnadóttir Ægir Jóhannsson
Kristófer Bjarnason Janthuan Uansa-Ard
Marínó Bjarnason Freyja Magnúsdóttir
Jón Bjarnason Halla Hjartardóttir
Ingibjörg Halldóra Bjarnadóttir Albert Sigurður Albertsson
Elín Bjarnadóttir Smári Adolfsson
Gestný Bjarnadóttir     
Katrín Bjarnadóttir
Dagur Bjarnason Valborg Mikaelsdóttir
Ragnar Gísli Bjarnason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elskuleg eiginkona, móðir, tengdamóðir 
og amma, 

Magnea Thomsen
Lundi 1, Kópavogi, áður til heimilis að 
Ennishlíð 4 í Ólafsvík,

andaðist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi að 
morgni 15. nóvember. Útförin auglýst síðar.

Guðmundur J. Sveinsson
Sigurður Sveinn Guðmundsson  Guðrún Jenný
  Sigurðardóttir
Anna Margrét Guðmundsdóttir  Unnar Freyr Bjarnason
Tómas Guðmundsson  Sonja Erna Sigurðardóttir
og barnabörn.

Nokkur ný frímerki hafa litið 
dagsins ljós í þessum mánuði. 
Þar eru tvö með íslenskum 
fuglum, stuttnefju og hvít-
mávi. Teikningarnar eru eftir 
Jón Baldur Hlíðberg en hönn-
un frímerkjanna var í hönd-
um Arnars Snorrasonar.

Stuttnefnu merkið er 110 
krónur að verðgildi og hvít-
mávsmerkið 130. Þau eru 
30,9X45 millimetrar að 
stærð. 

Einnig er nýtt merki með 
mynd af Þingvallakirkju. 
Hönnuður þess er Hany Had-
aya. Verðgildi merkisins er 
190 krónur og það er jafn-
stórt fuglamerkjunum.  - gun 

Ný fuglafrímerki líta dagsins ljós
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Fyrsti bardaginn!
Oddný ógurlega 
á móti Bibbu 
brjáluðu!

Ég mæti 
sigurvegaranum í 
næstu umferð.

Til ham-
ingju! Ég 

held að þú 
sért örugg 

áfram.

Ekki segja þetta! 
Sástu hvernig 
þessi hreyfing 
tókst næstum 

því

Heimilið er í þann 
mund að verða tandur-

hreint. Bara nokkur 
smáatriði 

í herberginu.

Sko ég er 
líka búin að 
strauja gard-

ínurnar. Já, en 
flott.

Ég skal 
svara.

Halló og 
góðan 
daginn.
Þetta er 
Solla.

Solla, en 
hvað þú 

ert kurteis í 
símanum.

Takk 
fyrir.

Hey, þú 
heimski. Sím-

inn til þín!

GÓÐAR 
FRÉTTIR

Frídreifing verður áfram á höfuðborgarsvæðinu, suðvestur-
horninu, Akranesi, Reykjanesi, Akureyri, í Borgarnesi og Árborg.

Nú verður Fréttablaðið líka aðgengilegt í öllum öðrum 
landshlutum og fæst í lausasölu á kostnaðarverði.

Þeir sem hafa áhuga á að fá blaðið til sölu á kostnaðarverði 
vinsamlegast hafið samband við Pósthúsið í síma 585 8300.

Hér færðu Fréttablaðið á kostnaðarverði:

Nú er Fréttablaðið 
aðgengilegt hringinn 
í kringum landið.

Ásbyrgi Verslunin Ásbyrgi ehf
Baula Verslun
Blönduós N1
 Potturinn og pannan
Dalvík N1 – Olís  
Egilsstaðir N1 
Eskifjörður Shell skáli 
 Kría veitingastaður
Fellabær Olís
Hella Olís
Hellissandur Hraðbúð N1
Húsavík N1 – Olís – Shell skáli
Hvolsvöllur N1 
Höfn N1 – Olís 
Ísafjörður N1 
Kópasker Búðin Kópasker
Laugavatn Tjaldmiðstöðin

Neskaupstaður Olís
Ólafsfjörður Olís
Ólafsvík N1 – Olís
Raufarhöfn Verslunin Urð
Reyðarfjörður N1 – Olís – N1 
Rif Umboð Shell / Tandur
Sauðárkrókur N1 – Shell skáli
Siglufjörður Olís
Skagaströnd Olís
Staðarskáli N1 
Stykkishólmur Bónus – Olís – Bakarí
Stöðvarfjörður Brekkan veitingastaður
Vestm.eyjar N1 
Víðigerði Verslunin Víðigerði
Vík N1
Vopnafjörður N1
Þórshöfn N1

Allt sem þú þarft...

Hægt er að fá Fréttablaðið sent 
frítt í tölvupósti á morgnana 
eða nálgast það á Visir.is.

Sjálfhverfni pistlahöfunda á sér engin 
takmörk og því mun þessi pistill fjalla 

um mig. Að vísu verður reynt að tengja 
hann efnahagsástandinu í lokin, en það er 
veik tenging. Pistillinn er fyrst og fremst 
um mig. Því þegar ég var sautján ára 
gamall fór ég í fyrsta skipti á sjóinn. Ekki 
af því að ég væri eftirsóttur, alls ekki. 
Útgerðarmaðurinn vildi Hrafnkel bróð-
ur minn en hann var ekki laus. Benti á 
mig. „Er hann vanur?“ „Nei, hefur aldrei 
komið á sjó, en hefur unnið í frystihúsi 
mörg sumur.“ „Já, já heyri í þér síðar.“

EN ÞAR sem mikið lá við, dallurinn var 
kominn langleiðina á miðin þegar einn 
hásetinn slasaðist og sigla þurfti honum 
í land, var ákveðið að gefa liðléttingnum 
tækifæri. Og fjölskyldan var undirlögð; 

það þurfti að kaupa galla og allskyns 
græjur, gúmmístígvél og síðar ullarbux-
ur. Síðan var farið út að borða og línurnar 
lagðar. „Láttu aldrei biðja þig tvisvar um 

neitt.“ „Á fætur við fyrsta ræs.“ „Ekki 
láta standa á þér við neitt verk.“

OG SVO kom Hilmir og kyssti 
bólverkið, sá slasaði borinn í 

land og liðléttingurinn skott-
aðist um borð. Og fyrr en 

varði var haldið af stað út 
aftur og ljósin í Hafnarfirði 
hurfu í sortann.

EKKI SKYLDI standa á mér. Enginn tími 
til að koma sér fyrir í klefanum, best að 
halda beint í stakkaklefann og græja sig 
upp. Brakandi nýr sjógallinn lýsti eins 
og neonljós og hægt hefði verið að gera 
að fiski með brotunum í buxunum. Það 
ískraði í nýju gúmmíinu í vettlingunum, 
en brátt var ég tilbúinn og kominn upp 
á dekk.

ÞAR SEM ég stóð ölduna og rýndi í sort-
ann varð ég þess fljótlega áskynja að ég 
var einn á dekkinu. Ég lét það þó ekk-
ert á mig fá, rölti um mannalegur og 
hummaði yfir hinu og þessu. „Ætli sé 
ekki rétt að færa þennan kaðal aðeins 
til hægri?“ „Hvað er þessi krókstjaki 
að gera hér?“ „Netakarfan veltur um á 
dekkinu.“ „Best að hrækja fyrir borð-
stokkinn.“ En brátt rann upp fyrir mér 
ljós; engin verk var að vinna fyrir mínar 
vinnufúsu hendur. Ég laumaði mér úr 
gallanum og niður í matsal, en þar lágu 
menn og horfðu á vídeó og drukku kaffi. 
Enda á öðru útstími og öll verk löngu 
unnin.

OG MÓRALLINN? Sosum enginn. Nema 
kannski sá að betra er að nýta vinnu-
fúsar hendur þegar þær eru til staðar. 
Það getur margborgað sig að finna verk 
fyrir þær; frekar en að láta þær væflast 
í iðjuleysi.

Vinnufúsu hendurnar
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LAFÐI LILJA
SPOR EFTIR LILJU SIGURÐARDÓTTUR
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Ástarsöguþýðandinn Magni er nýkominn úr áfengismeðferð þegar morðalda gengur yfir 
Reykjavík. Magni þarf ekki aðeins að glíma við eigin breyskleika heldur fer fólk að týna 
tölunni í kringum hann – og böndin að berast að honum sjálfum. SPOR er fyrsta 
glæpasaga Lilju Sigurðardóttur, sem kemur með nýtt blóð inn í konungsfjölskyldu 
íslenskra glæpasagnahöfunda.

Útgáfuhátíð

Eymundsson

Skólavörðustíg

kl 17 í dag!

Velkomin!

„Spennandi saga sem gengur upp.“
KOP, Fréttablaðið
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Söngvararnir Friðrik Ómar og Jógvan Hansen héldu tón-
leika í Salnum í Kópavogi á föstudagskvöld. Þar spiluðu 
þeir lög af hinni gríðarvinsælu plötu Vinalög. Platan hefur 
verið í þrjár vikur á toppnum yfir þær vinsælustu hér á 
landi, enda einkar vel heppnuð. Þar syngja Friðrik og Jóg-
van íslensk og færeysk dægurlög með sínu nefi.

SUNGU VINSÆL VINALÖG
Friðrik Ómar og Jógvan sungu lög af 
plötunni Vinalög sem hefur notið mikilla 
vinsælda. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ásta Margrét Guðmundsdóttir og Lea 
Kristín Guðmundsdóttir voru á meðal 
gesta. 

Jóhann Ríkharðsson og Jón Rúnar 
Halldórsson skemmtu sér vel á tónleik-
unum.

Emma Magnúsdóttir og Brynleifur Halls-
son voru brosmild í Salnum.

Björk Þráinsdóttir og Hlynur Sigurjóns-
son hlýddu á ómþýða tóna Friðriks og 
Jógvans.

Marteinn Karlsson og Sigurborg Hall-
dórsdóttir mættu á tónleikana.

„Ég var í ræktinni þegar ég sá 
viðtal við móður Ellu Dísar. Það 
snerti mig og mér fannst ég 
verða að gera eitthvað,“ segir 
Alan Jones sem skipuleggur 
styrktartónleika á Spot í Kópa-
vogi á fimmtudaginn 19. nóvem-
ber. Allur ágóðinn mun renna til 
Ellu Dísar, en hún hefur glímt 
við stigvaxandi lömun frá því 
að hún fæddist alheilbrigð árið 
2006. Eftir fjölda rannsókna 

er enn óljóst hvað hrjáir Ellu 
Dís en móðir hennar, Ragna 
Erlendsdóttir, hefur nú fund-
ið læknismeðferð í Ísrael sem 
gefur góða von um lækningu og 
mun ágóðinn nýtast til að fjár-
magna hana.

„Ég talaði við Kristínu Ósk 

Wium vinkonu mína sem hjálp-
aði mér að skipuleggja tónleik-
ana. Allir sem við töluðum við 
voru tilbúnir að leggja þessu lið 
og þeir hjá Spot í Kópavogi voru 
tilbúnir að lána okkur stað-
inn endurgjaldslaust,“ útskýr-
ir Alan, en auk hans og Krist-
ínar koma meðal annars fram 
Edgar Smári, Thin Jim and the 
Castaways, Ingó Veðurguð, Ína 
Valgerður og María Magnús-
dóttir. 

Miðasala fer fram við inn-
ganginn og er miðaverð 1000 
krónur en þeim, sem komast 
ekki á tónleikana en vilja leggja 
málefninu lið, er bent á styrkt-
arreikning Ellu Dísar 0525-15-
020106, kt. 020106-3870.  - ag

Heldur tónleika fyrir Ellu Dís

LÆTUR GOTT AF SÉR LEIÐA Alan Jones býst við góðri mætingu á 
styrktartónleikana á fimmtudaginn, en um 160 manns hafa nú þegar 
staðfest komu sína á Facebook.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta eru engin geimvísindi, bara 
æfing,“ segir Edda Björk Kristj-
ánsdóttir á hárgreiðslustofunni 
Kompaníinu í Turninum, en þar 
fór fram námskeið um helgina 
þar sem feður lærðu að flétta hár 
dætra sinna. 

Að sögn Eddu Bjarkar mættu 
um 40 manns og voru ánægðir með 
afraksturinn. „Þetta gekk rosalega 
vel. Það er á allra valdi að læra að 
flétta og greiða og karlmenn eru 
engin undantekning. Við kennd-
um nokkur grunnatriði svo sem 
að greiða hár, gera fléttur, fiski-
fléttur og fastar fléttur og setja í 
tagl. Það vilja allar stelpur vera 
með fínt hár og vel til haft. Hægt 
er að gera þetta á auðveldan og 
einfaldan hátt með réttum tækj-
um svo sem spennum, burstum, 
flækjuspreyi, klemmum og teygj-
um,“ útskýrir Edda. „Það er greini-
lega þörf á svona námskeiði og ég 
hef nú þegar fengið meldingar um 
hvort þetta verði ekki aftur. Við 
höfum líka heyrt að konur þyrftu 
á svona námskeiði að halda því það 
eru ekki allar fæddar með fléttu-
putta, svo við munum eflaust halda 
aftur eitthvað í líkingu við þetta,“ 
bætir hún við.  - ag

Feður lærðu að 
flétta hár dætranna

ÆFINGIN SKAPAR MEISTARANN Um 40 
manns mættu á námskeiðið í Kompan-
íinu um helgina þar sem feður lærðu 
meðal annars að flétta hár dætra sinna.

ÁNÆGÐIR MEÐ AFRAKSTURINN „Við 
kenndum nokkur grunnatriði svo sem 
að greiða hár, gera fléttur, fiskifléttur, 

fastar fléttur og setja í tagl,“ segir Edda 

„Þetta var mjög lítill fyrirvari, en 
við ákváðum að setja auglýsingu 
á Facebook og sjá hvort við fengj-
um viðbrögð frá okkar kúnna-
hópi,“ segir Fríða Garðarsdótt-
ir hjá Bókaútgáfunni Sölku sem 
stendur fyrir svokallaðri „Chick-
lit“ örsögukeppni. Óskað var eftir 
léttum og skemmtilegum sögum 
úr kvennahversdegi og rann skila-
frestur út í gær. „Það var í raun 
bara helgin sem fólk hafði til að 
skrifa en það komu allavega tólf 
sögur. Það er spennandi að sjá 
hvort ekki dúkki upp einhver 
skær ný „skvísu-mennta“ stjarna, 

ein svona íslensk Sophie Kinsella. 
Nú eigum við orðið alla þessa fínu 
íslensku krimmahöfunda, en eng-
inn hefur tekið að sér að skrifa 
skvísubækur fyrir íslenskan veru-
leika,“ segir Fríða.

Sigurvegarinn verður kynntur 
á bókakynningarkvöldi Sölku í Iðu 
klukkan 20.30 í kvöld. Verðlaun-
in sem sigurvegarinn hlýtur eru 
ekki af verri endanum, en þau eru 
15.000 króna gjafabréf frá Gyðju 
Collection og bækurnar Kaupalk-
inn í New York, Manstu mig og 
Konur eiga orðið, dagatalsbókin 
2010.  - ag

Tólf skvísusögur 
í örsögukeppni

SIGURVEGARI KYNNTUR Í KVÖLD Kristín Birgisdóttir og Fríða hjá Sölku.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> LANGAR TIL AÐ LEIKA

Lady Gaga langar til að leika í bíómynd. 
Söngkonan, sem er 23 ára, kom nýverið í 
bandaríska sjónvarpsþættinum Gossip Girl 
og langar nú til að bæta leiklistinni við tón-
listarferil sinn. Gaga er sögð vera með rokk-
óperu í smíðum, en langar einnig til að 
landa hlutverki í Hollywoodmynd um leið 
og henni gefst tími til.

LADY GAGA
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Í nýrri ævisögu Vigdísar 
Finnbogadóttur er fjallað 
ítarlega um uppvöxt hennar 
og ættir, áhrifavalda og 
mótunaröfl, uns hún, 
einstæð móðir og fráskilin, 
axlar það hlutskipti sem 
þjóðin fól henni. En hvert 
var það hlutskipti og hvaða 
fórnir þurfti að færa? 

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

sem heillaði
Konan

heiminn
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Steve Martin hefur spilað á banjó í 45 ár. 
Nýlega uppgötvaði hann að hann átti fimmt-
án frumsamin lög í fórum sínum svo hann 
ákvað að gera plötu. Steve, sem er orðinn 64 
ára, var einnig farinn að finna til eymsla í 
höndum eftir mikið spilirí og vildi því nýta 
tímann á meðan hann gæti spilað. Platan er 
komin út og heitir The Crow. Á henni koma 
fram ýmsar hetjur úr bluegrass- og kántrí-
heiminum, meðal annars Dolly Parton. Steve 
hefur stofnað hljómsveit og heldur tónleika 
með þessu efni. Nýlega kom hann fram með 
hljómsveitinni, The Steep Canyon Rangers, í 
þætti Jools Holland á BBC. 

„Ég kynntist meðlimunum í hljómsveitinni á 
meðan ég var á ferðalagi með konunni minni í 

Norður-Dakota. En þetta hljómar nú ekki 
nógu töffaralega fyrir Hollywood svo ég 
segi frekar að ég hafi kynnst þeim í með-
ferð,“ segir Steve í gríni.

Steve Martin verður kynnir á næstu 
Óskarsverðlaunahátíð ásamt Alec Bald-
win. Þeir tveir auk Maryl Streep 
leika svo aðalhlutverkin í vænt-
anlegri mynd, It‘s complicat-
ed, sem vonir eru bundnar við 
að komi Steve aftur almenni-
lega á kortið. Hann hefur leik-
ið í frekar lélegum myndum 
upp á síðkastið og ansi langt 
er liðið síðan hann fékk bita-
stætt hlutverk. 

Steve Martin gerir banjóplötu

 Tónlist  ★★★

24/7
GusGus

Taktur og tregi
Hið stórgóða Add This Song, lokalagið á 24/7 og jafnframt fyrsta smáskífan, 

gáfu vissulega fögur fyrirheit um innihald þess-
arar sjöttu breiðskífu GusGus, fyrrum fjöllista-
hópsins sem saxast hefur jafnt og þétt niður 
í tríó. Þar er á ferðinni eitt af þessum lögum 
sem virðist bara verða betra og betra við hverja 
hlustun og flokkast óumdeilanlega meðal 
allra bestu verka sveitarinnar. Þar skiptir ekki 
minnstu máli að lagið býr yfir þeirri smekklegu 
blöndu af fagmennsku, húmor og hinu illskil-
greinda „óvænta“ sem aflað hefur GusGus svo 

margra aðdáenda í gegnum tíðina. Þessi mikilvægi eiginleiki er á ákveðnu 
undanhaldi í hinum fimm lögunum á 24/7 (flest eru þau í kringum tíu 
mínútur að lengd) sem gerir hana alvörugefnari en fyrri plötur sveitarinnar, 
sem aftur gæti hugsanlega gert það að verkum að hún höfði til þrengri hóps 
hlustenda en áður. Þó er næstum á hreinu að glerharðir GusGus-aðdáendur 
uni sælir og glaðir við sitt.
Daníel Ágúst Haraldsson hefur gengið til liðs við sveitina að nýju eftir nokk-
uð langt hlé og er það vel, því röddin hentar miðlungshraðri raftónlistinni 
afar vel. Þetta er sérlega áberandi í téðu Add This Song og fyrstu tveimur 
lögunum, hinum melódísku Thin Ice og Hateful, sem bæði eru sveipuð 
trega og biturð og Daníel fer hreinlega á kostum í söngnum.  Fyrstu mínút-
urnar í On the Job minna á galgopahátt à la Happy Mondays, en lagið siglir 
svo farsællega inn í skemmtilegan og taktfastan trans. Hið ósungna Bremen 
Cowboy er hreinræktaðasta danslag plötunnar og virkar eflaust ágætlega á 
dansgólfi, en síður heima í stofu. Gesturinn Jimi Tenor semur svo og syngur 
áberandi sísta lagið á 24/7, hið hrútleiðinlega og að því virðist fullkomlega 
tilgangslausa Take Me Baby.
Góðu heilli eru hæðirnar fleiri en lægðirnar á 24/7. Platan er höggþétt, 
fagmannlega unnin og svöl, stundum á kostnað gleðinnar.

Kjartan Guðmundsson

Niðurstaða: Aðdáendur GusGus fá skammtinn sinn og vel það á fremur 
alvörugefinni plötu. Endurkoma Daníels Ágústs er fagnaðarefni.

BANJÓGAUR 
Steve Martin leikari.

Bókin 100 bestu plötur Íslands-
sögunnar er komin út. Þar fjalla 
höfundarnir Jónatan Garðars-
son og Arnar Eggert Thoroddsen 
um þær plötur sem voru valdar 
þær hundrað bestu í könnun sem 
Félag hljómplötuframleiðenda 
stóð fyrir í samvinnu við Rás 2 og 
Tónlist.is. Þar bar Ágætis byrjun 
eftir Sigur Rós sigur úr býtum. 
Í öðru sæti varð Lifun með Trú-
brot og því þriðja varð Á bleik-
um náttkjólum með Megasi og 
Spilverki þjóðanna. Í bókinni er 
fjallað á fróðlegan hátt um plöt-
urnar og flytjendurna, vitnað í 
plötudóma og sýndar áhugaverð-
ar ljósmyndir. 

Bók um 100 
bestu í búðir

SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós á 
bestu plötu Íslandssögunnar samkvæmt 
könnuninni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hótelerfinginn Paris Hilton 
er afar ósátt við fyrrum 
vinkonur sínar Kardashian 
systurnar Kourtney, Khloe 
og Kim. 

Paris Hilton er ósátt við það að 
Kardashian-systurnar skuli fá 
meiri athygli en hún þessa dag-
ana. „Paris er öskuill. Systurnar 
vöktu fyrst athygli vegna vináttu 
sinnar við Paris og nú eru þær að 
fá meiri athygli en hún. Þær eru 
með sinn eigin sjónvarpsþátt, eru 
á forsíðum tímarita og fá háar 
upphæðir greiddar fyrir að mæta 
á hina ýmsu opinberu viðburði. 
Paris veit að Kim er vinsælli 
en hún og það hefur eitrað vin-
skapinn,“ var haft eftir heimild-
armanni. Paris hefur þó ákveð-
ið að snúa vörn í sókn og ætlar 
að reyna að auka vinsældir sínar 
með því að láta af íburðamiklu 
líferni. „Paris hefur áttað sig á 
því að ríkmannlegt líferni henn-
ar höfðar ekki eins til fólks nú 
þegar kreppir að. Hún veit hún 
verður að vinna að ímynd sinni 
og verða meira eins og stúlkan í 
næsta húsi eigi hún að halda vin-
sældum sínum.“ 

Þar sem Hilton hefur lítið sést 
á skemmtistöðum ætlar hún að 
leggja áherslu á nýja ímynd og 
fetar þar í fótspor Kardashian-
systranna, en ein þeirra er nýgift 
og önnur á von á barni. „Paris 
vill verða fullorðin, hún er að 
mestu hætt að stunda skemmt-
analífið og er í föstu sambandi. 
Hún veit að þetta er það sem 
selur í dag.“ 

PARIS ÖFUNDSJÚK ÚT Í KIM

Í GAMLA DAGA
Kim Kardashian og Paris 
Hilton voru eitt sinn góðar 
vinkonur, en í dag er sú 
síðarnefnda ekki sátt við 
athyglina sem Kim fær. Paris 
ætlar að snúa vörn í sókn og 
skapa sér nýja ímynd sem 
„góða stelpan“.

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
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FRÁ FRAMLEIÐANDUM MICHAEL BAY KEMUR 
HÖRKUSPENNANDI MYND Í ANDA SE7EN

HORSEMEN kl. 8 - 10:20
THE INFORMANT kl. 8
LAW ABIDING CITIZEN kl. 10:20
ALGJÖR SVEPPI kl. 6

HORSEMEN kl. 5:50 - 8 - 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 5:50 - 8 - 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 8 - 10:20
MORE THAN A GAME kl. 8
THE INFORMANT kl. 8 -10:20
THE INFORMANT kl. 5:50
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali kl. 6(3D) 

COUPLES RETREAT kl. 5:50 - 8 - 10:20
ORPHAN kl. 10:20
ALGJÖR SVEPPI kl. 6

MY LIFE IN RUINS kl. 5:50 - 8 - 10:10
LAW ABIDING CITIZEN kl. 6 - 8:10 - 10:30
TOY STORY 1 M/ ísl. Tali kl. 6:15(3D)

COUPLES RETREAT kl. 8:10D

GAMER kl. 10:30
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- bara lúxus
Sími: 553 2075

2012 kl. 7 og 10(Power) 10

PARANORMAL ACTIVITY kl. 8 og 10 16

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI: ELTIÐ APANN kl. 6 - Ísl. tal L

JÓHANNES kl. 6, 8 og 10 L

ÞRIÐJUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

TILBOÐ
Á  A L L A R
M Y N D I R
N E M A  Í S L E N S K A RV.J.V - FréttablaÐiÐ

Þ.Þ. - DV

H.S - MBL

POWERSÝNING

KL. 10.00

500 kr.500 kr. 500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

34.000 MANNS

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

10
10
10
L
16
L
L

2012    kl. 4.45 - 5.45 -8 - 9 -11.15
2012LÚXUS   kl. 4.45 - 8 - 11.15
DESEMBER   kl. 4 - 6 - 8
THIS IS IT   kl. 5.30 - 8  - 10.30
ZOMBIELAND     kl. 10
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2   kl. 3.40
JÓHANNES   kl. 3.45

SÍMI 462 3500

2012    kl. 6 - 9
THIS IS IT   kl. 10
JÓHANNES    kl. 6  - 8

10
L
L

10
10
L
16

2012    kl. 5.45 - 9
DESEMBER   kl. 6 - 8 - 10
JÓHANNES   kl. 6 - 8 - 10
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 5.20 - 8 - 10.40

SÍMI 530 1919

10
16
16
12
16

2012 kl. 6 - 9.15
PARANORMAL ACTIVITY kl. 6 - 8 - 10
ZOMBIELAND     kl. 8 - 10 
BROKEN EMBRACES kl. 5.20
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

600600600
600600600

600600600 600600600

600600600

600600600
SÝNINGUM FER FÆKKANDI

SÝND ÚT NÓVEMBER 
SÖKUM VINSÆLDA

UPPLIFÐU LISTAMANNINN EINS OG 
ÞÚ HEFUR ALDREI SÉÐ HANN ÁÐUR.

ÁÐUR ÓSÉÐ MYNDEFNI 
SEM HEIMURINN HEFUR BEÐIÐ EFTIR.

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL..com/smarabio

600600600
Gildir ekki í Lúxus

30.000
MANNS!

- Dr. Gunni, FBL

- E.E., DV

- T.V., Kvikmyndir.is

- H.S., MBL

VINSÆLASTA MYNVINSÆLASTA MYNDIN
Á ÍSLANDI!Á ÍSLANDI!
VINSÆLASTA MYNDIN
Á ÍSLANDI!
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 17. nóvember 2009 

➜ Tónleikar
21.00 Sigríður 
Thorlacius og Heið-
urspiltar flytja lög 
Jóns Múla auk ann-
arra íslenskra dæg-
urperla á tónleikum 
á Kaffi Rósenberg 
við Klapparstíg.

➜ Sýningar
Óskar Guðmundsson hefur opnað 
myndlistarsýningu í Listasal IÐU við 
Lækjargötu 2a. Opið alla daga kl. 9-22.
Gunnella - Guðrún Elín Ólafsdóttir, 
hefur opnað sýninguna „Einu sinni var“ 
í Galleríi Fold við Rauðarárstíg. Opið 
virka daga kl. 10-18, lau. kl. 11-16 og 
sun. kl. 14-16. 

➜ Höfundakynning
20.00 Höfundakynning fer fram hjá 
Bókasafni Seltjarnarness á Eiðistorgi. 
Jón Kalman, Kristín Marja Baldurs-
dóttir, Sigurður Þ. Ragnarsson, Stein-
unn Sigurðardóttir og Styrmir Gunn-
arsson kynna bækur sínar og svara 
fyrirspurnum. Allir velkomnir.

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafnið sýnir kvikmynd 
leikstjórans Jean-Luc Godard „Pierrot le 
fou“ (1965). Sýningin fer fram í Bæjar-
bíói við Strandgötu 6 í Hafnarfirði. 

➜ Upplestur
17.00 Anna Ingólfsdóttir les upp úr 
nýútkominni bók sinni „Mjallhvítur“ 
fyrir yngstu börnin á Bókasafni Hafnar-
fjarðar við Strandgötu. Allir velkomnir.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Lagadeild Háskólans í Reykja-
vík stendur fyrir fundi í húsnæði 
skólans við Ofanleiti 2 (st. 201) undir 
yfirskriftinni „Er hópmálsókn tímabær á 
Íslandi. Erindi flytja Gísli Tryggvason og 
Guðrún Björk Bjarnadóttir.
12.05 Guðmundur Jónsson flytur 
erindið „Hvað er kreppa“ í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Céline Dion er ekki barnshafandi 
eins og hún greindi frá í fjölmiðl-
um vestanhafs, en samkvæmt 
heimildum dagblaðsins Journal 
de Montreal báru glasafrjóvgun-
armeðferðir sem hún gekkst undir 
í ágúst og október, ekki árangur. 
Hún og eiginmaður hennar, René 
Angelil, ætla að halda áfram 
að reyna að eignast annað 
barn, en saman eiga þau 
soninn René-Charles, 8 
ára.

„Við erum að upplifa 
það sama og fjöldi 
fólks sem gengur í 
gegnum við glasa-
frjóvgun. Ferlið 
getur tekið lang-
an tíma og verið 
erfitt, en Céline 
gefst ekki upp,“ 
segir René, 
67 ára. Hann 
og Dion, sem 

er 41 árs, eignuðust René-Charles 
einnig með hjálp glasafrjóvgunar. 
Þá hefur Céline gengist undir tvær 
glasafrjóvgunarmeðferðir nýlega, 
án árangurs.

„Ég dáist að öllum konum sem 
ganga í gegnum svona erfitt ferli. 
Síðan í apríl hefur Céline gengist 

undir fjölda skoðana, feng-
ið hormónasprautur og 

farið í blóðrannsókn-
ir,“ útskýrir René og 
segir þau hjón ætla að 
halda til New York 
um helgina til að 
fara í þriðju glasa-
frjóvgunarmeð-
ferðina. „Við Cél-
ine missum ekki 
vonina,“ segir 
hann.

Reynir áfram að 
eignast að barn

VONGÓÐ Céline 
Dion, 41 árs, og 
eiginmaður hennar 
René Angelil, 67 ára.

Eiginkona fótboltakappans Wayne Roon-
ey ákvað að sletta örlítið úr klaufunum 
með vinkonum sínum aðeins níu dögum 
eftir fæðingu frumburðarins. Herra 
Rooney er staddur í Dohar í Katar þar 
sem hann og félagar hans í enska lands-
liðinu undirbúa sig fyrir leikinn gegn 
Brössum. 

Coleen Rooney og vinkonur hennar 
skelltu sér á Beyoncé-tónleika og fóru 
þaðan á skemmtistað í nágrenninu á 
meðan foreldrar hennar gættu barnsins. 

Slettir úr klaufunum

SKEMMTIR SÉR Coleen Rooney skellti sér á bar-
inn á meðan maðurinn æfði fyrir landsleik.

Krabbameinsfélagið boðar til fyrirlestrar með Tómasi 
Guðbjartssyni, yfirlækni og prófessor við Landspítala:

-nýjar áherslur í  meðferð

Fyrirlesturinn verður haldinn í húsnæði
Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins að Skógarhlíð 8,

í dag, þriðjudaginn 17. nóvember kl. 12:00.

Nánari upplýsingar á www.krabb.is

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir, aðgangur ókeypis.
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á Íslandi
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HNEFALEIKAR Góður möguleiki er 
á því að draumabardagi flestra 
hnefaleikaunnenda verði að veru-
leika ef marka má nýlegt viðtal 
við hinn málglaða Floyd May-
weather Jr. frá Bandaríkjunum 
þar sem hann kveðst reiðubú-
inn að mæta nýkrýndum WBO-
veltivigtarmeistara Manny „Pac-
Man” Pacquiao frá Filippseyjum 
í hringnum.

Þegar rætt er um bestu pund 
fyrir pund hnefaleikamenn-
ina í dag eru Mayweather Jr. og 
Pacquiao jafnan nefndir til sög-
unnar og því yrði um mikið upp-
gjör ef kapparnir myndu mætast 
í hringnum.

Hinn ósigraði Mayweather Jr. 
segir að þrátt fyrir að hann sjálfur 
hafi öllu að tapa þá sé það Pacqui-
ao sem sé hræddur og þori ekki að 
mæta sér í hringnum.

„Sama hvernig litið er á þetta þá 

er ég í þannig stöðu að ég get ekki 
unnið. Ef ég rota hann þá munu 
allir segja að hann hafi verið rot-
aður áður og ég væri bara að gera 
það sem flestir bjuggust við því að 
ég myndi gera. Heimurinn bíður 
hins vegar eftir því að Floyd May-
weather Jr. tapi í fyrsta skipti,“ 
sagði Mayweather Jr. og heldur 
áfram: 

„Pacquiao var spurður þrisvar 
sinnum hvort hann vildi mæta mér 
og það eina sem hann gerði var 
að vísa spurningunni til umboðs-
manns síns. Það er verið að reyna 
að þvinga bardagann upp á hann 
og því er boltinn hjá honum. Ef 
hann vill raunverulega mæta mér 
þá þarf hann bara að stíga fram 
og segja það. Ég gæti alveg þegið 
stóran peninga fyrir bardaga gegn 
einhæfum andstæðingi. Hann er 
vissulega hraður og með fín högg 
en er engu að síður mjög einhæf-

ur,“ sagði Mayweather Jr. og átti 
þar við bardagastíl Pacquaio.

Hinn 32 ára gamli Mayweather 
Jr. sneri aftur í hringinn síðasta 
sumar eftir að hafa lagt hanskana 
á hilluna 21 mánuði áður eftir að 
hafa bókstaflega gengið frá Bret-
anum Ricky Hatton og vann þá 
öruggan sigur gegn Juan Manuel 
Marquez. 

Mayweather Jr. er því enn ósigr-
aður og hefur unnið alla fjörutíu 
bardaga sína til þessa, þar af tut-
tugu og fimm bardaga með rot-
höggi.

Hinn þrítugi Pacquiao hefur 
aftur á móti unnið fimmtíu bar-
daga á ferlinum en tapað þremur 
bardögum og gert tvö jafntefli.

  - óþ

Floyd Mayweather Jr. skýtur föstum skotum á Manny Pacquiao og segir hann vera hræddan við sig:

Mayweather tilbúinn að mæta Pacquiao

MAYWEATHER JR. Telur að Manny „Pac-
Man“ Pacquiao sé hræddur við sig. 

NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Nú hefur verið staðfest 
að framherjinn Robin Van Persie 
hjá Arsenal verður frá í 4-6 vikur 
vegna ökklameiðsla sem hann 
varð fyrir í vináttulandsleik Hol-
lands og Ítalíu um helgina. 

Van Persie var tæklaður illa af 
ítalska varnarmanninum Giorg-
io Chiellini en kvaðst ekki vera 
honum reiður. 

„Ég er búinn að gangast undir 
skoðun á ökklanum og útlit er 
fyrir að ég verði frá í rúman 
mánuð. Þetta var óheppilegt en 
ég ásaka Chiellini ekki því það 
var enginn ásetningur í þessu hjá 
honum,“ sagði Van Persie í viðtali 
við Daily Telegraph í gær.  - óþ

Robin Van Persie:

Líklega frá í 
rúman mánuð

ROBIN VAN PERSIE Fór illa út úr sam-
skiptum sínum við Giorgio Chiellini um 
helgina. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Samkvæmt heimildum 
Manchester Evening News mun 
hinum 39 ára gamla markverði 
Edwin van der Sar standa til boða 
að framlengja samning sinn við 
Englandsmeistara Manchester 
United um annað ár.

Markvörðurinn gamalreyndi 
er talinn líklegur til þess að taka 
boðinu en fregnirnar þykja aftur 
á móti benda til þess að annar 
hvor varamarkvarðanna Tomasz 
Kuszczak eða Ben Foster muni 
færa sig um set ef van der Sar 
ákveður að vera áfram.

Foster lýsti nýlega yfir 
óánægju með að fá ekki að spila 
meira og Kuszczak er enn neðar 
en hann í goggunarröðinni á Old 
Trafford.

United hefur þess utan verið 
sterklega orðað við markvörð-
inn Igor Akinfeev hjá CSKA 
Moskva og jafnvel búist við því 
að eitthvað gerist í því máli þegar 
félagaskiptaglugginn opnar í jan-
úar.  - óþ

Edwin van der Sar:

Getur samið 
við United á ný

VAN DER SAR Líklegur til þess að fram-
lengja samning sinn við United.

NORDIC PHOTOS/AFP

HANDBOLTI Logi Geirsson segist 
allur vera að koma til eftir erfið 
axlarmeiðsli og að stutt sé í að 
hann verði klár í slaginn í þýsku 
úrvalsdeildinni með Lemgo á nýjan 
leik. Hann hefur ekkert geta spil-
að síðan í febrúar en þá meiddist 
hann á öxl í leik gegn Rhein-Neck-
ar Löwen en þessi lið munu einmitt 
mætast í Þýskalandi í kvöld.

„Það væri ekki leiðinlegt að fá 
að taka þátt í leiknum þar sem ég 
meiddist í leik gegn þessu liði á 
síðasta tímabili,“ sagði Logi við 
Fréttablaðið í gær. „Þetta hefur 
verið fáránlega erfiður tími en 
maður er loksins byrjaður að sjá 
til sólar í þessu á nýjan leik.“

Logi er ekki feiminn við að gefa 
út markmið og greinilegt að þau 
eru háleit markmiðin þegar hann 
fær loksins grænt ljós á 
að spila á ný.

„Ég ætla að 
láta mikið til mín 
taka í deildinni 
í vetur enda 
er ég á mínu 
síðasta samn-
ingsári hjá 
félaginu. Ég 
er þó vel með-
vitaður um að 
það þýðir ekkert 
að flýta sér um of 
og mun ég ekki spila 
fyrr en ég er reiðu-
búinn til þess. Það er 
stutt í EM og ég ætla 
ekki að fórna því svo 
ég geti spilað 1-2 leiki 
hér úti. Ég ætla því að 
hugsa fyrst og fremst um 
sjálfan mig.“

Logi segir þó sjálfur að 
honum finnist hann vera nánast 
heill heilsu á nýjan leik. „Öxlin er 
nokkuð góð enda tel ég að hugur-
inn þurfi lengri tíma til að jafna 
sig á svona meiðslum en líkaminn. 
Ég tel helmingslíkur á því að ég 

spili gegn Löwen en það er undir 
læknum félagsins komið enda 
snýst svona lagað oft 
um trygginga-
mál og fleira í 
þeim dúr.“

L og i  á 
ekki von 
á öðru en 
að hann 
geti gefið 
kost á sér 
í íslenska 
landsliðið 
fyrir Evr-
ópumeist-
aramótið 
sem fer fram 
í Austurríki í 
janúar næst-
komandi.

„Það kemur ekki annað til greina 
en að spila á EM. Við ætlum okkur 
langt og ég ætla mér stóra hluti 
þar rétt eins og í deildinni.“

Logi á annars von á hörkuleik 
tveggja sterkra liða í kvöld. Kiel, 
lið Alfreðs Gíslasonar, er á toppi 
deildarinnar en Hamburg og Göpp-
ingen koma næst þremur stigum á 
eftir. Hamburg á þó leik til góða. 
Rhein-Neckar Löwen og Lemgo 
koma þar á eftir.

„Þetta er gríðarlega mikilvægur 
leikur upp á baráttuna um þriðja 
sætið í deildinni,“ sagði Logi. 

Leikurinn er einnig mikill 
Íslendingaslagur en auk Loga leik-
ur Vignir Svavarsson með Lemgo. 

Þeir Guðjón Valur Sigurðsson, 
Ólafur Stefánsson og 

Snorri Steinn Guð-
jónsson leika með 

Rhein-Neckar 
Löwen.

„ Það væri 
afar skemmti-
legt að fá að 
mæta þei m 
öllum í þess-

um leik,“ bætti 
Logi við. Leikur-
inn hefst klukkan 
19.15 og verður í 
beinni útsendingu 

á Stöð 2 Sporti.
 eirikur@frettabladid.is

Hefur verið fáránlega erfitt
Svo gæti farið að Logi Geirsson spilaði í kvöld sinn fyrsta handboltaleik síðan í 
febrúar síðastliðnum en hann hefur átt við þrálát meiðsli í öxl að stríða síðan þá.

LOGI GEIRSSON
Var lykilmaður í 
íslenska landsliðinu 
sem vann til silfurverð-
launa á Ólympíuleik-
unum í Peking í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gunnar Heiðar Þorvaldsson mun æfa með enska B-deildarliðinu 
Reading næstu tíu dagana. Hann kom til Englands í gær.

„Þetta er það sem ég hef verið að bíða eftir. Vonandi mun 
langþráður draumur minn rætast í þessari ferð,“ sagði 
Gunnar Heiðar við Fréttablaðið. 

Hann er á mála hjá danska úrvalsdeildarfélaginu 
Esbjerg en þar hefur hann lítið sem ekkert fengið 
að spila. „Ég er auðvitað orðinn óþreyjufullur eftir 
því að fá að spila. Það er því vonandi að mér 
takist að grípa þetta tækifæri sem núna býðst 
enda skilst mér að þeir séu að leita að framherja.“

Gunnar Heiðar fór í atvinnumennsku árið 2004 og 
lék með Halmstad í Svíþjóð til ársins 2006. Hann segir 
að forráðamenn Reading hafi fylgst með sér frá hans 
tíma þar. 

„Ég þótti víst svo líkur Kevin Doyle að það var ekki 
ástæða til að fá annan alveg eins sóknarmann þá. 
En nú er hann farinn annað og vonandi að ég 
fái tækifæri til að fylla skarð hans í liðinu.“

Reading hefur gengið skelfilega það sem af er tímabilinu og 
er í 22. og þriðja neðsta sæti ensku B-deildarinnar með fjórtán 

stig eftir sextán leiki. Þrír Íslendingar eru á mála hjá félaginu 
– Ívar Ingimarsson, Brynjar Björn Gunnarsson og Gylfi Þór 
Sigurðsson.

„Það vill reyndar þannig til að Ívar er frændi minn og 
hann hefur vonandi getað lagt inn gott orð fyrir mig,“ sagði 
Gunnar Heiðar í léttum dúr.
Eftir að hann sló í gegn með Halmstad í Svíþjóð hefur 

Gunnar Heiðar átt nokkuð erfitt uppdráttar. Hann var seldur til 
þýska úrvalsdeildarfélagsins Hannover 96 þar sem hann fékk 
lítið að spila. Hann var í kjölfarið lánaður til Vålerenga í Noregi og 

svo seldur til Esbjerg.
Hjá Hannover kynntist Gunnar Heiðar markverðinum Robert Enke 

sem fyrirfór sér í síðustu viku. Það kom honum í opna skjöldu, rétt 
eins og öðrum í knattspyrnuheiminum.

„Ég ætlaði bara ekki að trúa þessu. Ég varð máttlaus í nokkurn 
tíma á eftir enda sleginn yfir þessu eins og allir aðrir. Þetta var góður 
maður og ljóst að Þjóðverjar hafa nú misst sinn besta markvörð.“

GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON: ER TIL REYNSLU HJÁ ENSKA B-DEILDARLIÐINU READING

Vonandi rætist langþráður draumur minn
> Stórleikur Helenu

Helena Sverrisdóttir átti stórleik er lið hennar í bandaríska 
háskólaboltanum, TCU, rústaði lið 
Houston Baptist, 109-30, í fyrrinótt. 
Þetta var fyrsti leikur TCU á tímabilinu 
en Helena spilaði í 25 mínútur 
í leiknum. Hún var afar nálægt 
því að verða annar leikmaður í 
sögu liðsins til að ná þrefaldri 
tvennu en hún skoraði þrettán 
stig, gaf tíu stoðsendingar og tók níu 
fráköst. Hún stal þar að auki sex boltum 
í leiknum.

FÓTBOLTI Skoska knattspyrnusam-
bandið rak í gær George Burley 
landsliðsþjálfara í kjölfar slæms 
gengis landsliðsins að undan-
förnu.

Skotlandi gekk ekki vel í und-
ankeppni HM 2010 en liðið lék 
í sama riðli og Ísland og varð í 
þriðja sæti.

Eftir undankeppnina ákvað 
stjórn knattspyrnusambands-
ins að halda tryggð við Burley en 
hefur nú skipt um skoðun eftir 
að liðið tapaði bæði fyrir Japan 
og Wales í vináttulandsleikjum 
nýverið.

Burley stýrði Skotum í fjórtán 
landsleikjum og vann liðið aðeins 
þrjá þeirra, þar af tvo gegn 
Íslandi.

Næsti leikur Skota er vináttu-
leikur gegn Tékklandi í mars. - esá

Landsliðsþjálfaramál Skota:

Burley rekinn

GEORGE BURLEY Hér á blaðamanna-
fundi á Laugardalsvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI 25 ára gamall Breti, 
Worrell Whitehurst, játaði í gær 
fyrir dómara að hafa stungið 
Calum Davenport, leikmann West 
Ham, og móður hans.

Davenport var stunginn í báða 
fótleggi en árásin átti sér stað á 
heimili móður hans. Davenport 
þurfti að gangast undir aðgerð á 
báðum fótum en árásármaðurinn 
er kærasti systur hans.

Enn er ekki búið að kveða upp 
refsingu en samkvæmt því sem 
fram hefur komið í enskum fjöl-
miðlum má Whitehurst eiga von á 
þungri refsingu. - esá

Árásin á Calum Davenport:

Lýsti sig sekan
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FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn 
Eiður Smári Guðjohnsen er sagð-
ur hafa lent í útistöðum við 
annan gest á skemmti-
stað í Lúxemborg um 
helgina. Frá því 
var greint í þar-
lendu dagblaði.

Blaðamað-
ur Le Quot-
idien sagði í  s a m-
tali við Fréttablaðið að 
fréttamaður frá blaðinu 
hefði komið auga á hann 
á skemmtistað í miðbæ 
Lúxemborgar. 

„Hann hafði greini-
lega bragðað áfengi 
og lenti í útistöðum við 
annan gest á staðnum. 
Snörp orðaskipti áttu 
sér stað en þetta 

leystist allt mjög fljótt og 
voru engir frekari eftirmál-

ar af þessu,“ sagði hann.
Samkvæmt heim-

ildum Fréttablaðsins 
var Eiður Smári úti 
að skemmta sér með 
öðrum landsliðs-
mönnum eftir vin-
áttulandsleik Lúxem-

borgar og Íslands á 
laugardaginn. Engar 

agareglur voru brotn-
ar og munu íslensku 

leikmennirnir hafa haldið 
hópinn allt kvöldið. - esá

Fjölmiðlar í Lúxemborg um Eið Smára Guðjohnsen:

Sagður hafa lent í úti-
stöðum á skemmtistað

EIÐUR SMÁRI Spilaði með íslenska landsliðinu 
í Lúxemborg um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skráðu þig í Sparitilboð N1 
fyrir miðnætti á föstudag. 

Allir þeir sem hafa skráð sig í 
Sparitilboðið geta sparað tugi 

þúsunda í rekstrarkostnaði 
bílsins og unnið ferðavinninga 

og fleira skemmtilegt. 

MISSTU EKKIMISSTU EKKI
AF ÞESSU!AF ÞESSU!
TUGÞÚSUNDA SPARNAÐUR OGTUGÞÚSUNDA SPARNAÐUR OG

GLÆSILEGIR VINNINGARGLÆSILEGIR VINNINGAR

Dekur í
Laugum

Snyrti-
vörur

Sushi frá
OSUSHI

Ferð til 
USA

Ferðir til 
Evrópu

WWW.N1.IS

Skráðu þig 
fyrir miðnætti 

á föstudag!

HANDBOLTI Tveir leikir fara fram 
í 16-liða úrslitum Eimskipsbikar-
keppni karla í kvöld. Þróttur tekur 
á móti Selfossi í Laugardalshöll-
inni en þá eigast við lið Hauka og 
Hauka 2 á Ásvöllum.

Aron Kristjánsson er þjálfari 
Hauka en útilokar ekki að spila 
með Haukum 2 í leiknum.

„Þetta er auðvitað alvöru 
leikur – sannkallaður leikur 
leikjanna,“ sagði Aron í léttum 
dúr við Fréttablaðið. Hann 
vill gjarnan taka 
þátt í leiknum en 
gömul meiðsli 
gætu haldið 
honum á hlið-
arlínunni.

„Ég hrein-
lega veit 
ekki hvort 
ég treysti 
hnénu. Ég 
spilaði 
með Hauk-
um 2 gegn 
Val í bik-
arkeppn-
inni fyrir 
tveimur 
árum og 
þurfti ég 
að fara í 
skurðað-
gerð eftir 
þann leik. 
Ég er því 
efins núna,“ 
sagði hann.

„ E n  þ a ð 
gæti vel verið að 

maður komi inn á í smástund til að 
sýna strákunum hvernig best er 
að skjóta á Birki Ívar í markinu, 
hvernig á að gefa línusendingar og 

fleira,“ sagði hann og hló.
Örvar Guðmundsson 

er titlaður „eigandi“ 
liðs Hauka 2 og er 
nú að safna liði fyrir 
átök morgundagsins. 

„Mér skilst að Sigurjón 
Bjarnason, Þorvarður 
Tjörvi Ólafsson, Þorkell 

Magnússon og fleiri góðir 
menn spili á morgun. 

Það stóð jafnvel til 
að Bjarni Frosta-
s o n  m y n d i 
standa í mark-
inu en Óskar 
Ármannsson 
er því miður 
meiddur. En 
ég á engu 
a ð  s í ð u r 
von á afar 

skemmti-
legum 
leik.“ 

- esá

Haukar mæta Haukar 2 í bikarkeppni karla:

Vil kenna strákun-
um réttu handtökin

ARON KRISTJÁNSSON
Þjálfarinn sem gæti 
spilað gegn eigin 
leikmönnum í kvöld.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Logi Geirsson segir 
að hann hafi látið yfirfara sínar 
fasteignir í kjölfar fréttaflutn-
ings í Þýskalandi um að fjöl-
margir atvinnumenn í handbolta 
þarlendis hefðu verið ginntir í 
fasteignabraski.

„Ekki veit ég hvaðan frétta-
mennirnir fengu sínar upplýsing-
ar því ég hef látið fara yfir mín 
mál og ekki útlit fyrir annað en 
að allt sé eins og það á að vera,“ 
sagði Logi við Fréttablaðið. Hann 
var einn þeirra sem voru nefndir 
sérstaklega á nafn í áðurnefndri 
umfjöllun.

Samkvæmt fréttunum voru 
handboltamennirnir ginntir til að 
kaupa fasteignir á yfirverði. „Ég 
hef látið fara yfir allar íbúðirn-
ar mína og fyrsta athugun hefur 
ekki leitt neitt óeðlilegt í ljós. Ég 
lít því á að þetta hafi verið lítið 
annað en stormur í vatnsglasi.“

Hann segir þó að hann muni 
áfram fylgjast vel með sínum 
fjárfestingum. „Þetta er minn 
atvinnumannasparnaður og ég 
vil auðvitað fara eins vel með 
þann pening og ég get. Hingað 
til hef ég fjárfest með góðri sam-
visku og mun gera það áfram.“ 
 - esá

Logi Geirsson segir sparnaði sínum vel varið:

Stormur í vatnsglasi

LOGI GEIRSSON Var sagður ginntur í 
fasteignabraski. NORDIC PHOTOS/BONGARTS
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Katrín Júlíusdóttir iðn-
aðarráðherra er gestur Ingva Hrafns í dag

21.00 Græðlingur  Guðríður Helgadóttir 
leiðbeinir fólki um haustverkin í garðyrku.

21.30 Mannamál  Sjónvarpsmaðurinn 
og alþingismaðurinn Sigmundur Ernir Rún-
arsson snýr aftur í sjónvarp með þátt sinn 
Mannamál.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

15.35 Útsvar  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Frumskógar Goggi  (7:26)

17.52 Kóngulóarbörnin í Sólarlaut 

18.15 Skellibær  (9:26)

18.25 Fréttaaukinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Læknamiðstöðin  (Private Pract-
ice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf 
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. 

20.55 Franska Rivíeran  Heimildamynd 
eftir Huldar Breiðfjörð. Í myndinni er Ásgeiri 
ísbílstjóra fylgt eftir á söluferð um Austfirði. 

21.30 Paradís slöngunnar  (Slangens 
paradis) Danskur fræðsluþáttur. Allar götur 
frá brottrekstrinum úr paradís til Hollywood-
hrollvekna okkar tíma hefur slangan verið 
dyggur fylginautur óttans, en hvernig stend-
ur á því? 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Njósnadeildin  (Spooks VII) (6:8) 
Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit 
innan bresku leyniþjónustunnar MI5 sem 
glímir meðal annars við skipulagða glæpa-
starfsemi og hryðjuverkamenn.

23.20 Dauðir rísa  (6:12) (e)

00.10 Kastljós  (e)

00.40 Dagskrárlok

08.00 Buena Vista Social Club

10.00 A Good Year 

12.00 Firehouse Dog 

14.00 Buena Vista Social Club 

16.00 A Good Year 

18.00 Firehouse Dog 

20.00 Catch and Release Dramatísk 
mynd með gamansömum undirtóni með 
Jennifer Garner í hlutverki ungrar konu sem 
glímir við dauða kærasta síns og leitar hugg-
unar hjá skrautlegum vinahópi. 

22.00 Shottas 

00.00 Zodiac 

02.35 Zoom 

04.05 Shottas 

06.00 Brokeback Mountain 

18.10 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum úti 
í heimi.

18.40 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

19.10 Lemgo - RN Löwen Bein útsend-
ing frá leik í þýska handaboltanum. 

20.40 Manny Pacquiao - Miguel 
Cotto Útsending frá bardaga Manny Pacqui-
ao og Miguel Cotto.

21.40 Bestu leikirnir: Breiðablik - ÍA 
19.08.01 Skagamenn urðu Íslandsmeistarar 
fimm ár í röð á síðasta áratug aldarinnar en 
ÍBV og KR stöðvuðu sigurgöngu þeirra. Árið 
2001 voru Skagamenn með í baráttunni á 
nýjan leik og mættu þeir Blikum í Kópavogin-
um í 14. umferð í hörkuleik.

22.10 Childrens Miracle Network 
Classic Sýnt frá hápunktunum á PGA-móta-
röðinni í golfi.

23.05 Lemgo - RN Löwen Útsending frá 
leik í þýska handboltanum.

 

17.50 Season Highlights 1999/2000 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

18.45 Coca Cola-mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

19.15 Premier League World Enska úr-
valsdeildin er skoðuð frá ýmsum óvæntum 
og skemmtilegum hliðum.

19.45 Goals of the Season 2004 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

20.40 Liverpool - Burnley Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

23.15 Tottenham - Birmingham Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Matarklúbburinn  (1:6) (e)

08.00 Dynasty  (7:29) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

12.00 Matarklúbburinn  (1:6) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

17.05 LEX Games 2009  (2:2) (e)

17.30 Dynasty  (8:29)

18.20 Fyndnar fjölskyldumyndir  (e)

18.50 Fréttir  Fréttir og veður frá frétta-
stofu Morgunblaðsins. 

19.05 Skrekkur 2009  Bein útsending 
frá árlegri hæfileikakeppni nemenda í 8. 
til 10. bekkjar í grunnskólum höfuðborgar-
svæðisins.

20.55 Innlit/ Útlit  (4:10) Ný, styttri og 
hraðari útgáfa af einum vinsælasta þætti 
Skjás eins frá upphafi. Nýr umsjónarmað-
ur þáttarins er Katrín B. Fjeldsted innanhúss-
arkitekt. 

21.25 Nýtt útlit  (7:10) Núna klæð-
ir Kalli konu á besta aldri í fötin sem hún 
hefur hingað til bara látið sig dreyma um. 
Hún hefur alltaf verið í vandræðum með 
fíngerða hárið sitt en Kalli kennir henni réttu 
trixin og árangurinn lætur ekki á sér standa.

22.15 Fréttir  (e)

22.30 Nurse Jackie  (5:12) Jackie Peyton 
er hjúkrunarkona sem er snjöll í sínu starfi 
en getur ekki lifað daginn af án verkjalyfja 
og þarf að fá dópið sitt reglulega.

23.00 United States of Tara  (5:12) Tara 
þarf að víkja þegar hin villta, tryllta „T“ tekur 
líkama hennar yfir og fer út að skemmta sér. 
Max og Charmaine elta hana og Marshall 
nýtir tækifærið og heldur partí á heimilinu.

23.30 The Jay Leno Show 

00.20 CSI: New York  (10:25) (e)

01.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Maularinn og Íkornastrákurinn.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors

10.20 In Treatment (20:43)

10.55 Hell‘s Kitchen 

11.45 Smallville (5:20)

12.35 Nágrannar 

13.05 Bigger Than the Sky 

15.05 Sjáðu

15.30 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein, 
Áfram Diego, áfram!, Ben 10 og Maularinn.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (13:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (19:23) Hómer 
ákveður að reyna fyrir sér sem listamaður.

19.45 Two and a Half Men (21:24) 
Gamanþáttaröð um bræðurna Charlie og 
Alan Harper.  

20.15 Two and a Half Men (14:24)

20.40 The Big Bang Theory (10:23) 
Gamanþáttur um Leonard og Sheldon sem 
eru snjallir eðlisfræðingar og vita nákvæm-
lega hvernig alheimurinn virkar en eiga í 
stökustu vandræðum með samskipti við 
annað fólk og þá sérstaklega konur. 

21.05 Chuck (11:22) Chuck lifði ósköp 
venjulegu lífi þar til hann opnaði tölvupóst 
sem mataði hann á öllum hættulegustu 
leyndarmálum CIA. 

21.55 Burn Notice (11:16) Njósnarinn 
Michael Westen var settur á brunalistann 
en það er listi yfir njósnara sem eru komn-
ir út í kuldann og njóta ekki lengur vernd-
ar yfirvalda. Hann reynir nú að komast að því 
hverjir sögðu til hans og af hverju.

22.40 The Unit (3:11) Spennuþáttaröð 
um störf leynilegrar úrvalsveitar bandaríska 
hersins.

23.25 Medium (11:19)

00.10 The Departed 

02.40 Grudge 

04.10 Bigger Than the Sky 

05.55 Fréttir og Ísland í dag 

> Jennifer Garner
„Hrukkur eru vitnisburður um líf okkar. 
Ef þú hefur djúpar broshrukkur á réttum 
stað og grunnar áhyggjuhrukkur þar sem 
þær mega vera þá hefur líf þitt verið 
fagurt. Hvers vegna að fela það?“ 
Garner fer með aðalhlutverkið í kvik-
myndinni Catch and Release sem Stöð 2 
Bíó sýnir í kvöld kl. 20.00.

20.00 Catch and Release   
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Læknamiðstöðin   
 SJÓNVARPIÐ

20.40 The Big Bang Theory  
 STÖÐ 2

20.55 Innlit/ Útlit   SKJÁREINN

21.50 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia   STÖÐ 2 EXTRA

▼

Ég fór í sumarbústað seint á föstudaginn og kom 
ekki í bæinn fyrr en sunnudagseftirmiðdaginn. Maður 
var bara að éta á sig gat, liggja í pottinum, vera með 
fólkinu og veðrast aðeins á fjöllum. Það var undur-
samlegt að fara ekkert á Netið allan þennan tíma og 
horfa hvorki né hlusta á fréttatíma. Undursamlegt 
og einhvern veginn ferskandi. Ég er að spá í að gera 
þetta miklu oftar. Taka Net- og frétta-detox reglulega, 
skola leiðindafréttum og leiðindaskoðunum út úr 
ristli hugans. Ég held maður hafi gott af þessu. Fyrst maður kemst 
ekki eins oft til útlanda til að hlaða batteríin og detoxa á íslenskum 
leiðindum, verður fjölmiðlalaust úti-á-landi að duga.

Ég lýg þessu reyndar því ég fór aðeins á textavarpið. Það eina sem 
ég man eftir frá því var frétt um að margir hefðu lagt ólöglega við 
framtíðarþingið í Höllinni. Það var gert dálítið mikið úr því. Það er 
reyndar það eina sem ég hef heyrt af þessu þingi; að margir hefðu 

lagt ólöglega við það. Er það ásættanleg niðurstaða?
Keyri maður um sveitir landsins mátar maður sig ósjálfrátt við fólkið 

sem á heima á bæjunum. Það er örugglega ekkert 
Net þarna inni, hugsar maður. Ábúendur fylgjast því 
örugglega ekkert með ómáluðum appelsínuhúðum í 
útlöndum eða hvað einhverjum fyrrverandi heildsala 
finnst um AGS. Verður maður ekki betri manneskja 
til lengdar í réttu hlutfalli við það hversu lengi maður 
er á fjölmiðla-detoxi? Ég held það. Ég er ekki frá því 
að maður myndi skána ef maður slyppi við hjómið 
og leiðindin. Færi kannski að gera eitthvað af viti í 

staðinn? Eins og bændurnir. Þeir gera ábyggilega ekkert nema það 
sem hefur einhvern tilgang.

En allavega. Lufsan vill ekki flytja út á land eða upp í sveit svo ég fæ 
aldrei að kynnast þessu á eigin skinni. Verð bara að horfa löngunar-
augum til sveitabæja og þess heilbrigða raunveruleika sem þar býr 
þegar ég bruna fram hjá. Reykjavík skall svo á af alefli og fyrr en varði 
var ég farinn að skemmast innan frá aftur af hjómi og leiðindum. Og 
það var reyndar ágætt. Ég var fyrir löngu orðinn leiður á því að vera 
svona ferskur.

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI FÓR ÚT Í SVEIT OG LAS EINA FRÉTT Á TEXTAVARPINU

Að taka detox á leiðindin
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.00 Absolutely Fabulous 12.30 Absolutely 
Fabulous 13.00 After You‘ve Gone 13.30 My Hero 
14.10 Monarch of the Glen 15.00 The Weakest 
Link 15.45 Strictly Come Dancing 17.15 My Hero 
17.45 EastEnders 18.15 The Weakest Link 19.00 
After You‘ve Gone 19.30 Extras 20.00 New Tricks 
21.00 Ashes to Ashes 21.50 After You‘ve Gone 
22.20 Extras 22.50 This Is Dom Joly 23.20 New 
Tricks 

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Blomsterkvartet 
12.45 Forsvundne danskere 13.10 Seinfeld 13.35 
Seinfeld 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
Boogie Mix 15.00 Hjerteflimmer Classic 15.30 
Spiderman 15.55 Den lyserode panter 16.00 
Tagkammerater 16.15 Pinky Dinky Doo 16.30 Lille 
Nord 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med 
Sport 17.55 Valg 09 19.00 Valg 09 20.00 Valg 
09 21.30 Valg 09 22.30 Det Nye Talkshow - med 
Anders Lund Madsen 23.10 Truslen fra dybet 
23.55 Seinfeld 

12.00 NRK nyheter 12.05 Par i hjerter 12.55 
Offentlige hemmeligheter 13.00 NRK nyheter 
13.05 Naboer 13.30 Viten om 14.00 NRK nyheter 
14.05 Jessica Fletcher 15.00 NRK nyheter 15.10 
Dynastiet 16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat - nyh-
eter på samisk 16.25 Kokkekamp 16.55 Nyheter 
på tegnspråk 17.00 Frosken og venene 17.05 
Molly Monster 17.15 Oisteins blyant 17.20 Tegneby 
17.25 Milly og Molly 17.40 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.30 Ut i naturen. Magasin 18.55 Ja, 
vi elsker 19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 
20.00 Dagsrevyen 21 20.30 Slanger i paradis 
21.20 Extra-trekning 21.30 Safari 22.00 Kveldsnytt 
22.15 Lewis 23.50 Tilbake til 60-tallet 

12.25 I regnskuggans land 13.20 På dessa 
skuldror 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 
16.00 Hannah Montana 16.25 Mitt i naturen 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Sommarpratarna 
20.00 Andra Avenyn 20.45 Cecilie 22.20 
Kulturnyheterna 22.35 Morden 23.35 Ett fall för 
Louise 

16.30 Doctors (20:25) 

17.00 Doctors (21:25)

17.30 Ally McBeal (6:23) Lögfræðing-
arnir taka að sér að verja fréttamann sem 
ljóstraði upp leyndarmálinu um jólasvein-
inn í beinni útsendingu og Ally kemst að því 
hvers vegna Larry þolir ekki jólin. Cage reynir 
að vekja hrifningu Kimmyar með því að leika 
rokksöngvara.

18.15 Seinfeld (21:24) 

18.45 Doctors (20:25) 

19.15 Doctors (21:25) 

19.45 Ally McBeal (6:23) 

20.30 Seinfeld (21:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (5:15) Gamanþáttaröð um fjóra vini 
sem reka saman bar en eru of sjálfumglaðir 
til að geta unnið saman upp á hvern einasta 
dag án þess að til árekstra komi. 

22.15 Glee (3:22) Gamanþáttaröð sem 
gerist í menntaskóla þar sem metnaðarfullur 
kennari ákveður að setja aftur saman söng-
hóp skólans sem gerði einmitt stormandi 
lukku í sönghópakeppnum á árum áður. 

23.10 So You Think You Can Dance 
(10:25) Sjötta þáttaröðin þar sem leitað er 
að næstu dansstjörnu Bandaríkjanna. Kepp-
endur vinna með bestu og þekktustu dans-
höfundum Bandaríkjanna til að ná tökum á 
nýrri danstækni í hverri viku þar til að lokum 
stendur einn eftir sem sigurvegari.

23.55 Big Love (10:10)

00.50 Fangavaktin 

01.20 Sjáðu 

01.50 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngvarar blárrar sveiflu
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Flakk

14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Kyrr kjör
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Í heyranda hljóði
21.20 Tríó
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.05 Sumar raddir
00.07 Næturtónar

Stöð 2 sport sýnir beint frá leik 
í þýska handboltanum þar sem 
lið Lemgo og RN Löwen mætast 
í Lippe landhallen í Lemgo. Þetta 
verður sannkallaður Íslendingaslag-
ur þar sem með liði Lemgo leika 
þeir Logi Geirsson og Vignir Svavars-
son en með liði RN Löwen leika 
Ólafur Stefánsson, Snorri Steinn 
Guðjónsson og Guðjón Valur.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.10

Lemgo - RN Löwen, beint

Bein útsending frá Borgarleikhúsinu 
þar sem fram fer Skrekkur 2009, 
hæfileikakeppni nemenda 8.-10. 
bekkja grunnskóla höfuðborgar-
svæðisins. Þegar hafa farið fram 
fjórar forkeppnir og keppa átta 
bestu atriðin til úrslita í kvöld. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Skrekkur 2009
Skjár einn kl. 19.05

▼

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Maður er bara að taka smá Phil 
Collins á þetta,“ segir Jón Þór 
Birgis son, Jónsi Í Sigur Rós, sem nú 
stendur í ströngu við að hljóðblanda 
fyrstu sólóplötuna sína úti í Lond-
on. Hann mun helga sig verkefninu 
næsta ár og meðal annars leggjast í 
tónleikaferðalög um allan heim til að 
kynna plötuna. 

„Þetta er svaka popp,“ segir Jónsi 
aðspurður um nýja efnið. Hann segir 
að stefnan sé sett á að drífa plötuna 
bara út sem fyrst á nýja árinu, í 
febrúar eða mars. 

Ýmsir leggja í púkkið á plötunni, 
Alex Somers, kærasti Jónsa, kemur 
við sögu, en þeir gerðu plötuna Rice-
boy Sleeps saman fyrr á árinu. Nico 
Muhly sér um strengjaútsetningar 
og finnski trommarinn Samuli Kosm-

inen, sem hefur unnið með múm, 
kemur við sögu. Pródúser plötunn-
ar heitir Peter Katis og hefur unnið 
með rokkböndum á borð við Interpol, 
Toyko Police Club og The National. 
Þeir sem heyrt hafa lög af plötunni 
segja þau allnokkuð öðruvísi en 
það sem Jónsi hefur gert til þessa, 
kassagítarar séu fyrirferðarmeiri 
en vanalega, en strengir og blásturs-
hljóðfæri leiki líka stóra rullu.

Spurningin sem allir hljóta að vera 
að spyrja sig er hvort hljómsveitin 
Sigur Rós sé hætt. Aðdáendur þess-
arar frægustu hljómsveitar Íslands-
sögunnar geta andað léttar því Jónsi 
svarar: „Nei, nei, alls ekki. Menn eru 
bara í barneignafríum hægri vinstri 
og mig vantaði eitthvað að gera.“

 - drg

Jónsi gerir poppaða sólóplötu

SVAKA POPP Fyrsta sólóplata Jónsa ætti að líta dagsins ljós fljótlega á næsta ári.

LÁRÉTT
2. lítið, 6. í röð, 8. átti heima, 9. 
útsæði, 11. bor, 12. skermur, 14. 
vökva, 16. grískur bókstafur, 17. verk-
ur, 18. kæla, 20. ung, 21. áætlun.

LÓÐRÉTT
1. slitrótt tal, 3. í röð, 4. fúslega, 5. 
tæki, 7. áll, 10. stansa, 13. stefna, 15. 
greinilegur, 16. blaður, 19. samtök.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lágt, 6. aá, 8. bjó, 9. fræ, 
11. al, 12. skjár, 14. vatns, 16. pí, 17. 
tak, 18. ísa, 20. ný, 21. plan. 

LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. áb, 4. gjarnan, 5. 
tól, 7. árkvísl, 10. æja, 13. átt, 15. skýr, 
16. píp, 19. aa. 

„Þessa dagana er ég aðallega 
að hlusta á Dýrin í Hálsaskógi, 
Kardemommubæinn og Söngva-
borg. Dóttir mín, sem er tveggja 
ára, hefur sérstakt nafn yfir 
hvert lag og ég er bara í því að 
hlaupa til og skipta um lög.“

Arnbjörg Hlíf Valsdóttir leikkona.

„Þetta kemur okkur verulega á 
óvart. Við teljum að í þessu felist 
ekki brot á höfundarrétti, hvað 
þá að birtingin hafi í för með sér 
fjárhagslegan skaða fyrir nokkurn 
mann,“ segir Margrét Stefánsdótt-
ir, upplýsingafulltrúi Símans. 

Kristlaug M. Sigurðardóttir, höf-
undur leikritsins Ávaxtakörfunn-
ar, hefur krafist þess að auglýsing 
Símans þar sem sex vinir spila 
ávaxtagolf verði tekin umsvifa-
laust úr umferð. Telur hún að fyr-
irtækið hafi brotið á höfundarrétti 
sínum með notkun svipaðra per-
sóna og í Ávaxtakörfunni. Á hún 
bæði við útlit þeirra, orðaforða og 
hegðun. „Birtingin á auglýsing-
unni er að renna sitt skeið. Hún 
er hluti af stærri herferð með sex 
einstaklingum sem mynda vina-
hóp sem stendur fyrir ýmsum 
upp ákomum,“ segir Margrét og 
útilokar að fyrirtækið muni taka 
auglýsinguna úr umferð.

Eftir að Kristlaug sá auglýsing-
una hafði hún samband við Rit-
höfundasamband Íslands og benti 
sambandið henni á lögfræðistofu 
sem félagsmenn þess hafa hingað 
til átt viðskipti við. „Þetta er ekki 
mál sem liggur alveg á borðinu en 
þarna eru vissulega mikil líkindi 
með persónunum úr Ávaxtakörf-
unni. Þegar um svona mál er að 
ræða förum við með þau í gegn-
um lögfræðinga,“ segir Ragnheið-
ur Tryggvadóttir, framkvæmda-
stjóri Rithöfundasambandsins. 
Kristlaug sjálf sá sér ekki fært að 

tjá sig um málið við blaðamann að 
svo stöddu en staðfesti að hún teldi 
Símann hafa afbakað hugmynd 
sína að Ávaxtakörfunni.

Auglýsingastofan Ennemm vann 
auglýsinguna fyrir Símann. Hallur 
A. Baldursson, starfandi stjórnar-
formaður stofunnar, telur gagnrýni 
Kristlaugar vera  afar langsótta. „Í 
fyrsta lagi virkar þetta eins og hún 
eigi hugmyndina að því að per-
sónugera ávexti og grænmeti, 
sem er náttúrulega alls ekkert 
nýtt eða séríslenskt,“ segir 
Hallur. „Varðandi þennan 
orðaleik um hvort tómat-
ar teljist til ávaxta eða 
grænmetis get ég bent 
á að það er hægt að 
rekja það allt til árs-
ins 1887 þegar dóm-
stólar í Bandaríkj-
unum þurftu að 
skera úr um þetta 
vegna tollamála. 
Þessi brandari 
hefur nú bara 

gengið síðan, held ég,“ segir hann. 
„Hún talar eins og hún eigi höfund-
arréttinn á hugmynd um vináttu 
án hindrana eða fordóma, sem við 
vísum á bug að nokkur geti eign-
að sér höfundarrétt á. Við höfum 
verið að nota þessa hugmynd í her-
ferð Símans  um þessa þjónustu, 
sex vinir óháð kerfi. Okkur finnst 
þetta ansi langsótt og við erum eig-

inlega pínulítið mát yfir þessu,“ 
bætir hann við.  „Ávaxtakarf-
an var alls ekki nein fyrir-
mynd að þessu, ekki frekar 
en aðrar útfærslur eins og 
Smjattpattar eða eitthvað 
slíkt sem allir þekkja. 

Við vísum því alfarið 
á bug.“

 freyr@frettabladid.is

KRISTLAUG M. SIGURÐARDÓTTIR:  TELUR SÍMANN HAFA BROTIÐ LÖG

Höfundur Ávaxtakörfunnar 
vill stöðva Símaauglýsingu

FÉLAGAR Í ÁVAXTAGOLFI Björn Thors, Ólafur Darri Ólafsson og hinir ávaxtagolfararnir 
í auglýsingu Símans.

KRISTLAUG M. SIGURÐ-
ARDÓTTIR Kristlaug 
telur að Síminn hafi 
brotið höfundarrétt-
arlög með auglýs-
ingunni.

„Ég er búinn að panta fimm tonn af skeljasandi. 
Við ætlum að búa til strönd á dansgólfinu,“ segir 
Steinn Einar Jónsson, rekstrarstjóri skemmtistað-
arins Austur. „Við ætlum að gjörbreyta staðnum 
öllum. Við verðum með pálmatré, starfsfólkið verð-
ur í Jamaíka-fötum og allir verða með Jamaíka-kok-
teila.“

Tilefnið er tónleikar hljómsveitarinnar Hjálma 
þar næstkomandi föstudag. Fyrir tónleikana verð-
ur í boði þriggja rétta Jamaíka-kvöldverður fyrir 
aðeins áttatíu manns en hljómsveitin heillaðist mjög 
af þarlendri matargerð þegar hún dvaldi þar við 
upptökur á sinni nýjustu plötu. „Það var eiginlega 
alveg ótrúlegt hvað það var góður matur þar. Engin 
matareitrun eða neitt,“ segir Sigurður Guðmunds-
son úr Hjálmum. „Við borðuðum á götuhornum um 
miðjar nætur. Þetta er mjög mikil og stór atvinnu-
grein hjá þeim. Þeir standa á hverju götuhorni með 
sundursagaðar tunnur og grilla ofan í mann kjúkl-
ing.“

Sigurður er fullviss um að Hjálmunum eigi eftir 
að líða eins og á Jamaíka uppi á sviðinu, með sand-
inn allt í kring. „Þetta kemst eins nálægt því og 
kostur er,“ segir hann og útskýrir að sandurinn, 
sem var pantaður frá Björgun, hafi kostað fjórtán 
þúsund krónur. 

Hægt verður að kaupa miða á tónleikana eina og 
sér en þeir sem vilja fá Jamaíka-kvöldverðinn líka 
þurfa að reiða fram 5.900 krónur.  - fb

Fimm tonn af sandi á Austur

SIGGI Í HJÁLMUM Hljómsveitin Hjálmar verður í Jamaíka-gír á 
skemmtistaðnum Austur á föstudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Besti flokkurinnn.

 2 Dagur íslenskrar tungu.

 3 Fram.
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Þursaflokkurinn lék á 
sínum síðustu tón-
leikum í bili á Nasa á 
föstudagskvöld. Fullt 
var út úr dyrum og 
inni á milli mátti 
sjá fjölmörg 
þekkt andlit. 
Högni Egils-
son úr hljómsveitinni Hjaltalín 
var á svæðinu og hefur vafalaust 
fengið innblástur frá Agli Ólafssyni 
og félögum. Ásgeir Jónsson, fyrr-
verandi yfirmaður greiningardeildar 
Landsbankans, lét einnig sjá sig 
rétt eins og leikarinn Björn Hlynur 
Haraldsson og sveitarstjórinn 
Grímur Atlason. Loks var nýráðinn 
þjálfari Vals, Gunnlaugur Jónsson, 
viðstaddur og tók þátt í að klappa 
hljómsveitina upp –- ekki einu 
sinni, heldur tvisvar.

Gamanþátturinn Marteinn, sem 
hófst nýlega í Sjónvarpinu hefur 
farið misjafnlega ofan í fólk. Bjarni 

Haukur Þórsson, höf-
undur þáttanna, bland-
ar sér í frekar neikvæða 
umræðu um þáttinn 
á bloggsíðu Jens Guð. 
Hann bendir fólki á að 

fara varlega og segir 
óþarfa að kalla 
þáttinn hörmung. 
Hann gæti einnig 

bent á áhorfstölur, en rúmlega 
24% þjóðarinnar horfðu á þáttinn í 
byrjun mánaðarins.

Talandi um sjónvarp, þá er Skjár 
einn formlega orðinn áskriftar-
stöð, en útsendingin var rugluð 
á sunnudag. Áskrifendur skiptu 
þúsundum síðast þegar fréttist og 
það má gera ráð fyrir að matgæð-
ingar landsins séu þar á meðal. 
Landsliðskokkurinn Hrefna Rósa 
Sætran var nefnilega að byrja 
með nýja þáttaröð, en 
hún er eini landslið-
skokkurinn í íslensku 
sjónvarpi. Eða bara 
eini kokkurinn, þar 
sem hinar eldabus-
kurnar eru bakari 
og fréttakona. 
 - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

GLÆNÝ LÍNUÝSA
STÓRLÚÐA PLOKKFISKUR
MARINERAÐUR FISKUR 

FISKIBOLLUR

TILBOÐ Í VEITINGASAL
Súpa fi skur og kaffi  990



Undirföt
Náttföt
Sundföt
LEPEL undirföt – 50%
INTIMATE undirföt – 75%
LEJABY undirföt – 50%
CERES náttfatnaður – 80%
LEPEL sundföt – 50%
PANACHE sundföt – 50%
BRANDTEK kvenfatnaður – 90%

LAGERSALA

DKCompany
Nýjar vörur á gömlu verði 
beint frá Danmörku í hverri viku

MERKJAVorur 

fyrir minna

60-80% afsl.

Solgleraugu: 900 kr.

Belti 500 kr.

Opið virka daga 12-18, 
laugardaga 10-17  og helgar 13-17

LAGERSALAN EHF. S. 662 4499
SKEMMUVEGI 6 (FYRIR NEÐAN BYKO)



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

Mest lesið

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Google á afritið
Bandaríkjaforseti sagði skólabörn-
un nýverið að hafa í huga hvað 
þau settu á Netið, það gæti komið 
í bakið á þeim síðar á ævinni. 
Velflestir eru meðvitaður um þessi 
sannindi og þeir til sem hugsa sig 
um tvisvar áður en þeir leggja nafn 

sitt við undirskriftalista 
og aðra kröfugerð 
sem fram fer á Netinu. 

Fjöldi fólks skráði sig þó á vefina 
sammala.is og osammala.is fyrr 
á árinu. Annar hópurinn með ESB-
aðild og hinn á móti. Listi þeirra 
sammála er enn á Netinu, en hinn 
er gufaður upp. Netið gleymir hins 
vegar engu og Google leitarvélin 
geymir afrit af ósammálalistanum.

Einn á ósammálalista
Það kemur í ljós við leit að í samn-
ingshópi Bændasamtakanna um 
landbúnaðarmál vegna umsóknar 
Íslands um aðild að ESB, sem 
skipaður var í síðustu 
viku, er ekki nema 
eitt nafn að finna á 
ósammálalistanum. 
Það er nafn Pálma Vil-
hjálmssonar, framkvæmdastjóra 
hjá MS. Hin sem samningahópinn 
skipa hafa ekki gefið upp skoðun 
sína með jafnafgerandi hætti, en 
það eru þau Sigurbjartur Pálsson, 
kartöflubóndi, Erna Bjarnadótt-
ir, hagfræðingur og sviðsstjóri 
félagssviðs Bændasamtakanna, 
og Baldur Helgi Benjamínsson, 
framkvæmdastjóri Landssambands 
kúabænda. 

Vigdís og Fangavaktin
Fangavaktin naut gríðarlegra vin-
sælda á Stöð 2 og gaf góð fyrirheit 
fyrir kvikmyndinni Bjarnfreðarson, 
sem verður frumsynd í desember. 
Ungir sem aldnir elska að hata 
Georg Bjarnfreðarson og Ólafur 
Ragnar er ástkærasti lúði íslenskrar 
sjónvarpssögu. Engum sögum fer 
af því hvort nafni þess síðarnefnda 

á Bessastöðum hafi 
fylgst með þáttunum, 
en sagan segir að 
forveri hans, frú Vigdís 
Finnbogadóttir, sé 
mikill aðdáandi og hafi 
ekki misst af þætti af 
Fangavaktinni.  - ÓKÁ, - AFB

1  TIME: Íslensk tíska blómstrar í 
bankahruninu.

2  Svíar skila hauskúpum. 

3  Seldi fimm ára dóttur sína í 
kynlífsánauð - stúlkunnar leitað.

4   Tvö þúsund ásælast Haga. 

5  Einar Skúlason býður sig fram 
gegn sitjandi borgarfulltrúa. 

6  Erill í Reykjavík og eldur í 
Reykjanesbæ

Svansmerkt
prentverk

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík    H E I L S U R Ú Sími 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

JÓLATILBOÐ 
VERÐDÆMI

 Queen size heilsurúm

(153x203 cm)

Verð 155.800 kr.

NÚ 124.640 kr.

JÓLATILBOÐHeilsukoddar frá5.915 kr.
JÓLATILBOÐ

Sængurföt frá

5.175 kr.
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